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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[

 

 آسو  ]برگرفته از سایت:[

 1395مهر  29 ]تاریخ:[

 

 ی بهائیاناسالمی: مسئلهآموزش عالی در جمهوری 

 مینا یزدانی

ی تاریخِی آزار و اذیت بهائیان از جانب حکومت به واکنش آنها، به ویژه به محرومیت از نویسنده ضمن مرور سابقه

های مختلف برای چنین سرکوبی از سوی جمهوری اسالمی را کوشد نظریهپردازد؛ در ادامه میآموزش عالی، می 

 [ 1] .بررسی کند

 هچکید

ترین اقلیت دینی ایران، از  این مقاله به بررسی اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای بازداشتن بهائیان، بزرگ

، حکومِت 1980ی [ چارچوِب این اقدامات از قرار زیر است: در اوایل دهه2پردازد.] یابی به آموزش عالی میدست

، بهائیان را حتی 2000ی ها کرد؛ پس از آن تا اوایل دهه دانشگاهنوپای اسالمی شروع به اخراج دانشجویان بهائی از 

های کشور محروم کرد؛ سرانجام، به منظور منحرف کردِن توجه  از شرکت در آزمون ورودی سراسری دانشگاه

چه در  ها پرداخت؛ اگر آموزان بهائی در دانشگاهی جهانی از اقداماتش، به پذیرش شمار کمی از دانشی جامعهفزاینده

کوشد های بعد، بیشتِر این دانشجویان را، پیش از پایاِن تحصیالت، از دانشگاه اخراج کرد. همچنین نویسنده میسال

ای نشان دهد که بهائیان برای فراهم کردن تحصیالت عالی  ی آموزشی های حکومت را برای تعطیل کردِن شبکهتالش

ی جهانی این بوده است ر تمام این مدت ادعای حکومت در برابر جامعهاند. در حالی که دبرای جوانانشان تشکیل داده

که بهائیان از حق آموزش عالی برخوردارند. این مقاله اقدامات حکومت را برای بازداشتِن بهائیان از آموزش عالی  

ی سپس از مقوله  کند.هاست ادامه دارد، بررسی می ی آنها را، که دهه ریزی شدهشرح داده و شکنجه و آزاِر برنامه

بندی ی گروهی دسته گیرد و بهائیان را به مثابهآگامبِن کمک می «یا »انساِن مقدس (Homo sacer) هومو ساِکر

، بیرون از  (bare life - zoé) کند که قدرِت حاکم زندگیشان را با زور و اجبار به وضعیت زندگِی حداقلیمی

حیات سیاسی( تقلیل داده است. نویسنده معتقد است که رفتار حکومت ایران با زندگی اجتماعِی قانونِی کشور )بیوس یا 

ای که جمهوری اسالمی با آن مواجه است درک کرد: آیا جمهوری اسالمی بهائیان را باید با توجه به معمای هویتی

ی اقلیت  یک جامعه خواهد یا سرشتی ایدئولوژیک دارد که اعضایی شهروندانش را میدولتی مدرن است که رفاه همه 

 کند؟شان محروم میترین حقوق انسانیرا عمداً از یکی از بنیادی

بود. دانشجوی سال چهارم پزشکی در دانشگاه شیراز )پهلوی  1980یک روز آفتابی در شیراز و اواخر آوریل سال  

به امید   1976. در پاییز سال بردم ما در آن سال فیزیولوژی بود که من از آن خیلی لذت می ِ سابق( بودم. درس اصلی 

ی پزشکی وارد شده بودم. با این همه، دانش متخصصان داخلی که فیزیولوژی  پزشکی به رشته ی روان ورود به رشته 

پزشکی، پزشکِی داخلی بخوانم. در  دادند موجب این شک و تردید در من شد که آیا بهتر نیست به جای روان درس می

ی ما نزدیک به پایان سالهی درسی یکری که معروف به شعر و گل و بلبل است، دوره آن روز زیبای بهاری، در شه

شناسی بود، و نه تنها شامل فیزیولوژی بلکه آناتومی دستگاه عصبی هم  بود و آماده بودیم که واحد آخر را که عصب

های مربوط به انقالب اعتصابی آن به علت بود، شروع کنیم. این واحد آخر را از درس آناتومی سال قبل، که دوره 

های قطور درس کرد، با خود گفتم: کوتاه شده بود، حذف کرده بودند. هنگامی که استاد شروع به توزیع جزوه 1979

ی نهایت مهمی از دورهپزشکی، برای من این واحد درسی بخِش بی»در آخر چه پزشکی داخلی بخوانم چه روان 
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شناسی را مطالعه  های قطور عصببرای آن بکنم.« اما فرصتی نیافتم که آن جزوهی تالشم را تحصیل است. باید همه

 .پزشک، متخصص داخلی یا پزشک نشدمکنم و هیچ وقت روان

های درس را  های پرشور و حرارت ما سعی کردند که کالسکالسیآن هفته »انقالب« دیگری آغاز شد: برخی از هم 

شعارهایی ضد عناصر »آمریکایی« در دانشگاه فریاد زدند. با نگاهی تهدیدکننده تعطیل کنند. بر روی میزها پریدند و 

ی های دیگر، مانند دانشکدهجلو در کالس ایستادند و مانع داخل شدن دانشجویان دیگر به کالس شدند. در دانشکده

د. به زودی فهمیدیم که این ها حضور یابند با خشونت مورد حمله قرار گرفتنادبیات، دانشجویانی که خواستند در کالس

سازی« از  آغاز آن چیزی است که قرار بود »انقالب فرهنگی« نامیده شود. در عرض سه روز، دانشگاه برای »پاک 

 .عناصر ناخواسته بسته شد

در فهرست کسانی که باید اخراج شوند نوشته شده بود: »فرق ضالّه که خروج آنها از اسالم به اجماع مسلمین رسیده 

 «.است

ی بازگشایِی نزدیک ولی تدریجِی دانشگاه و ی انجمن اسالمی دانشگاه دربارهای در نشریهیک سال و نیم بعد، اعالمیه

ی دوم در فهرست [ در رده3ی بازگشت به درس و دانشگاه را ندارند منتشر شد.]هایی از دانشجویان که اجازهگروه

رق ضالّه که خروج آنها از اسالم به اجماع مسلمین رسیده است.«  کسانی که باید اخراج شوند نوشته شده بود: »ف

دانستم که بفهمم منظورشان از  ی کافی از قاموِس روحانیون شیعه می( من به اندازه 1981ی جهاد دانشگاهی، )نشریه

ان باید دوباره ، کالس ما را بازگشایی کردند، اما دانشجوی1981های ضاله« بهائیان است. در آغاز نوامبر سال »فرقه 

تر در آغاِز انقالب ایران را ترک  کردند. در ابتدا کالس ما چهار دانشجوی بهائی داشت. یکی از آنها پیشنام میثبت

نام مجدِد من و دانشجوی دیگر، نیرالدین  اش مسلمان شده بود. از ثبتکرده بود و یکی دیگر مانند مادِر درگذشته 

علت بهائی بودن اعدام شده بود، سر باز زدند. ما به سبب بهائی بودن اخراج شدیم.   به ها پیشانوری، که پدرش ماه

شدند؛ اما سه ساِل تمام طول کشید تا بیشتر آنها بتوانند فعالیتشان را کامالً از های دیگر به تدریج بازگشایی میدانشگاه

 [ 5]. ها اخراج شدنداز دانشگاه[ دانشجو و استاد بهائی در سرتاسر کشور 4] سر گیرند. نزدیک به هزار

ای را آغاز کردند تا نه تنها به دانشجویاِن ها رواِل آموزشی مبتکرانهشده از دانشگاهچند سال بعد، استادان بهائِی اخراج

التحصیالن دبیرستانِی بهائی آموزش دهند. ابتکار آنها ای از فارغ ها، بلکه به شمار فزایندهاخراج شده از دانشگاه

نام   [6] (BIHE) ی آموزش عالی بهائیانی بهائی بود که سرانجام مؤسسهنظیری درون جامعهی آموزشی بیکهشب

شدند. در این مقاله به  های ایران محروم میتر بهائیان هر سال از ورود به دانشگاههای جوانگرفت. در این میان، نسل 

تر معمای هویتِی جمهوری ی وسیع[ و آن را در زمینه 7] پردازممی بررسی محرومیت بهائیان ایران از آموزش عالی 

[: دولتی مدرن رویاروِی سرشتی ایدئولوژیک. اولی مستلزم حمایِت یکسان و برابری برای  8] دهماسالمی قرار می 

آن   ای از قانون شرع است که درنظرانهی شهروندانش است؛ دومی، مستلزم اجرای سفت و سخِت قرائِت تنگهمه

