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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 نگاه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵فروردین  ۳ ]تاریخ:[

 

 حقوق بشر

 رنجنامه دالرام اکبری دانشجوی اخراج شده بهایی

دالرام اکبری شهروند بهایی ساکن ساری و دانشجوی دانشگاه قدسیه ساری در رشته نرم افزار کامپیوتر پس از پشت 

متن رنجنامه ایشان اخراج گردید. در زیر  ۱۳۹۴دی ماه  ۲۳در تاریخ  سرگذاشتن ترم اول تحصیلش در این دانشگاه

 را می خوانید

 ”به نام خدا“

 !به همانجایی که با تو تماس تلفنی گرفتند برو

این جمله برای من یعنی محرومیت از حق تحصیالت عالیه! یعنی  ”!به همانجایی که با تو تماس تلفنی گرفتند برو”

ان یک شهروند بهایی درس بخوانم. یعنی اینکه مسئولین ستاد خبری اداره اطالعات ساری، نمی خواهند بنده به عنو

یک تماس تلفنی چنان قدرتی دارد، که می تواند قانون اساسی کشور عزیزم را در مورد یک شهروند بهایی زیر پا 

بگذارد! یعنی من به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی از حقوق شهروندی محرومم و نهایتا یعنی، روزی آرزوی من که 

 !ه عنوان یک واقعیت اجتماعی در ایران است ، تحقق خواهد پذیرفتپذیرش جامعه بهایی ب

با خودم می اندیشم که چرا باید از تحصیل محروم شوم؟ یک بهایی بی سواد بهتر می تواند برای ایران مفید باشد یا 

ش فقط برای یک بهایی تحصیلکرده؟ یا چرا در دانشگاه میان چند صد دانشجو، چنین مشکالتی در راه کسب علم و دان

من رخ می دهد؟ در نهایت به این نتیجه می رسم که من اولین نفری نیستم که به خاطر دینم از حق تحصیل بازمانده ام 

 !و شاید آخرین نفر هم نباشم

سال  ۷ماه پلمپ گردیده و مادرم پس از گذشت  ۶روز و  ۳۶همین امسال، مغازه پدرم درساری در دو مرحله به مدت 

کار در بیمارستان به دلیل اعتقاد قلبی خود به آیین بهایی از کارش اخراج شد. من به عنوان یک شهروند ایرانی که 

 /۶/ ۲۸شرکت کردم و در دانشکده ی قدسیه ساری قبول شدم. در تاریخ  ۱۳۹۴حق تحصیل دارد، در کنکور سال 

ت نام در محل ستون دین صراحتاً قید کردم که بهایی هستم. با برای ثبت نام به دانشکده مراجعه نمودم و در فرم ثب ۹۴

وارد دانشکده شدم. بعد از گذراندن یک ترم برای شرکت در  ۹۴ /۷/ ۷این وجود مرا ثبت نام نمودند و در مورخ 

که به چالشی اساسی  امتحانات نیاز به کارت ورود به جلسه داشتم. برای اخذ آن به سایت درسی مراجعه کردم

خوردم. سایت به گونه ای طراحی شده بود که اگر ستون مذهب را پر نمی کردم، امکان گرفتن کارت ورود جلسه بر

برایم ممکن نبود. در میان گزینه ها دیانت بهایی و یا سایر موارد نیز وجود نداشت. به همین دلیل همراه پدرم نزد 

 .مسئول آموزش رفتم و مسئله را با ایشان درمیان گذاشتم

یشان فرمودند: حتما شهریه را پرداخت نکرده اید. من گفتم: شهریه کامال تسویه حساب شد. مجددا فرمودند: حتما ا

هزینه ی سرویس را پرداخت نکرده ای. من هم گفتم: من با ماشین خودم رفت و آمد می کنم. گفتند: پس چه مشکلی 

کنم چون بهایی هستم. ایشان نیز مرا به امور دانشجویی داری؟ گفتم: در ستون مذهب به مشکل برخوردم نمی توانم پر 

 .از خروج از اتاق نیز از من اسمم را پرسیدند که بیان نمودم قبل معرفی کردند.
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اگر می “پس از مراجعه به امور دانشجویی، کارت ورود جلسه به من داده شد، اما مسئول این بخش به فرمودند: 

من هم در برگه ” رفع شود اسم و فامیل به همراه شماره ملی و مسئله را بنویس.خواهی این مشکل برای ترم های بعد 

