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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[

 

 جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ]برگرفته از سایت:[

 1393شهریور  26 ]تاریخ:[

 

تحصیل که حتی رتبه خود را هم ندیده است خطاب به آقای محمد  نامه درسا دهقانی یکی دیگر از جوانان محروم از 

 : جواد الریجانی

ای خطاب به محمد درسا دهقانی جوان محروم از تحصیل بهائی است که در نامه  –جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی 

 جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعتراضش را بیان کرده است. 

ت مبارزه با تبعیض تحصیلی، درسا دهقانی در این نامه که در کمپین نه به آزار و زندان هموطنان  به گزارش جمعی

کند که محمد جواد الریجانی بیشتر با رد "هر گونه تبعیض و اش اعتراض میبهائی انتشار یافته در حالی به محرومیت

فراد به صرف بهائی بودن در ایران محاکمه یا از  تضییع حقوق افراد به خاطر بهائی بودن" در ایران، اعالم کرد که ا

 شوند.تحصیل منع نمی

 متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 به نام یکتا خداوند عادل  

 خطاب به آقای محمد جواد الریجانی 

 با سالم خدمت ریاست محترم ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه ی ایران 

نقص پرونده که پشت آن اعتقاد به دیانت بهایی است از تحصیل در   اینجانب دختری نوزده ساله که امروز به دلیل

دانشگاه محروم هستم. این محرومیت فرصتی شد برایم تا سطری چند در توصیف دل خونم نویسم: دلم از غصه خون  

دید در است قلبم چو قلب مجنون است چه کنم که سر باز کرده این غده ی بدخیم تنها با نوشتن یابد تسکین فرموده بو

ایران هیچ کس به دلیل اعتقادش از دانشگاه اخراج نمی شود و من میخواهم بگویم اکنون من و تمام دوستانم که نقص 

 پرونده خورده ایم شاهدی گواه براین موضوع هستیم. 

شما گویید کسی به صرف عقیده از دانشگاه اخراج نمی شود ولی من از یک روز در دانشگاه بودن و سپس اخراج  

انتظار نیست ... محض اطالع شما باید بگویم که پدرم هم در   بللیک این موضوعی غیر قا .شدن هم دریغ می شوم

سال پنجاه و نه از دانشگاه علم و صنعت تهران اخراج شد حال نوبت من است که نقص می خورم و البد نه سال دیگر  

. در حقیقت من ناراحت نیستم ...هرگز ... نه به خاطر  خواهر کوچکم. ولی نمیدانم این روند تا کی ادامه خواهد داشت 

سال هایی که مصرانه درس خواندم نه به خاطر پول هایی که بابت کتب تست پرداختم و نه به خاطر کسب علم و  

 دانش ذره ای پشیمان نیستم چه که علم آموزی در دین من توصیه شده است.  

موضوعی غیر مترقبه برای بهاییان نیست... تا چشم باز کردیم در وهله ی بعد محرومیت از تحصیل در دانشگاه 

تهمت جاسوس و نجس و مفسد فی االرض به ما زدند و میان ما و دیگر شهروندان تبعیض قائل شدند. به یاد می آورم  

ز گرفتن  کودکی بیش نبودم وقتی نامم را در لیست قبولی مدرسه ای راهنمایی که امتحان آن را داده بودم ندیدم و پس ا

کارنامه فهمیدم نفر ششم شده بودم... در آن عالم کودکی برایم قابل پذیرش نبود که چرا چنین چیزی رخ داده است و 

پس از پیگیری اعتقاد به دیانت بهایی مطرح شد. از آن زمان فهمیدم چه پیش رو دارم و این خود نوید آینده ای مبهم 
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وازده مرداد امسال بود که فهمیدم نقص پرونده خورده ام ... ولی نه تنها ناراحت بود . بیاییم کمی جلوتر ... در تاریخ د

 نشدم بلکه خوشحال شدم که دیگر دوستانم می توانند به جای من تحصیل کنند.