شوند، دارای حقوق اجتماعی نیستند. تضاد میان این دو هویت به موضعی مزّورانه  بهائیان، که ملحد نامیده می

کند نسبت به بهائیان تبعیضی روا دهد که ادعا می انجامد: در بیرون، خود را به شکل دولتی مدرن نشان می می

کند؛ حق ورود به آموزش  ی عملی محروم میشان به هر شیوهدارد در حالی که در واقعیت، آنها را از حقوق مدنینمی

کند و آنها را از معاشرت با سایر ایرانیان در گیرد، ترقی و پیشرفت آنها را متوقف میعالی را از جوانان بهائی می

آمیزی قیتهایی از سوی مراجع کشوری، بهائیان توانستند به نحو موفدارد. به رغم چنین تالشمحیط دانشگاهی بازمی

 .هایی سازگار با اصول اخالقِی مورد تأییدشان پیش برندکارشان را به شیوه

ای از آزار و اذیِت بهائیان ایران توسط ی دیانت بهائی و خالصهای کوتاه دربارهی مطلب، به طرح مقدمهپیش از ادامه 

 .پردازمحکومت جمهوری اسالمی می

 بهائیان کیستند؟

[، 9ی بهائیان]کنند، کسی که به عقیدهم.( پیروی می 1817 -1892علی، معروف به بهاءهللا )میرزا حسین بهائیان از 

م.(، دور جدیدی را در ادیان جهانی آغاز   1819 -1850به همراه مبشرش سید علی محمد، معروف به باب )

ات روحانی از طریق ظهور یک مظهر الهی [ بهائیان معتقدند که جهان تقریباً هر هزار سال نیاز به تجدید حی10کرد.]

)پیامبر( دارد و ظهور او منادِی تغییری بنیادی در جهان است. تعالیم هر مظهر الهی مطابق با سطحِ فهِم مردم  

شناسی، مظاهر الهی همه یکی هستند و فرقی میان آنها اش است که همواره در حال تغییر است. از لحاظ هستیزمانه
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ی روحانی موسی، کریشنا، زرتشت، بودا، عیسی، محمد، باب و بهاءهللا همه مظاهر یک حقیقت یگانهنیست. ابراهیم، 

ی میان خدا و بشر است. یگانگِی خدا، یکی بودِن مظاهر الهی شوند و این حقیقت روحانی واسطهمتعالی محسوب می

هائی هستند. وحدِت عالم انسانی محوِر تعالیم )بنابراین وحدِت اساِس ادیان آنها( و وحدِت بشر سه اصل اساسی دیانت ب

بهائی است. درک این وحدِت ذاتی از اهداف دیانت بهائی است. تعالیم اجتماعِی آن شامل تساوی زن و مرد، تَرِک  

ی تعصبات، و از بین بردِن فقر و غنای مطلق است. در دیانت بهائی کشیش یا روحانی وجود ندارد و امور جامعه  همه

شود. جمعیت جهانی بهائیان را حدود پنج میلیون المللی انجام میهای منتَخب در سطوح محلی، ملی و بینئتتوسط هی

 .کنند[ که از این تعداد تقریباً سیصد هزار نفر در ایران زندگی می 11زنند]تخمین می

 مختصری از تاریخ آزار و اذیت بهائیان در ایران 

ای را آغاز کردند تا نه تنها به دانشجویاِن ها رواِل آموزشی مبتکرانهشده از دانشگاهچند سال بعد، استادان بهائِی اخراج

 .التحصیالن دبیرستانِی بهائی آموزش دهندای از فارغ ها، بلکه به شمار فزایندهاخراج شده از دانشگاه

آزار و اذیت پیروانش  از زمان ظهور پرهیاهوی دیانت بهائی در اواسط قرن نوزدهم در ایران و با گسترش آن،

ها عام م.(، قتل  1875 -1925کند، در دوران قاجار )( اشاره می2008بخشی از تاریخ ایران شد. آن گونه که امانت )

هایی که در اثر خشکسالی،  افتاد؛ از قبیل بحران های محلی و ملی اتفاق میو مبارزات ضد بابی معموالً در طی بحران 

ها )و بعدها بهائیان( سپِر بالیی بودند برای مخفی دهند. بابیگیر روی میهای همه یماریقحطی و گرسنگی، و شیوع ب

ها«ِی این  ی اقتصادی و سیاسی اروپاییان. با جلب توجه عوام به »پلیدی کردن ضعف و ناتوانی دولت در برابر مداخله 

 .شدی به اصطالح ضالّه روابط میان حکومت قاجار و روحانیون مستحکم میفرقه 

م.( بر تخت قدرت، حمالت فیزیکی، از  1925 -1941با سقوط حکومت قاجار و نِشستن رضاشاه پهلوی )سلطنت: 

ی عموم مردم به بهائیان ای کاهش یافت اما خاتمه نیافت. آخرین حملهجمله قتل، بر ضد بهائیان به طور قابل مالحظه 

تی خشمگین در جهرم، شهری کوچک در استان فارس،  رخ داد. هنگامی که جماع 1926در طی این دوره در سال 

بین هشت تا دوازده تن از بهائیان را به قتل رساندند. این حمالت را به ظاهر یکی از نمایندگان مجلس راه انداخته بود  

 خواست نظر موافِق علمای ضدبهائی را جلب کند تا انتخاب مجددش را در مجلس تضمین کرده باشد. بهائیان بهکه می

ی دوران حکومت (. اگرچه بهائیان در بقیه2011ای نگرفتند )یزدانی، مراجع محلی و ملی شکایت کردند اما نتیجه

[ از حمالت فیزیکی در امان ماندند، در اواخر سلطنِت او حکومت جلسات 12رضاشاه با سیاسِت »ُمشِت آهنین«اش] 

در این دوره برای بهائیان با ایجاد مشکل در خصوص   بهائی را قدغن و مراکز و مدارس بهائی تعطیل کرد. همچنین

های سرشماری، عقدنامه و گواهی تولد محدودیت ایجاد شد. حکومت همچنین برخی از کارمندان دولتِی  نامهپرسش

(.  2011کردند از آنها گرفت )یزدانی، های چندین بهائی را که در ارتش انجاِم وظیفه میبهائی را اخراج کرد و درجه 

خواست »همه تنها به شخِص ی چنین تدابیِر خشنی ممکن است در این تصمیم قاطعِ رضاشاه نهفته باشد که میگیزهان

خواست از اصطکاِک غیرضروری با روحانیون شیعه (. یا شاید می20، ص 1984رضاشاه وفادار باشند« )مارتین، 

 .کردن ایران با علما تقابلی داشته باشد ی مدرنخواست جز در خصوص ایدهپرهیز کند، به عبارت دیگر، نمی

، نفوذ روحانیت شیعه از سر گرفته  1941گیری اجباری رضاشاه و بر تخت نشستن محمدرضاشاه در سال  با کناره

م.(   1941 -1979ی سلطنت محمدرضاشاه )سلطنت: ی جدیدی آغاز شد. وضعیت بهائیان در دورهشد، و دوره

روایت رسمی رژیم اسالمی کنونی این دوره را به علت »همدستی« بهائیان با رژیم  مراحل متفاوتی داشت، هرچند که

کند. خالصه، در حالی که شاه خودش موضعی ضد بهائی نداشت، ی سعادت و بهروزِی بهائیان توصیف میشاه، دوره

ه آفرینِش تصویر جهانِی ی او بی او با روحانیون شیعه از یک سو، و عالقه رفتارش با بهائیان محصول روابط پیچیده

-های سیاسی، طی دوران بحران 1955تا  1941محبوبی از خود در خصوص حقوق بشر از سوی دیگر بود. از سال 

جتماعی، بهائیان در آغاز در تعامالت میان حکومت، روحانیت، و مردم سپِر بال شدند و وقایع خونیِن چندی را از  ا

(. در طول این مبارزات، 2016بود )یزدانی،  1955زات ضدبهائی در سال ی اوجِ آن مبارسر گذراندند، که نقطه

حکومت شاه بدواً به روحانیون شیعه اختیار و آزادی داد که به ایذاء و آزار بهائیان بپردازند، ولی بعداً، از ترس بدتر  

ن شد و از پذیرفتن تقاضای  اش در خصوِص حقوق بشر مانعِ حمالِت بیشتِر علما به بهائیاشدن وجهه و اعتباِر جهانی

تا  1950ی [ از اواخر دهه 13(.]2008ی بهائیان از ایران سر باز زد )توکلی طرقی، رسمی آنان برای اخراج همه 

؛ یزدانی،  1980های سلطنت شاه، بهائیان از امنیِت نسبی بهره بردند، اگرچه رسماً وجود نداشتند )فیشر، آخرین سال 

2016). 
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، رژیم شاه متزلزل شد و تهدیدهای فیزیکِی ناشی از تحریک مذهبِی مردم و 1978ل پرآشوب ی آخر سادر نیمه