 ”.بهایی هستم˓ ۲۰۸۰۶۵۲۱۳۳شماره ملی ˓ دالرام اکبری پنبه چوله“ای سفید نوشتم: 

زمانی که نیمی از امتحانات خود را گذراندم از ستاد خبری وزارت اطالعات ساری به منزل ما تماس گرفتند. مادرم 

 .ا برداشتگوشی ر

صبح باید در ستاد  ۹ساعت ( ۹۴ /۱۰ /۱۹دختر شما در روز شنبه )مورخ “شخصی ناشناسی پشت تلفن فرمودند: 

دخترم در روز شنبه امتحان “مادرم گفتند: ” خبری وزارت اطالعات واقع در خیابان نهضت ساری حضور داشته باشد.

سپس تلفن را قطع کرد. مجددا تماس گرفتند و فرد ناشناس ” دارد و نمی تواند به ستاد خبری وزارت اطالعات بیاید.

دخترم بعد اتمام امتحان خدمتتان “و مادرم گفتند: ” دختر شما مجاز به امتحان نیست و باید حضور داشته باشد.” گفت: 

 ”.خواهد آمد

مادرم گفت: ” بت کرد؟مامان جان چه کسی با شما صح“وقتی مادرم مسئله را با من در میان گذاشت به ایشان گفتم: 

از آنجایی که نمیدانم چه کسی با من تماس گرفته “به مادرم گفتم: ”. از ایشان پرسیدم چه کسی هستند ولی جوابی نداد“

و برای حضور من در ستاد خبری وزارت اطالعات نامه ای داده نشده پس نمی توانم به آنجا مراجعه کنم شاید کسی 

 ”.که زنگ زده مزاحمی بیش نباشد

پس از گذشت یک هفته برای امتحان آخرم آماده شدم و قبل از ورود به جلسه ی امتحان، پروژه ام را به استاد عزیزم 

تقدیم کردم و سرجلسه ی امتحان نشستم. وقتی برگه های امتحانی پخش شد متوجه شدم که برگه ی من موجود نیست با 

هم بی رحم نبوده که سر آخرین امتحان به من برگه ندهند اما ای  خودم گفتم، حتما اشتباهی شده مسئولین ما انقدرها

 …کاش که اشتباه شده بود

بعد از گذشت چند دقیقه مسئول آموزش به کالس مورد نظر آمد و به دنبال من می گشت وقتی من را پیدا کرد به من 

وسایل هاتو کامل جمع “رون فرمودند: و مرا از وسط جلسه بلند کردند. وقتی آمدم بی” بیا با تو کار دارم.“گفتند: 

ولی متاسفانه هیچ جوابی نشنیدم. چند لحظه ای با خانمی ” بله ولی چرا من و از سر جلسه بلند کردین؟“گفتم:  ”کردی؟

 ؟…صحبت کردند و من انتظار کشیدم و می پرسیدم: چرا

هدایت می کردند از ایشان پرسیدم:  بعد از اتمام صحبت خویش به نزد من آمدند و همچنان که مرا به سمت بیرون

ایشان چنین ” وقت امتحانم دارد می گذرد و من بیرونم چرا به من برگه ندادین؟ چرا نمیتونم امتحان بدم؟… خانم “

من در این مورد هیچ گونه اطالعی ندارم )در صورتی که برای اخذ کارت به ایشان ابالغ کرده بودم که “جواب دادند: 

به “فرمودند: ” پس نمرات و زحماتم چه می شود؟“گفتم: ” شما اصال دانشجوی ما محسوب نمی شوید.بهایی هستم( و 

ما گفتند که هیچ نمره ای به شما ندهیم اگر نیاز به توضیح بیشتری دارید همین االن خودتان یا به همراه والدین به 

 ”.کنیدحراست دانشکده یا از آنجایی که با شما تماس تلفنی گرفتند مراجعه 

سپس در همان ساعت به همراه مادرم به حراست دانشکده مراجعه نمودم و پس از گذشت یک ساعت معطلی تا اینکه 

وقت امتحان به اتمام برسد مارا منتظر گذاشتند. سپس مسئول حراست آمدند و خبر دادند چون این دانشجو بهایی است 

در حالی است که من در فرم ثبت نام قید کرده بودم که بهایی هستم و و ما اطالع نداشتیم نباید ثبت نام می کردیم )این 