اکنون نیز ناراحت نیستم زیرا از روزی که به این دین مقدس ایمان آوردم تمام این محرومیت ها را می دانستم و  

تصمیمی کامال آگاهانه گرفتم و اکنون نیز پای عقیده ام ایستاده ام چرا که معتقدم پذیرفتن یک عقیده به خودی خود معنا 

ندارد جز آن که انسان تا پای مرگ بر آن عقیده ثابت قدم بایستد. من ناراحت نیستم چون این محرومیت باعث نمی 

"اطلبو العلم ولوبالصین" دانش را   :پیامبر اسالم ) ص ( نفرموده اندشود لحظه ای به کسب علم و دانش نیاندیشم. مگر 

فرا بگیرید حتی اگر در ) سرزمین های دور( چین باشد؟ و مطمئن باشید من این راه را خواهم رفت و جهانیان که "در 

 عمل" معتقد به حقوق بشرند از من استقبال خواهند کرد.

خواهم داشت حتی اگر یک روز به زندگی ام باقی مانده باشد . من بابت من دست از تالشم برای ادامه تحصیالت بر ن

اینها غمگین نیستم ...درد من چیز دیگری است ... ناراحتی من تعصب کورکورانه ایست که ریشه ی تمام بدبختی 

ین  ا .های بشر است و گریبانگیر کسانی شده است که بر مسند قدرت تکیه زده و طعم شیرین آن را چشیده اند

برخوردها ی متعصبانه مسلما الیق کشوری با تمدن پنج هزار ساله که زادگاه اساطیری چون کوروش بوده که اولین 

 منشور حقوق بشر را منتشر کرده و از آزادی سخن گفته اند نیست.

ک ما حق این سرزمین پارسی نیست که نام کوروش خدشه دار شده و این فرهنگ پنج هزار ساله زیر سوال رود. لی 

راه خود را ادامه خواهیم داد و در علم آموزی لحظه ای درنگ نخواهیم کرد. می دانید چرا؟ چون علی رغم شما که به  

پیشرفت ما عالقه ای ندارید ما شدیدا به پیشرفت ایران می اندیشیم. خدمت به عالم انسانی وظیفه ی هر فرد بهایی است 

مان که جای خود دارد . ما این مسیر را خواهیم پیمود بلکه توانیم ذره ... خدمت به سرزمین مقدس ایران وطن مادری

ای به این خاک پاک و هم وطنان عزیزمان خدمت نموده و گامی در جهت بهبود فرهنگ ایران زمین برداریم . ایرانی  

بهایی بودن در زندان   که نام مبارک جدمان آریا در آن نهفته است . شما اظهار داشته اید که در ایران هیچ کس به دلیل 

 نیست. 

جالب است بدانید پدربزرگ بنده به دلیل اعتقاد به این دیانت هفت سال و اندی را در زندان سپری کرد. وقایعی که بر  

او گذشت خود داستانی طوالنی است لیک نه ناراحت بود و نه ذره ا ی از عشق به موالی محبوبش کم شد. بیایید راه 

ی به خاطر این اعتقاد در زندان نیست پس بگویید جرم هفت نفر رهبران بهایی که شش سال  دور نرویم ... اگر کس

است برای گذراندن دوره ی محکومیت بیست ساله درسجن هستند چیست؟ شنیده ام برای قاتلی زنجیره ای در نروژ  

اعتقاد به دیانت بهایی است؟ بیست سال حبس بریده اند شما بگویید آیا قابل قیاس است با جرم این عزیزان که صرفا 

نگفتید تکلیف آن صدنفر بهایی که در زندان هستند و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود چیست؟ می گویید 

 کسی به خاطر عقیده محاکمه نمی شود البته راست می گویید. 