در نقاط مختلف ایران، مخصوصاً در برخی   -که برای تقریباً دو دهه متوقف شده بود-های جمعی به بهائیان حمله

؛ عالم  1980اهر شد. )فیشر، شان رانده شده بودند، دوباره ظنواحی روستایی که بهائیان از روستای محل زندگی

ها بر هفت بهائی در نقاط مختلف ایران کشته شدند، که بیشتر این قتل 1978( در سال 271-74، صص 1986بهائی، 

چنین رویدادهایی، که تا   ( A [14] ی، ضمیمه a2008ی جهانی بهائی، جامعه) اثر خشونت و غوغای عوام بود 

ای به دوران سخِت ادامه یافت، عالئِم هشدار دهنده  1979ی سال اسالمی در فوریه ها پس از پیروزی انقالب ماه

 .رو برای بهائیان بودپیِش 

سال سن داشت(، به اتهام   17، ده زن و دختر شیرازی )که یکی از آنها تنها 1362در تاریخ بیست و هشتم خرداد  

 .بهائی بودن اعدام شدند

هللا خمینی، از همان آغاز به همه اطالع داد که با بهائیان در رژیمش کنار نخواهد هللا روحرهبر انقالب اسالمی، آیت

جهانی  یجامعه . (صد بهائی اعدام شدند ( در سه سال نخست حکومت جمهوری اسالمی، یک2012آمد. )یزدانی، 

ند و اموال جامعه  های طوالنی کشیدبسیاری دیگر دستگیر و زندانی شدند و محکومیت (I ی، ضمیمه2008بهائی، 

ها اخراج شدند. در بعضی موارد،  مصادره شد. تمام کارمندان دولتی بهائی از شغلشان و دانشجویان بهائی از دانشگاه

،  1983[ در سال  15ی دبستان، راهنمایی و دبیرستان اخراج شدند.]آموزان بهائی از پایهبرای مدت محدودی، دانش 

شده با رأی بهائیان در سطوح محلی و را، که اساساً از محافلی با نُه عضِو انتخابحکومت تمام تشکیالت اداری بهائی 

[ برای اطاعت از قانون حکومت، که جزئی از تعالیم بهائی است، 16شد، رسماً غیرقانونی اعالم کرد.] ملی تشکیل می

روحانی ملی را تعطیل کرد.   ی بهائی تمام محافل روحانی محلی را که در سطح شهرها مشغول بودند، و محفلجامعه

جای خود را به فشاری دائمی با ماهیتی  1990ی به تدریج در دهه  1980ی حمالت سخت و سنگیِن اولیه در دهه 

ی بهائی و مجبور کردن بهائیان به برگشتن به آغوش اسالم  فرهنگی و اقتصادی داد که به منظور خفه کردن جامعه

با امضای رهبر است که در ادامه به   1991تغییرات در سندی محرمانه در سال   [ فرمان به این17طراحی شده بود.]

 .آن خواهیم پرداخت

-2013نژاد )ها علیه بهائیان در زمان ریاست جمهورِی محمود احمدیپراکنیها و نفرتها، حبسدستگیری

ر بهائیان ایران را بر عهده  ای که موقتاً سرپرستِی اموهیئت هفت نفره 2008[ افزایش یافت. در سال 18(]2005

داشت زندانی و هر یک از اعضای آن به بیست سال حبس محکوم شدند که اخیراً به گزارش وکالی مدافعشان این  

های شود به مدتهایی که معموالً به امنیت ملی مربوط میمدت به ده سال کاهش یافته است. بسیاری دیگر به اتهام

 .( تغییری نکرده است2013-الگو در زمان ریاست جمهورِی حسن روحانی )تا کنوناند. این مختلفی زندانی بوده

 چرا آزار و اذیت؟ 

کنند و پاسخ کوتاه به این پرسش این است که بیشتر روحانیون شیعه در ایران دیانت بهائی را بدعت محسوب می

[ موجب 19(]40ی ، آیه 33ی )سوره ای از قرآن دانند. جریان غالِب تفسیر اسالمی از آیه تهدیدی برای خود می

شود مسلمانان معتقد باشند که محمد آخرین پیامبر است. بنابراین، اکثر روحانیوِن مسلمان دینی را که پس از اسالم  می

شمرند کن شود. بیشتر آنان چنین دینی را تهدیدی برای خود نیز میدانند که باید ریشهظاهر شود بدعت محضی می 

اش، واِن ظهورش در قرن نوزدهم پیروان زیادی را جذب کرد، و تعالیم اجتماعی و اعتقادات اساسی زیرا در همان ا

ی روحانی و سازد. فقدان طبقه مانند وحدت بشر و تساوی زن و مرد، امروزه آن را برای بسیاری از افراد جذاب می 

به طور خاص باعث نگرانی روحانیون شیعه  ای غیرضروری در دیانت بهائیی مقولهکنار گذاشتِن روحانیون به مثابه

 .است

های اخیر،  هایش هنوز به نحو آکادمیک بررسی نشده است، در دهه ی جنبهستیزی در ایران در همه اگرچه تاریخ بهائی

( از دانشگاه تورنتو ارتباط 2008اند. محمد توکلی َطرقی )مورخان ایرانی آثار ارزشمندی در این خصوص خلق کرده 

(، به بررسی  2008تر کرده است، و مورخ دانشگاه ییل، عباس امانت )ستیزی را روشن گرایی و بهائیاسالممیان 

ی طبقاتی و ناکافی دانستن آن  های تضاد یا ستیزهستیزی در ایران پرداخته است. امانت با رد نظریههای بهائیریشه

کند. به فرهنگی« تفسیر می-ای اجتماعیهائیان را »پدیدهی ببرای تبیین الگوی خشونت بر ضد بهائیان، آزار و شکنجه 

ای بودند که در برابر تهدیدهای قاطع و ی او بهائیان »جراحِت ناشی از ناهمرنگی و ناهمخوانی درون جامعهگفته
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ای که نگراِن بود "وحدِت" خود را به چشمگیر از درون و بیرون برای مرزهایش به دنبال وحدت ملی بود؛ جامعه

ستیزی در تحلیل امانت »مناسکی بودند به لحاظ یافته"ی شیعه از دست بدهد«. احساسات بهائیی "امت نجاتمثابه

عقیدتی پسندیده برای ساختن حس "خوِد" جمعی در مقابل "دیگرِی" بومی در زمانی که "دیگرِی" بیگانه بیش از آن حد  

بهائی و -بینِی بابیی بومِی جهانو مخالفت با »مدرنیته نیافتنی بود که دشمن محسوب شود«. طردهولناک و دست

ی منطقِی »انحصارگرایِی شیعه« بود، اصطالحی که او آن را برای اشاره به حس  حمایِت آن از شموِل جهانی« نتیجه 

ی ثبات و شکنندهی بیی ایرانی هدفش بنای آن از »مجموعه بَرد. حسی که مکتب شیعه»خوِد انحصاری« به کار می 

 (180- 181های دینی و اجتماعِی موجود« است. )صص  هویت

های مختلِف  ای کلی را بسط داده است که رفتار با بهائیان را در رژیم ( مورخِ هاروارد نیز نظریه2008ُروی متحده )

روحانیون و دولت در کند. متحده با تعیین کردِن موقعیت بهائیان در برخورد میان پیش از جمهوری اسالمی تبیین می

 گوید که در ایران، تاریخ ایران مدرن می 

ی خود با مالها بودند ... ]هیچ[  ها در بازی پیچیدهای در دست حکومتشان مهرهبهائیان همه جا در بخش اعظِم زندگی

د که به مالها  خواستند این مهره را در یک حرکت از دست بدهند ... مدارا با بهائیان راهی بوها نمییک از حکومت

ی آشکار بهائیان، هنگامی که حکومت داد قدرت در دست کیست. بر همین قیاس، مجاز دانستن آزار و شکنجهنشان می

پیش پای مالها بود  هزینهای کمدر زحمت بود یا احتیاجِ مبرم به حمایِت مالها داشت، در حکم قربانی کردن مهره

 .(238- 239)صص 

ی اقتصادی و  ئیان( سپِر بالیی بودند برای مخفی کردن ضعف و ناتوانی دولت در برابر مداخله ها )و بعدها بهابابی

 .سیاسی اروپاییان

ستیزی های بهائیالملل در دانشگاه بُستُن، به هنگام کاوش در ریشه(، استاد تاریخ و روابط بین2008هوشنگ شهابی )

ای عمیق در اصوِل اعتقادی دیانتشان دارد  طنِی بهائیان که ریشه ودارد که جهان عرفی )سکوالر( در ایران، اظهار می

ستیزی، گرایاِن دارای تمایالت بیگانهموجِد تعصبات ضدبهائی در بسیاری از ایرانیان سکوالر، مخصوصاً ملی