بارها حضورا به مسئولین دانشکده اطالع دادم( و بدون هیچ توضیحی فرمودند از دانشکده اخراج است و مثل تمامی 

 .مراجعه کنید مسئولین عنوان کردند اگر نیاز به توضیح بیشتری دارید به همان جایی که با شما تماس تلفنی گرفتند

چرا از سرجلسه امتحان “وقتی دوستانم امتحان خود را دادند سریعا نزد من به ساختمان اداری آمده و سوال نمودند: 

به دوستانم توضیح دادم تنها به دلیل دین و عقیده ی قلبی محروم از امتحان و تحصیل ” بلند شدی؟ جریان چیست؟

 .گردیده ام

قابل توصیف است آنقدر که زبانم قادر به بیان و فضای موجود نیست. دوستانم شدیدا  دیدن آن صحنه ها برایم غیر

” مگر امکان دارد شخصی را به همین سادگی از کسب علم و دانش محروم نمود؟“مخالفت خود را اعالم و گفتند: 

ه دوستانم به خاطر ساعت ها شوکه شده و از این همه بی عدالتی و بی رحمی هاج واج مانده بودند. اشک هایی ک

اخراج من می ریختند عمیقا قلبم را به درد آورد ولی افسوس هیچکسی برای دل دردمند و شکسته ی من و دوستانم 
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نمی توانست هیچ کاری انجام دهد. هر روز این سوال را بارها از خودم می پرسم و برایم قابل هضم نیست کجای 

 ک انسان این همه ظلم و بی مهری روا شود؟قانون خلقت و کتاب خدا نوشته شده در حق ی

به همراه پدرم نزد ریاست دانشکده خانم علوی رفتیم و در  ۹۴/ ۱۰/ ۲۶روز از اخراجم در مورخ  ۳پس از گذشت 

من دالرام اکبری هستم و شما مرا از تحصیل محروم کردید آمده ام به “آنجا من با ایشان صحبت کردم و اینگونه گفتم: 

است به شما مگر مسئول حر“ایشان چنین پاسخ دادند: ” اینجا تا با شما صحبت کنم و توضیحی به من دراین باره بدهید.

من دانشجوی این دانشکده “پاسخ دادم: ” نگفت که برای توضیح بیشتر به ستاد خبری اطالعات ساری مراجعه کنید؟

” هستم نه دانشجوی ستاد خبری! اگر کسی بخواهد به من توضیحی بدهد این شمایید زیرا که مسئول دانشکده می باشید.

در این ” ی اطالعات نمی روید؟ از شما خواسته شده به اطالعات بروید.چرا به ستاد خبر“ایشان مجددا سوال نمودند: 

ایشان نیز چنین ” اگر از دختر من خواسته شده که بیاید، پس ورقه یا حکمی به دخترم بدهید؟” لحظه پدرم پاسخ دادند: 

ایجاب می کند که به خب کار شما “پدرم گفت: ” نیاز به حکمی نیست من همیشه به اطالعات مراجعه می کنم.“گفتند: 

خانم علوی شما مرا بدون هیچ توضیحی اخراج کردید پس حداقل کاری که می “من به ایشان گفتم: ” اطالعات بروید.

ایشان چنین ” توانید برای من انجام دهید این است که مدارک و شهریه ام که قبال تصویه شده بود را به من برگردانید.

خانم “سپس در این لحظه پدرم سوالی از ایشان پرسیدند: ” اید نزد معاون آموزشی بروید.برای انجام این کار ب“گفتند: 

علوی اگر فرزند شما در خارج از کشور مشغول به تحصیل باشد و چنین مشکلی برایشان پیش آید به شما چه حسی 

د ولی من با چشمان خود متاسفانه این سوال پدرم بی پاسخ مان” دست خواهد داد؟ فقط احساس خود را بیان کنید؟

 …نارحتی و بغض رئیس دانشکده را دیدم و کمی امیدوار شدم ولی افسوس

دقیقه ای معطل ماندیم و سپس به نزد ایشان  ۲۰ همراه پدرعزیزم به سمت دفتر معاون آموزشی رفتیم و در آنجا حدود

نده ی خود قید کردم که بهایی هستم. با این رفتیم. با ایشان مسائل را در میان گذاشتم و مجددا بیان کردم من در پرو