یگر حتی محاکمه هم نمیشدند و به محض در آن نخستین سالهای انقالب که هم دینانم چون مونا و ده ها جوان بهایی د

صدور حکم اعدام به پای جوخه ی دار رفتند. چه بسا شادی کنان و بوسه زنان بر طناب دار به مقام مبین شهادت فائز 

خوشا به حالشان ... شما این اظهارات را با کدامین سند و مدرک می زنید؟! البد فشار های بین المللی و   گردیدند.

سی شما را مجبور به کتمان این حقایق کرده است که این چنین مدعی اجرای عدالت برای تمامی بازی های سیا

شهروندان هستید. رئیس محترم ستاد حقوق بشر ایران اگر اینها به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی نیست پس به چه دلیل  

خ دهید و به ظلم هایی که طی این سه دهه  است؟ اگر خود را مدافع حقوق بشر می دانید بد نیست به این سوال ها پاس

اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا   .به بهاییان شده است که زبانم از وصف آن عاجز و قلم از نوشتن آن قاصر 

رنج و سختی همه بهر ماست؟ شماریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ماند اندر شگفت اقای الریجانی بیایید این یک 

فانه صحبت کنیم ...نترسید آسمان را گرفته ام به زمین نیاید ... آیا در قرآن کریم آمده است که با هم  دفعه با هم منص

وطنان خود چنین برخورد کنید؟ آیا این برخوردها الیق حکومت اسالمی و علی وار است؟ می دانم حضرت رسول  

د و نه با انسان های بی گناه ... آیا روش )ص( فقط با کسانی جهاد می کرده اند که قصد غارت مسلمانان را داشته ان

حکومت داری اسالمی چنین است که هم میهنان خود را از حقوق اولیه ی شهروندی محروم سازید؟ شما بهتر ازمن 

می دانید که زندگی دنیایی چند صباحی بیش نیست ودیری نمی پاید که هرکس سفر اخروی خود را آغاز می کند .حال  

ایمان دارید در آن دنیا جواب این کارها را چگونه می دهید؟ به هر حال من معتقدم ابرهای پهن  شما که به اصل معاد

و تیره بر آسمان ایران نخواهد ماند و بعد از هر تاریکی سحری در راه است ... سحری با طلوع شورانگیز خورشید 
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رست قبل از سپیده دم است و من به  که طنین رسای صبح آزادی از آن بر می خیزد زیرا "تاریک ترین زمان شب د

 شما قول میدهم که سپیده دم فرا خواهد رسید". 

من به آن روز امید دارم و همین امید مرا سراپا نگه میدارد چون موالی شفوق و حنونم فرموده است که ایران آینده ای  

بگیرید؟ از تحصیالت عالیه   تابان دارد. کارمان را از ما می گیرید :جلوی خدمت به کشورمان را هم میخواهید

عشق و عطش یه یادگیری را چگونه در ما خاموش می کنید؟ به زندان می افکنیدمان:چطور می  :محروممان میسازید

خواهید از ترویج عالمگیر این دیانت جلوگیری کنید؟ به دار می آویزیدمان : لیک نمی دانید معراج مردان سر دار  

با  :رده قبرستان هایمان را هم خراب کرده و استخوانها را از گور بیرون می کشیدبه ریختن خونمان بسنده نک  .است

ترقی روحمان چه می کنید؟ ولی آگاه باشید که ما غمگین نیستیم چرا که تکیه گاهی داریم محکمتر از کوه که قسم یاد 

 ."از ظلم احدی نمیگذرم"  کرده است

در آخر از   .مجال تامل به این نکات را برای شما و هم اندیشانتان فراهم سازدامید آن است که نامه ی این بنده ی حقیر 

خدا خواهم روزی رسد که همه ی مردم با هر رنگ نژاد قومیت و عقیده ای توانند آزادانه در کنار یکدیگر زندگی 

 .کنند. به قول شاعر بزرگ: "من آن روز را آرزو کنم حتی روزی که دیگر نباشم" 

 درسا دهقانی

 1393تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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