زی در  ستی(، استاد تاریخ و حقوق بشر در دانشگاه پِیس، کانون توجه خود را بر بهائی2008شود. رضا افشاری )می

دوران حکومت جمهوری اسالمی متمرکز کرده است. او با بیان اینکه بهائیان چالشی برای تحکیم رژیم اسالمی ایجاد 

های ضدبهائی در جمهوری اسالمی ایران را  کنند و مالحظات سیاسی و مصالحِ دولتی به تنهایی اعمال و سیاستنمی

ین اعمالی از »نفرت و بیزارِی روحانیون« نشئت گرفته است، »که  دارد که چنکند اظهار میبه طور کامل تبیین نمی

دهد که در  هایش در تعصب دینِی پیشامدرن« و »تنفر آنان از آیین دینِی بومی نهفته است.« او همچنین نشان می ریشه

یان افزایش کردند، آزار بهائهای سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت میایراِن پساانقالب، هرگاه که جناح

 .(238یافت )ص می

( برای تشخیص اوضاع سیاسی عصر ما مفهوم هومو ساکر 1942فیلسوف سیاسی ایتالیایی، جورجیو آگامبِن )متولد 

کند: دهد و از دو مفهوم متمایز زندگی که در میان یونانیان باستان موجود بود استفاده می)انساِن مقدس( را ارائه می 

گیرد به طور مثال، ای که »شکل« خاصی به خود می ست و مرده نیست، و بیوس، زندگیزوئه، چیزی که زنده ا

ای حقوقی است که  (. هومو ساکر واژه39، ص  2014زندگی »یک نجار اروپایی یا یک شاه ایرانی« )اوگیلت، 

گر کسی او را بکشد  اش کرد ولی اتوان قربانیآگامبن آن را در قانون رومی برای اشاره به کسی یافته است که »نمی

ی هومو ساکر، یا حیات حداقلی، به قول آگامبن،  (. ایده8، ص 1998شود.« )آگامبن به خاطر این قتل مجازات نمی

صرفاً زیسته شود.   همچنان با ماست. این ایده به حیاتی اشاره دارد که کامالً حداقلی است، حیاتی که به مثابه زوئه

، ص  2014تقلیل داده شوند )اوگلیت،  (Homines sacri) ان به هومینِس ساکریامروزه هنوز هم ممکن است آدمی

 .شود و حقوق یا کارکردی در جامعه ندارد (. به این معنا، هومو ساکر شخصی است که از جامعه طرد می40-39

ن یک دیِن  ی پیرواتوان گفت که برای جمهوری اسالمی، بهائیان به منزلهپردازی آگامبن، میبا کاربرد مفهوم

شده( مصداق هومو ساکر هستند و اجباراً به وضعیت زندگی گذار« محسوبپسااسالمی )و از این رو، ذاتاً »بدعت

یابند. بر اساس نظر آگامبن، حداقلی )زوئه(، بیرون از زندگی اجتماعِی قانونی )حیات سیاسی یا بیوس(، تقلیل می

برد »وضعیت استثنائی« است. انقالب سال ل حداقلی به کار میابزاری که دولت برای تقلیل زندگی مردم به شک 

وضعیت استثنائی یا حذِف کاملی برای رژیِم جدید پدید آورد تا زندگی بهائیان را به یک زندگی حداقلی تقلیل  1979
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انقالب های نخستیِن پس از دهد و آنان را از زندگی سیاسی و اجتماعِی )بیوس( ملت طرد کند. پیامِد آن در سال 

اسالمی قتل، استثمار، و محرومیت بهائیان از حقوقشان بود. به همین ترتیب، »انقالب فرهنگی«ای که متعاقب انقالب 

سیاسی روی داد »وضعیت استثنائِی« دیگری بود که طی آن بهائیان از دسترسی به آموزش عالی منع شدند؛ موقعیتی 

 .که عمالً تا به امروز ادامه دارد

طور که در تحلیِل امانت از عصر قاجار و تحلیِل یزدانی از عصر پهلوی دیدیم، درست است که از بعد  ن اگرچه، هما

های طبیعی )مثل های موجود در کشور، چه فاجعهاز آغاز دیانت جدید در ایران در قرن نوزدهم، تقریباً تمام بحران

مشکالت اقتصادی و مسائِل دیگِر پس از سال  سیاسی )مثل -های اجتماعیدوران قحطی در عصر قاجار(، چه بحران 

شدند که در آن شرایط غارت، چپاول و قتِل  (، همه »وضعیت استثنائی« محسوب می1955و کودتای سال  1953

توانست با مصونیت صورت گیرد، ولی با تأسیس و ها میدارندگاِن زندگِی حداقلی، مطرودان، بیگانگان و غیِر خودی

رسماً   1979ی بود که این الگو تشدید و تحکیم شد. حکومت دینِی شیعه که پس از انقالب سال تثبیت جمهوری اسالم

ی زندگی اجتماعِی قانونی، یعنی بیوس، را به پیروان چهار  تر از گذشته عرصه پرده و سختدر ایران تأسیس شد بی

صه طرد کرد و وضعیت آنان را به  دین اسالم، یهود، مسیح و زرتشت محدود کرد و بهائیان را اساساً از این عر

 .شد به قتل رسانده شوند بدون آنکه قاتل مجازات شودزندگی حداقلی، یعنی هومو ساکر تقلیل داد، که حتی می

ی این مقاله توجه خود را به موضوعِ خاِص  ستیزی در ایران، در بقیههای بهائیی تاریخ فعالیتبا این پیشینه درباره

های ایران از سوی حکومت اسالمی و واهیم کرد: ممنوعیت بهائیان از ورود به دانشگاهمورد بررسی معطوف خ

 .ی آموزش عالی بهائیان را از فعالیت بازداردتالش حکومت برای آنکه مؤسسه

 از »ترقی و پیشرفت آنها« باید »جلوگیری« شود 

 .صد بهائی اعدام شدنددر سه سال نخست حکومت جمهوری اسالمی، یک

التحصیل از دبیرستان  ها برای بیشتر از بیست سال، بهائیاِن فارغی دانشجویان بهائی از دانشگاهپِی اخراج همه در 

نامه سؤالی در باب دین داشت، که  های کشور شرکت کنند. پرسشاجازه نداشتند در آزمون ورودی سراسری دانشگاه

شده در این کشور را برگزینند: اسالم، مسیحی، یهودی و همتقاضیان مجبور بودند یکی از چهار دیِن به رسمیت شناخت

ها را انتخاب دانند، هیچ یک از این گزینهزرتشتی. از آنجا که بهائیان خود را پیرو هیچ یک از این چهار دین نمی

در نتیجه، اند.  که بهائیکردند مبنی بر اینکردند. اکثریت به جای آن یادداشتی در قسمت »توضیحات« اضافه می نمی

المللِی ممنوعیت بهائیان از ورود به  های بینشد. بازتابکارِت ورود به سالن آزمون سراسری برای آنها فرستاده نمی

ها، مؤسسات ی این شرایط از سوی حکومتهایی دربارهبه همراه مطرح شدن پرسش-دانشگاه از سوی حکومت ایران 

آموزان  رانجام مسئوالن را به طراحِی راهبردهایی هدایت کرد که دانشس -های غیرحکومتی و افرادآموزشی، سازمان

دارند. کنند که تبعیضی علیه آنان روا نمی راه ندهند، در حالی که به جهانیان وانمود می بهائی را همچنان به دانشگاه

(  1ی اساسی است: حله آید باید توضیح دهیم که فرایند پذیرش در دانشگاه دارای سه مربرای فهم آنچه در پی می 

ی کنکور، های مخصوص بر مبنای نتیجه( انتخاب رشته در دانشگاه2درخواست برای شرکت در کنکور سراسری؛ 

ی خاصی به منظور تدارک پذیرش دانشگاه. در ( ثبت نام در برنامه3شود؛ و ها فرستاده میاش به دانشگاهکه کارنامه

ه کار برده شده است تا بهائیان را در هر یک از این مراحل حذف کنند و حتی ها، شگردهای گوناگونی بطول این سال 

 .پس از ثبت نام عملی در طول تحصیلشان آنان را اخراج کنند

، و  2005تا  1997طلب ایران از سال  ، حسین مهرپور، مشاور محمد خاتمی، رئیس جمهوِر اصالح2005در سال  

ی ی »وظیفه ون اساسی، مجموعه مکاتباتی از دفتر ریاست جمهوری دربارهرئیس هیئِت مسئوِل نظارت بر اجرای قان

ی بهائیان و شکایات آنها به مسئوالن دشوار« هیئتی که او رئیس آن بود منتشر کرد. برخی از این مکاتبات درباره