حساب شما مرا ثبت نام کرده و ترم خود را گذراندم و درست در آخرین روز امتحان مرا از سر جلسه امتحان بلند 

کرده و گفتند حق تحصیل ندارم اکنون به عنوان دانشجوی اخراجی به دنبال پرونده ی تحصیلی و شهریه ی پرداخت 

م. در لحظاتی که ما در حال صحبت بودیم رئیس دانشکده از ساختمان خود به اتاق مذکور آمدند و شده خود می باش

شما می دانستید که نباید ثبت نام کنید دقت کافی نداشتید و این ˓ مشکل از شماست“خطاب به معاون آموزشی گفتند: 

ه عودت پرونده ی تحصیلی و شهریه ی ماه گرفتید پس موظف ب ۴دانشجو را ثبت نام کردید و وقت دانشجو را طی 

 ”.کامل می باشید

زمانی که برای اخذ کارت ورود به جلسه به مشکل برخوردم و نزد “در همان لحظه سوالی از رئیس دانشکده پرسیدم: 

مسئول آموزش خود رفتم صریحا بیان نمودم که بهایی هستم و وقتی ایشان مرا به امور دانشجویی معرفی کردند در 

هم نیز گفتم و حتی کتبا نوشتم پس چرا اجازه دادید تمامی امتحانات خود را بدهم و سرجلسه آخرین امتحان مرا  آنجا

و چندین بار ” این مسئله از پشت گوش انداختن کارشناسان من بوده“ایشان با کمال شرمندگی گفتند: ” اخراج کردید؟

شما در روز دوشنبه مجددا برای انجام کار خود “ادامه گفتند:  بابت این اشتباه از من و پدرم عذر خواهی نمودند و در

 .سپس به همرا پدرم به منزل باز گشتم” مراجعه کنید.

مجددا نزد رئیس دانشکده رفتم زیرا می دانستم گفتگوی پدرم و ریاست بسیار  ۹۴ /۱۰/ ۲۸در روز دوشنبه مورخ 

 …ما این تصورات و فکرها خیالی بیش نبودهمدالنه بود، پس حتما به کار من رسیدگی خواهد کرد. ا

ای کاش که این سوال را از من نمی پرسید چون ” چرا آمدی؟“وقتی به همراه پدرم نزد ایشان رفتیم از من پرسیدند: 

آمده ام پرونده تحصیلی و شهریه ای که پرداخت ” به ایشان گفتم: … واقعا ناراحتم کرد و تمامی امیدم به یاس تبدیل شد

من اگر گفتم که پولت را پس خواهند داد حرف نا پخته ای زدم و برای “ایشان فرمودند: ” ام را پس بگیرم.کرده 

ایشان ” دریافت پرونده تحصیلی ات سلسله مراتب خاص خود را دارد و به این زودی فکر نکنم به نتیجه ای برسید.

زیرا این همه تغییر موضع برای من غیر قابل  حرف میزدند و من به ایشان در کمال بهت و ناباوری نگاه می کردم

 .باور بود خیلی ناراحت شدم تنها چیزی که متوجه شدم این بود که باید به نزد معاون آموزشی برویم

به ” پاسخ دادم: ” چرا آمدی؟“به همراه پدرم به نزد معاون آموزشی رفتم و ایشان هم مجددا همان سوال را پرسیدند: 

ما باید مکاتبه کنیم “ایشان گفتند: ” لی که به امانت دست شماست و شهریه ای که پرداخته ام آمده ام.دنبال پرونده تحصی
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اکنون ” و ببینیم چه جوابی به ما می دهند من شماره ی همراه پدرتان را دارم اگر آماده شد به شما اطالع خواهیم داد.

 .رده اماز این ماجرا مدتی گذشته است وهیچ پاسخ درستی دریافت نک

یعنی، هنوز عده ی محدودی هستند که دوست ندارند من در ایران  ”!به همانجایی که با تو تماس تلفنی گرفتند برو”

یا همان ستاد خبری ” آنجایی که با من تماس تلفنی گرفت “باشم و به کشورم خدمت کنم. شاید یعنی به غیر از 

من را شهروندی با حق تحصیل می شناسند. یعنی تنها چند قدم تا اطالعات، باقی جاها با تحصیل من مشکلی ندارند و 

 .آرزوی من که به رسمیت شناخته شدن جامعه بهایی است، باقی مانده است

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

