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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[

 

  ]برگرفته از سایت:[ تقاطع

1393مهر  ۲  ]تاریخ:[  

 

 به داوطلبان بهائی محروم از تحصیل در کنکور امسالتوهین " نماینده اصالح طلب"  

ی شماری از شهروندان  طلب” مجلس شورای اسالمی در جریان مراجعه رضا محجوب، عضو “اصالحعلی تقاطع:  

را مورد توهین قرار داد و ضمن توصیف بهاییان به  هاباورهای آن  بهایی محروم از تحصیل کنکور امسال به دفترش،

 ..را از اتاق کارش بیرون کرد یست” و “تفنگ به دست”، این شهروندانافرادی “ترور

سپتامبر( در شرح این  ۲3-مهر 1شنبه )ای که در این جلسه حاضر بود، روز سه ساله  1۸روحیه صفاجو، دختر بهایی 

شهروند  در واکنش به “سالم” یکی از هشت  ی فیسبوک خود نوشت که آقای محجوب از همان آغاز ودر صفحه  دیدار

 کننده به دفترش، بدون اینکه جواب سالمی بدهد، گفت: »آخر بهاییت هم شد دین؟«بهایی مراجعه

گفته: »ما صحبتی درباره دین  خانم صفاجو نوشته که آقای ثابت به نمایندگی از این هشت بهایی در پاسخ به محجوب

 «.ج شدم و حاال دخترم حتی دانشگاه نرفته استگوییم ایرانی هستیم و حق تحصیل داریم، من خودم اخرانداریم، می

کرد، با عصبانیت گفت: »بحث را عوض  نمی محجوب که »چشمانش را بسته بود« و به بهاییان نگاه در این زمان، 

 نکنید، جواب من را بدهید، بهاییت دین است؟« 

»بله، بهاییت دین است« آقای محجوب این بهایی محروم از تحصیل افزوده وقتی که نماینده بهاییان در پاسخ گفته که 

 .کدام از این افراد صحبت کنندداد که هیچ کرد« و اجازه نمیزد و به مقدسات و دین بهاییان توهین میتنها »داد می

زمانی که صدایش را باال برد و از محجوب خواست تا چند لحظه   روحیه صفاجو که تا آن زمان سکوت کرده بود،

»با  رو شد کهی مجلس شورای اسالمی روبهطلب چندین دوره ”گینانه این عضو اصالح واکنش “خشمحرف بزند، با 

 « ... گیرید وتان میتان تفنگ دستتر از قبل داد زد: جد و آباد شما تروریست است، شما همهصدایی بلند 

روم. »نمی …« که پاسخ شنیده:زده: »برو بیرون، برو بیرون، برواو بر سر این دختر محروم از تحصیل فریاد می 

 زنید؟«پدر من بعد از هجده سال تا به حال سر من داد نزده، شما به چه حقی سر من داد می 

نویسد: »دوباره صدای آقای محجوب باال رفت و گفت “مگر من به تو بدهکارم؟ مگر تو از خانم صفاجو در ادامه می 

رم، پدرم را اخراج کردید، مامانم حتی کنکور نداده، خودمم که  کاکاری؟” اما من سریع گفتم: بله، طلبمن طلب

 «.اینجام

 «.به نوشته وی، محجوب بار دیگر داد زد و گفت: »مگر تقصیر من است؟ برو بیرون برو

حالی که “اشک” در چشمانش حلقه زده بود و   در کند تافریادهایی که سرانجام این دختر جوان را مجاب می

 .طلب” مجلس شورای اسالمی خارج شدق این عضو “اصالحلرزید”، از اتامی

کنکور ریاضی و  113با رتبه -شادان شیرازی  هایعالوه بر روحیه صفاجو، چند دختر و پسر بهایی دیگر به نام

کنکور امسال را  ها درنیز موضوع بازماندن خود از ورود به دانشگاهتارا هوشمند، نورا ثابت، و سرمد شادابی  -فنی

ها ای صادر نشده، و یا بعد از انتخاب رشته، از آن این جوانان بهایی یا از ابتدا کارنامه برای اند.کرده ای انهرس
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شان نیز در هاینامهنتیجه بوده و حتی شکایتای که تا کنون بیخواسته شده تا به سازمان سنجش مراجعه کنند. مراجعه

  .جایی ثبت نشده است

اند که در هیچ جایی بهایی بودن خود را اعالم نکرده های خود تاکید کردهها و مصاحبهشهروندان بهایی در نوشتهاین 

 .اندبودند و در کنکور نیز به سواالت “معارف اسالمی” پاسخ داده

انقالب  شورای عالی“ 13۶9های ایران با استناد به مصوبه ششم اسفند محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه

گیرد که بهاییان را عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز  فرهنگی” صورت می

 .کندمحروم می

چه هویت ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنانبر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه

 . نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شودبهایی فردی بعد از ثبت 

تن از   3۶۰ ی قبل،ی بازماندن شهروندان بهایی از ورود به دانشگاه در سال جاری، حدود دو هفتهدر واکنش به ادامه 

 وری اسالمی،جمهور جمهای به حسن روحانی، رییسهای گذشته، در نامه سرگشادهبهاییان محروم از تحصیل در سال

را به او یادآور شدند و نوشتند: »اعالم نشدن نتایج اولیه   رعایت حقوق شهروندی های انتخاباتی وی در خصوصوعده

در یک ماه گذشته، نشان از عدم تمایل شما به  1393و نهایی تعداد زیادی از داوطلبان بهایی کنکور سراسری سال  

 « . ورود جوانان بهایی به دانشگاه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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