مربوط  (BIHE) ی آموزش عالی بهائیانالمللی است. چند مورد از این مکاتبات به مؤسسهایران و نیز جوامع بین

بود )به آنچه در   1998شد، یکی از آنها راجع به شکایات بهائیان در مورد هجوم گسترده به این مؤسسه در سال می

کند و او این مورد را به شورای عالی  زیر آمده نگاه کنید(. مهرپور توجه رئیس جمهور را به این موضوع جلب می

توان (. از این مکاتبات می636،  601 -602کند )صص سریع صادر می دهد و دستور پیگیریامنیت ملی ارجاع می

آموزان بهائی توجه داشتند، ولی  کم برخی از مسئوالِن دولت خاتمی به وضع اسفناِک دانشچنین استنتاج کرد که دستِ 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

- 2005های سال  ی چنین مکاتباتی بود که دری این احوال، شاید در نتیجه ای نداشت. با همهاین امر چندان نتیجه

 .، واپسین ساِل ریاست جمهوری خاتمی، تغییری رخ داد2004

رسید منتشر ی جدیدی را با تغییری که نویدبخش به نظر می، سازمان سنجش آموزش کشور تقاضانامه2004در سال  

ی کدام  ربارهاش دخواهد سؤاالت دینیکرد: پرسش از هویت دینی جای خود را به این پرسش داده بود که متقاضی می

ها در کنکور شرکت کردند. با این ها را پر کردند و برای نخستین بار در این سال دین باشد. بهائیان با خوشحالی فرم

ی خود را دریافت کردند، مالحظه کردند که در باالی صفحه نوشته شده است: »دین:  همه، هنگامی که کارنامه

ها و د چنین قضاوت کردند که رفتن به گام بعدِی تقاضا برای برنامهاسالم«. آنان که متحیر و نومید شده بودن

ی خود، عمالً به این معناست که هویت دینی نادرست را که در  شان، بر مبنای نمره و رتبههای انتخابیدانشگاه

ا به منظور پذیرند. به عبارت دیگر، آنها مجبور بودند هویت اسالمی رهای آزمونشان نوشته شده است میکارنامه

جالب اینکه، نزدیک به  (b2004ی جهانی بهائی، ؛ جامعه a2004ی جهانی بهائی،جامعهد. )ورود به دانشگاه بپذیرن

هایشان را دریافت کرده بودند تماس گرفتند و از پایان مهلت درخواست، مسئوالن با بعضی از بهائیانی که کارنامه

های جدید بدون اند. مسئوالن مشکل را به سرعت با چاپ کردِن کارنامهردهایشان سؤال کردند که چرا انتخاب رشته نک 

اشاره به وابستگِی دینی حل کردند. با این همه، وقتی که نتایج نهایی اعالم شد از میان صدها تن فقط هشت تن قبول 

شان با نزدیِک ارچگیِ ی زبان. این هشت تن تصمیم گرفتند که برای اثبات همبستگی و یکپشدند، و همه هم در رشته 

هزار تن دیگری که محروم شده بودند تحصیالت دانشگاهی خود را آغاز نکنند. پس از آن، مرتضی نوربخش، عضو  

سازمان سنجش آموزش کشور و مسئول »گزینش اخالقی« متقاضیان، به چند تن از جوانان بهائی گفت که این راه حل  

بود که برای بازدید و رسیدگی به شکایات مربوط به آزار و اذیت کذایی ناشی از حضور شش کارشناِس یونسکو 

که چرا آنان انتخاِب بهائیان در امور آموزشی به تهران آمده بودند. کل جریاِن تماس با تعدادی از بهائیان و پرسیدن این 

های ی ورود به دانشگاهازهاند برای آن بود که کارشناساِن یونسکو باور کنند که بهائیان اجرشته برای دانشگاه نکرده

ها [ نمایندگان حکومت ایران که با این پرسش مواجه شده بودند که چرا وابستگی دینی در کارنامه20ایران را دارند.] 

ها به دیِن متقاضی مربوط ی جهانی عنوان کردند که اشاره به دین در این فرم باقی مانده است در مقابل جامعه

خواهد سؤاالت مربوط به آن را در آزمون سراسری پاسخ دهد. در  نی است که متقاضی میشود، بلکه منظور دینمی

، بهائیان به رغِم وجوِد میزانی از شک، در حرکتی از روی حسن نیت، و با امید به اینکه سرانجام راه  2006سال 

ه توسط حکومت ایران را دار کرده بود یافت شده است، توضیحِ ارائه شدحلی برای مشکلی که نام ایران را لکه 

ی آزموِن ورودِی دانشگاه به  پذیرفتند و با این تفسیر کار خود را ادامه دادند که نوشتن »دین: اسالم« بر روی کارنامه 

(. نزدیک به  2007العدل اعظم،  معنای انتخاِب سؤاالِت مربوط به دین در آزمون است و نه هویِت دینی آنان )بیت

هایشان »نقص« دارد رد  ی اینکه پروندهود به دانشگاه شدند و در حالی که اکثریت به بهانههزار بهائی داوطلِب ور

ی حراست  ی آن سال اصغر زارعی، رئیس ادارهشدند، کمتر از دویست تن وارد دانشگاه شدند. با این همه، در ادامه

ی آموزش عالی در سرتاسر  مؤسسه  81ای محرمانه، به مدیران  آوری، در نامه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فن 

ی جهانی بهائی، ایران دستور داد که به محض آنکه دانشجویی را بهائی تشخیص دادند او را اخراج کنند )جامعه

ی جهانی کامالً دروغ بوده است. ی حکومت ایران در مقابل جامعه(. به این ترتیب معلوم شد که ادعای نماینده2007

  2006از دانشجویان بهائی که در پاییز سال  -تن از میان دویست تن 128-( تقریباً دو سوم 2011)بیت العدل اعظم، 

ی جهانی بهائی، اخراج شدند )جامعه 2006- 2007به دانشگاه وارد شده بودند به تدریج در طول سال تحصیلی 

ت را ارائه داد، یک سخنگوی ی جهانی بهائی در سازمان ملل متحد این اطالعای جامعه(. هنگامی که نماینده2007

پایه و اساس« و این اتهام را نادرست خواند و افزود  هیئت اعزامی ایران در سازمان ملل متحد این اطالعات را »بی 

(. ادعای دیگری که  2007کس در ایران به خاطر دین و مذهبش از تحصیل محروم نشده است« )نیکالس، که »هیچ 

های ایران از  کرد که حکومت ایران با پذیرِش اتفاقِی دانشجویان بهائی در دانشگاه تر است فاشاز این هم گستاخانه

ی دستور حکومت ایران برای های ایرانی، در پی پخش اخباِر منتشرشده دربارهکند: دیپلماتی ابزاری می آنان استفاده

ی جهانگیر، گزارشگر ویژه توسط خانم عاصمه  2006ی بهائیان در اواخر مارس سال  زیر نظر گرفتن مخفیانه

کمیسیون حقوق بشِر سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و مذهب، در پاسخ مدعی شدند که عدِم ممنوعیِت بهائیان 

 .گیرندکه بهائیان مورد اذیت و آزار قرار نمیاز آموزِش عالی مدرک و دلیلی است بر این 

 .دانندکنند و تهدیدی برای خود میبدعت محسوب می بیشتر روحانیون شیعه در ایران دیانت بهائی را
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های حدود هشتصد بهائی را که در کنکور سراسری برای ، سازمان سنجش آموزش کشور درخواست2007در سال  

اعالم کرد  -و بنابراین نامعتبر-شرکت کرده کرده بود »ناقص«  2007- 2008ورود به دانشگاه در سال تحصیلی 

(. این وضعیت از آن زمان تا کنون ادامه دارد. تعداد نسبتاً کمی از متقاضیان بهائی پذیرفته 2007)بیت العدل اعظم، 

شود شان مطرح میهنگامی که هویت بهائی -چه در ترم نخست و چه در ترم آخر-شوند فقط به منظور آنکه بعداً می

کنند وارد حساب کاربری خود در  ه سعی میاند کیابند که اخراج شدهاخراج شوند. دانشجویان معموالً وقتی درمی

کنند که حساب کاربری آنان به سبب »اشکال حراستی« مسدود شده  دانشگاه بشوند و پیامی به این مضمون دریافت می

شوند. تازه هنگامی که دانشجویان این  ی حراست برای پیمودن مراحل »قانونی« بعدی ارجاع داده می است و به اداره 

اند. در بعضی موارد،  اند اخراج شدهشود که به این علت که بهائیال کنند به آنان به طور شفاهی گفته میمراحل را دنب

شود چون چنین مدرکی »در محافل  شود که به آنان مدرکی داّلِ بر علِت اخراجشان داده نمی به دانشجویان گفته می

ای کتبی به آنان داده  [ در موارد نادر که نامه21«.] گیردصهیونیستی« بر ضد حکومت ایران »مورد استفاده قرار می 

[ الزم، یا حتی صرفاً »بنا به 22های کلی و گنگ از قبیل نداشتن »شرایط عمومِی«]شود، علت اخراج عمداً با واژهمی

رکی به دست  اند تا اسناد و مداشود. مسئوالن ایرانی کامالً مراقب[ رها می24[، یا به علِت »منع قانونی«]23دالیلی«]

بهائیان ندهند که بتواند دلیل واقعِی اخراجشان را از آموزش عالی تأیید و تصدیق کند و با ادعاهای نمایندگان حکومت 

دهند که  ها، مسئوالن ترجیح میخواِن سرپوش گذاشتن بر اخراج ایران متناقض از آب درنیاید. برای اجتناب از هفت

هایشان شگاه راه ندهند. به اکثر متقاضیان بهائی صرفاً به این علت که پروندهی نخست به دانبهائیان را در وهله 

در سال   .(c2008ی جهانی بهائی، ؛ جامعه b2008ی جهانی بهائی، امعه. )جشود»نقص« دارد جواب رد داده می

شود این بود که دانشگاه می، شگرِد جدید برای مخفی کردن این واقعیت که حکومت ایران مانع ورود بهائیان به 2014

فرستادند. در آنجا، به آنان اوراقی نشان  ی آزمون محل میهایشان به اداره متقاضیان را برای گرفتن نتایج و کارنامه

ی رسمی« مجازند  شدههای شناختهشد، بدون اینکه تحویل آنان داده شود، مبنی بر آنکه فقط مسلمانان و »اقلیتداده می 

 .(2014ی جهانی بهائی، اه پذیرفته شوند )جامعهکه در دانشگ 

ی آزمون سراسری وفق دهند. به طور  اند که خود را با شرایط و ضوابط تقاضانامهشان را کردهبهائیان حداکثر سعی

های اخیر، از جمله »شرایط عمومی« داشتِن »اعتقاد به اسالم، و یا یکی از ادیان مصرح )یهودی، مثال، در سال 

و زرتشتی( در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران«، »نداشتن عناد با نظام جمهوری اسالمی ایران« و   مسیحی،

( معلوم است که شرایط مذهبِی 2014ممنوعیت از تبلیغ »ادیان ساختگی« بود. )سازمان سنجش آموزش کشور، 

از دیانتشان در صورتی که بخواهند  شده به منظور حذف بهائیان است، یا مجبور کردِن آنها برای دست کشیدنتعیین

ی بهائی »اعتقاد به اسالم« را نه لزوماً در حکم مسلمان بودن تفسیر کرد. آنها چنین پذیرفته شوند. با این همه، جامعه

جد اندیشیدند که باالخره بهائیان به حقیقت اسالم و ادیان دیگر اعتقاد دارند. بنابراین، آنها تناقضی بین بهائی بودن و وا

دانستند، و بنابراین، مصداق مورد دیگر هم نبودند. این شرط بودن نیافتند. به عالوه، آنها دیانتشان را »ساختگی« نمی

اکنون توسط وزارت  2016های کشور« برای سال نام و شرکت در آزمون سراسری دانشگاهی راهنمای ثبت»دفترچه 

[ است واین »تذکرات مهم« را در  25ترچه شامل تمام شرایط فوق]آوری منتشر شده است. این دفعلوم، تحقیقات و فن

کند که »هر موقع مشخص شود كه داوطلب، حقایقی را كتمان نموده یا واجد یكی گیرد که عالوه بر آن ایجاب میبرمی

در ای از آزمون )ثبت نام، شرکت باشد، در هر مرحله ی راهنما نمیاز شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

(. این شرِط خاص، دستوراتی را  11آزمون، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه، و...( محروم خواهد شد« )ص 

مبنی بر اخراج   2006آوری در ی حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فنکند که رئیس ادارهتصدیق می

تر، و به همین دستورات یادداشت بسیار مهم شوند صادر کرده بود. مبنای آندانشجویانی که بهائی تشخیص داده می

 .تری، استقیاس محرمانه

ی آشکار بهائیان، هنگامی که حکومت در زحمت بود یا احتیاجِ مبرم به حمایِت مالها مجاز دانستن آزار و شکنجه 

 .پیش پای مالها بود هزینهای کمداشت، در حکم قربانی کردن مهره

هللا علی  ه.ش.( است، توسط رهبر، آیت1369اسفند   6) 1991ی سال  فوریه  25  یادداشت محرمانه، که به تاریخ

ای، تأیید شد و توسط سید محمد گلپایگانی، دبیر وقت شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، نوشته شد. فاش شدن  خامنه

که در آن وقت به   (، حقوقدان السالوادوری صورت گرفت2012توسط ِرینالدو گالیندو پُل )مرگ  1993آن در سال 

[  26(.]2012کرد )احمری، ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خدمت میی ویژهعنوان نماینده
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ی سیاست جمهوری اسالمی برای، اگر کالم  ی بهائیان« بود به تفصیل دربارهاین یادداشت که موضوعش »مسئله

ی بهائی و سعی در تبدیل آن به  جامعه ئی را به کار ببریم، »کاهش تواناییی بهاالمللِی حاکم بر امور جامعههیئت بین

تِر حکومت ایران را  (. این یادداشت در ادامه، طرح بزرگ2011گوید )بیت العدل اعظم،  ای ناپایدار« سخن می جامعه

ای هر گونه ترقی کند که هدفش وادار کردن بهائیان به رو آوردن به اسالم از طریق مسدود کردن درهفاش می

نکرده و فقیر سواد، تحصیلای بیاجتماعی به روی آنان است؛ به طوری که اگر اسالم نیاورند، سرانجام به جامعه 

بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات« زیرعنوان »الف: جایگاه تبدیل خواهند شد. در بخشی از این یادداشت با نام »جمع

ی د سه آمده است، »برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعهکلی بهائیان در نظام مملکتی« مور

ها چه در حین  آنان مسدود شود.« زیرعنوان »ب: جایگاه فرهنگی و آموزشی« مورد سه آمده است، »در دانشگاه

ر عنوان »ج:  پذیرش و چه در حین تحصیل چنانچه مشخص گردید که بهائی هستند باید اخراج شوند.« در موردی زی

جایگاه حقوقی و اجتماعی« آمده است، »امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی 

ی کار و امثال اینها تا جایی ]به آنها داده شود[ که تشویق به بهائیت ی بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه از قبیل دفترچه 

صادر شده است، تا آنجا که محرومیت از آموزش عالی مّدِ نظر   1991در سال  [ اگر چه این یادداشت27نشوند.«]

ها پس از »انقالب فرهنگی« در  کند که از زمان بازگشایی دانشگاهاست، در اصل فقط سیاستی را به روشنی بیان می

تی را از آزار و اذیت  عمالً در کار بوده است. با این همه، از نظر دیگر این یادداشت تغییر جه 1980ی اوایل دهه 

دهد، سیاستی که از میانه آشکار، مانند قتل، به سوی خفقان ضمنی، دائمی و درازمدِت اقتصادی و اجتماعی نشان می

داد خالصه  در واقع آغاز شده بود. این یادداشت عمالً آنچه را حکومت تا آن زمان انجام می 1980ی تا اواخر دهه 

  2005ی حکومت ایران از سال  داد. موضع مزورانه ار با بهائیان طرحی کلی ارائه می ی رفتکرده بود و برای آینده

ای آن را  هللا خامنههای این یادداشت است که آیت ی بهائیان و آموزش عالی صرفاً کاربسِت توصیهدر برابر مسئله

راست مرکزِی وزارت علوم،  ی حی زارعی، رئیس اداره ی محرمانه، در نامه2005تصویب کرده، و بعداً، در سال  

رسد آن چند دانشجوی بهائی که اجازه یافتند تحصیلشان آوری، مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می تحقیقات و فن

ی جهانی، ادعا کند که  را ادامه دهند و تمام کنند برای حکومت ایران نگاه داشته شدند تا اینکه بتواند، در برابر جامعه

 .کنندها تحصیل میشوند و در واقع در دانشگاهبعیض واقع نمیبهائیان مورد ت

 ی آموزش عالی بهائیانمؤسسه

انقالب فرهنگی«ای که متعاقب انقالب سیاسی روی داد »وضعیت استثنائِی« دیگری بود که طی آن بهائیان از  »

 .دسترسی به آموزش عالی منع شدند؛ موقعیتی که عمالً تا به امروز ادامه دارد 

[ پس از چند سال نخست تا حدی کاهش 28ها، به تدریج]ها و اعدام ی بهائی، مخصوصاً حبسالت سنگین بر جامعهحم

[  29یافت؛ اگر چه تبعیض، محرومیت از بیشتر حقوق اجتماعی و فشار اقتصادی با همان شدت اولیه ادامه یافت.]

ها، توجه مردم دنیا  آزار و شکنجه، مخصوصاً اعدام  دالیل چندی برای این تغییر وجود داشت. از جمله این واقعیت که

شناسایِی بیشتِر دیانت بهائی، -شد که برای جمهوری اسالم نامطلوب بود کرد و عمالً به نتایجی منتهی میرا جلب می 

ها در  ها و اعدام از یک طرف، و بدنامی برای حکومت انقالبی، از طرف دیگر. کاهش نسبی، اگرچه موقت، در حبس

ی جوانانش که در مملکت کنندهی نگران  ی بهائی فراغتی ایجاد کرد که به آیندهبرای جامعه 1980ی واخر دهه ا

شد آن را با توجه به تأکید دیانت بهائی بر تعلیم و محرومیتی که می-شوند نظر اندازد ها اخراج میخودشان از دانشگاه

،  1987آزار و اذیت تلقی کرد. برای جبران این کمبود، در سال تربیت، بر حسب پیامدهای درازمدتش، بدترین نوع 

ی غیررسمِی آموزش عالی را با  شده از دانشگاه تالش کردند که شبکهشماری از مدرسان و اساتید بهائِی اخراج 

د.  شان، ایجاد کننهای معتبر، به رغم منابع محدوِد در دسترسای درسی و فرایند گزینشی مشابه دانشگاهبرنامه

ها برای جوانان بهائی در دبیرستان -شد و در آن زمان »طرح علمی« نامیده می-شد   ی که این گونه تأسیسامؤسسه

ای ایجاد کرد. در کشوری که محرک اصلی برای خوب درس خواندن در دبیرستان ورود به دانشگاه امید و انگیزه

خود را، پیش از تأسیس این طرح آموزش عالی، در سطح باال  ی است، برای این جوانان بسیار دشوار بود که انگیزه

ها اجازه داده نخواهد شد،  دانستند که به آنها حتی برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاهنگاه دارند؛ زیرا به خوبی می

لشان از اینکه  ی آموزش عالی، به رغم آگاهِی کامچه رسد به آنکه به دانشگاه راه یابند. بهائیان پس از ایجاد مؤسسه

تواند به آنها مدرکی بدهد که در داخل ایران به رسمیت شناخته شود، به آموزش عالی امیدوار شدند.  این مؤسسه نمی

ی آموزش عالی  تری تبدیل شد و »مؤسسهی آموزشِی غیررسمی به طرح گسترده، شبکه1990ی دیگر تا اواسط دهه 
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ی جهانی بهائی، های کوچک در منازل شخصی )جامعهای بود، با کالساتبه[ نامیده شد. تدریس عمدتاً مک 30بهائیان«]

های ایران،  شده از دانشگاه(. مدرسان مؤسسه همگی اساتیِد اخراج 2006؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 2005

کردند می ی آموزش غیررسمی تدریسپزشکان، وکال و مهندسان بودند. اکثریت آنان که در این شبکه پزشکان، دندان 

های غربی، که برخی از آنها بسیار معتبر بودند، های ایران بودند. برخی دیگر از دانشگاهالتحصیالن دانشگاهفارغ

ی افراِد دخیل بر مبنای کار داوطلبانه خدمت [ همه31(.]2005ی جهانی بهائی، التحصیل شده بودند )جامعهفارغ

ی جهانی شد )جامعهداد پولی داده نمیبا خدماتی که برای مؤسسه انجام می کردند و به هیچ فرد بهائی در ارتباط می

های حضوری پراکنده در منازل ای، با کالس های درسی مکاتبه(. آموزش عمدتاً از طریق دوره2005بهائی، 

ر به صورت های درسی بیشتیافت. مسائل امنیتی و مالحظات عملی باعث شد که دوره دانشجویان یا اساتید ادامه می 

ی گذشته، تعداد زیادی از اساتید داوطلب از اطراف جهان هم به یاری مؤسسه برخاستند آنالین ارائه شود. در طی دهه 

[ را تشکیل دادند. مؤسسه به رغم سادگی و فقداِن تسهیالت توانست استاندارِد آکادمیِک 32و کادر آموزشِی جهانی]

کارشناسی ارشد دانشگاهی در   یی دورهها برنامهالتحصیالِن آن در دهرغباالیی کسب کند به طوری که برخی از فا 

(. اکثریت این دانشجویان پس از گرفتن مدرک کارشناسی 2005ی جهانی بهائی، خارج از ایران پذیرفته شدند )جامعه

یت العدل اعظم،  کنند )بکنند و تدریس در مؤسسه را اختیار می ارشِد خود با ازخودگذشتگی به وطن مراجعه می

2011). 

 ی آموزش عالی بهائیانواکنش حکومت به مؤسسه

 .کندفرهنگی« تفسیر می-ای اجتماعیی بهائیان را »پدیدهعباس امانت آزار و شکنجه

ای آموزشی کرد، طولی نکشید که متوجه تشکیل شبکههای بهائیان را نظاره میحکومت ایران، که از نزدیک فعالیت

کرد که کل این  [ شاید تصور می33های نخست نشان نداد.]ی بهائی شد و مخالفت خاصی در اندک سال جامعهدر داخل 

جریان در نهایت چیزی جز مشغول کردن دو گروه، اساتید و جوانان، بدون نتایجی واقعی نیست. از این گذشته،  

تواند باشد؟ این تصور، اگر واقعاً حقیقت ای برای آموزش عالی، اگر حکومت آن را به رسمیت نشناسد، چه می مؤسسه

شد، تعدادی از  داشته باشد، ثابت شد که اشتباه است. با آنکه مؤسسه در داخل ایران رسمی شناخته نمی

ی تحصیالت پذیرفته شوند. دانشگاه کارلتون در  های آمریکای شمالی برای ادامه التحصیالنش توانستند در دانشگاهفارغ

ی کارشناسی ارشد خود پذیرفت.  های دورهالتحصیالن مؤسسه را برای برنامهانشگاهی بود که فارغکانادا نخستین د

های دیگر غربی این کار را عیناً دنبال کردند. به رسمیت شناختن مؤسسه در خارج از ایران،  طولی نکشید که دانشگاه

نگرش مسئوالن مملکت نسبت به این مؤسسه  های معتبر، شاید دلیلی بود که باعث تغییرو مخصوصاً توسط دانشگاه

تواند آموزشی واقعی و با کیفیت باال شد. مؤسسه با به رسمیت شناخته شدنش در خارج از ایران ثابت کرده بود که می

خواست )نگاه کنید به زیر(. بین بیست و نهم سپتامبر و سوم به دانشجویان ارائه کند، چیزی که حکومت ایران نمی

یافته و کامالً هماهنگ به سرپرستی وزارت اطالعات،  ، مأموران حکومت در طی حمالتی سازمان1998 اکتبر سال

ی ضّداطالعات حکومت ایران، به منازل مدّرسان اصلی مؤسسه و بسیاری از دانشجویان آن در تهران و  اداره 

داری را دستگیر کردند؛ همچنین تن از اعضای کادر آموزشی و ا 36های دور از مرکز هجوم بردند. آنها شهرستان

های فکس، و کامپیوترها را، که به های زیراکس، ماشینها، دستگاهتمام تجهیزات و وسایل مؤسسه، از جمله کتاب

[ هجوم  34(.] 2005ی جهانی بهائی، شد توقیف کردند )جامعهتحصیل در مؤسسه در بیشتر از پانصد منزل مربوط می

[ مؤسسه تا حدی غیرمنتظره بود اما آنان مصمم به ادامه  35ان، اساتید، و کادر اداری]ها برای دانشجویو دستگیری

[ مرکِز توجه دانشگاهیاِن خارج از ایران  36ای را که دچارش بود]ها، مؤسسه و مخمصهبودند. این حمله و دستگیری

ؤسسه نشان دادند. این ماجرا  [ برخی از مؤسسات آموزش عالی اعتراض خود را علیه جلوگیری از فعالیت م37کرد.]

های خارج از ایران داشت. از آنان که دستگیر شده بودند در بازداشت خواسته شد  هایی در خبرگزاریهمچنین بازتاب

داشت موجودیت مؤسسه خاتمه یافته است و آنان دیگر با آن همکاری نخواهند که سندی را امضا کنند که اظهار می

شدگان بعد از مدتی (. بازداشت2005ی جهانی بهائی، نین اظهاری امتناع کردند )جامعهداشت. آنان از امضای یک چ

شان را ادامه دهند.  ها تالشآزاد شدند. کادر آموزشی، اداری و دانشجویان همگی مصمم بودند که به رغم تمام مخالفت

ی جهانی جامعه) ر پیش گرفتهای مؤسسه د، حکومت عملیات دیگری را بر ضد فعالیت2002و   2001های در سال 

ای به منازل برخی از اعضای کادر  یافتههای متمرکز سازمانپس از آن، بار دیگر سلسله هجوم  .(a2011بهائی، 

صورت گرفت. بار دیگر، در اقدامی    2011آموزشی و کادر اداری در بیست و دوم تا بیست و چهارم ِمه سال 
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نزل در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر هجوم بردند و چهارده تن از  هماهنگ، عامالن وزارت اطالعات به سی م

ی آموزشی را ضبط کردند. برخی از  ها و وسایل پیشرفتهاعضای کادر آموزشی و اداری مؤسسه را دستگیر و کتاب

انی ی جه؛ جامعه 2012؛ احمری، 2011مباشرات و استرلینگ، ) ی بعد آزاد شدنددستگیرشدگان در طول چند هفته

ی جامعه) ؛ بقیه محاکمه و به »اقدام علیه امنیت ملی« و »توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران« متهم(a2014بهائی، 

ی  اکنون شماری از آنها پس از اتمام دورهو به دو تا پنج سال زندان محکوم شدند. هم  (b2011جهانی بهائی، 

 .اندی ماندهاند، حال آنکه بقیه در حبس باقمحکومیتشان آزاد شده

 ی بهائیواکنش جامعه

ای اعتقادی است: تعلیم و تربیِت عمومی یکی از اصول اعتقادِی  از نظر بهائیان ادامه دادِن آموزش به جوانانشان مسئله

اجتماعِی -دیانتشان است. بنابراین، اهمیِت اخراج از آموزش عالی برای بهائیان بسیار فراتر از پیامدهای اقتصادی

آن است. اصرار بهائیان بر آموزش عالی، و فداکاری آنان که داوطلبانه با قبول خطِر از دست دادِن آزادِی   درازمدتِ 

 .کنند، باید در این بستر مالحظه شودخود تدریس می

هایشان »نقص« ی اینکه پروندهنزدیک به هزار بهائی داوطلِب ورود به دانشگاه شدند و در حالی که اکثریت به بهانه

 .د رد شدند، کمتر از دویست تن وارد دانشگاه شدنددار

اش، در هر کشوری، تابع قوانین حکومت است. با ی بهائی، بنابر اصول اعتقادیتر ذکر شد جامعهطور که پیشهمان

، در پی غیرقانونی اعالم کردِن آن از سوی  1983اینکه بهائیان تعطیلی تشکیالِت نظم اداری بهائی را در سال 

پذیرفتند، هنگامی که حکومت تالش کرد مؤسسه را با همان بهانه تعطیل کند، بهائیان تالش برای آموزش حکومت 

، و اقدام  2011های مؤسسه در سال  جوانانشان را حقی محسوب کردند که قابِل سلب نیست. پس از منع فعالیت

توان غیرقانونی اعالم  موزش را نمی حکومت برای غیرقانونی اعالم کردن آن، نظرگاه رسمی بهائیان آن بود که آ

کند غیرقانونی دانستِن آن ادعای پوچی بیش تر از آنجا که مؤسسه مدرِک رسمی صادر نمیکرد؛ یا به بیانی رسمی

ی جهانی بهائی با ربط دادِن موجودیِت مؤسسه به ممنوعیت بهائیان از ی جامعهکنندهالمللِی هدایت نیست. هیئت بین

 :نویسدها از سوی حکومت میاهپذیرش در دانشگ 

این اّدعای باطل به مثابۀ آن است که جمعی از شهروندان از دسترسی به ارزاِق موجود ممنوع شوند و هر گاه آن  

محرومان برای سّد جوع با تحّمل مشقّت فراوان به کشت و زرع در حیاط خانه خویش پردازند، آن را عملی غیر  

ستیز نشانۀ سماجت غیر معقول مسئولین شان اقدام نمایند. تداوم در این اقدامات انسان قانونی دانسته به تخریب محصول

 .(2011باشد )بیت العدل اعظم،  امور در جلوگیری از پیشرفت اجتماعی بهائیان ایران به خاطر معتقدات دینی آنان می

تر صادق بوده طور که پیشمان ، ه1979ی رژیم جدید در سال از روزهای آزار و اذیت شدید در روزهای اولیه 

ی اول توسل به مراجع و مسئوالن ایرانِی مربوط بوده است. تنها هنگامی است، واکنش بهائیان به سرکوب در درجه 

کنند. در  المللی را آغاز می های بینپاسخ بماند بهائیان در تمام نقاط جهان توسل به سازمان که چنین شکایاتی بی

ی وضع اسفناک ی بهائی تالش کرده است آگاهی مردِم جهان، مخصوصاً دانشگاهیان، را دربارههای اخیر، جامعه سال

ترین نیازشان در مقام انسان، یعنی نیاز به علم و  های پیِش روی آنان را در تحقق طبیعیجوانان بهائی ایران و چالش 

 [ 38] .دانش، ارتقا بخشد

 نتیجه

ی جهانی، آموزش عالی و در عین حال ادعاِی چیزی غیر از این در مقابل جامعهمحروم کردن بهائیان از دسترسی به 

ی بغرنج که آیا روشی است که جمهوری اسالمی به منظور حل کردن معمای هویتش در پیش گرفته است: این مسئله

اش برای هجمهوری اسالمی حکومتی است با بنیادهای ایدئولوژیک یا دولتی است مدرن که خواستار ایفای وظیف

معمای هویت دینی در برابر هویت ملّی. در واکنش به این موقعیت، -تضمیِن رفاه و ترقی تمام شهروندانش است 

های قانونی به منظور رسیدن به حق جوانانش برای ورود به  ی بهائی، عالوه بر متوسل شدن به روشجامعه

اقدامی  (BIHE) ی آموزش عالی بهائیانست. مؤسسهی آموزشِی مخصوِص خود را ایجاد کرده اها، شبکهدانشگاه

 .دهداست جمعی که اهمیت تعلیم و تربیت، و ارزش خدمت مخلصانه را نزد اعضای این جامعه نشان می
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ی دبیر طور که در یادداشت محرمانهقصد و نیت حکومت جمهوری اسالمی حذف بهائیان از آموزش عالی است. همان 

ای هللا خامنه( ثبت شده است و به امضای رهبر کشور، آیت1999ی ایران )در سال شورای عالی انقالب فرهنگ 

کند که راه ترقی و پیشرفِت آنها باید مسدود شود. اخراج تمام دانشجویان بهائی از رسیده، و به وضوح بیان می

ی آنان از شرکت پنج ساله  ، و متعاقِب آن ممنوعیت بیست و1980ی ها در طول انقالب فرهنگی در اوایل دهه دانشگاه

در آزمون ورودِی سراسری دانشگاهی که برای خود وجهه و اعتباری دارد، دو راهبردی است که حکومتی با 

داند، و اعتقاد  ی اول شیعه میکند. حکومتی که هویت خود را در درجه های ایدئولوژیک دلخوشانه دنبال می انگیزه

شان ندارد. این حکومت در صدد  ترین حقوق انسانیحروم کردن بهائیان از اساسیدارد که بهائیان کافرند، مشکلی با م

ای که بتواند نفوذ و تحرک اجتماعی آنها را ارتقا بخشد محروم کند. تداوم بوده است که بهائیان را از هر وسیله

شده است. جمهوری  ی جهانی منتهیشکایات از سوی بهائیان در داخل و نیز خارج از کشور به جلب توجه جامعه

ی بهائی تا حد امکان است، در واکنش به این توجهات اش که ضعیف کردن جامعهاسالمی، بدوِن واگذاشتن هدف اصلی 

اند که آزمون  آموزان بهائی اجازه یافتهبه بعد، درصدی از دانش  2004در سیاستش بازنگری کرده است. از سال  

اند، حال آنکه اکثریت به این دلیل  ضی ورود به دانشگاه بودند پذیرفته شدهورودی بدهند، درصد کمی از آنان که متقا

اند، بیشترشان در آموزانی که در دانشگاه پذیرفته شدهاند. از تعداد اندک دانش شان »نقص« دارد رد شدهکه پرونده

 .التحصیل شوندفارغاند از دانشگاه اند؛ فقط چند تن از آنان اجازه یافتهای از تحصیل اخراج شده مرحله 

ای آموزشی  ، اساتید اخراجی از دانشگاه مصمم شدند که شبکه1987با توجه به اهمیت تحصیل برای بهائیان، در سال 

شناسد، بتواند انگیزه و نیز فرصت تحصیل برای  درون جامعه تأسیس کنند، که اگر چه حکومت آن را به رسمیت نمی

ی آموزش عالی، اگر چه در وطن به رسمیت شناخته نشد، توانست ن مؤسسه جوانان فراهم کند. در طول زمان، ای

های خارج از ایران بشوند. این موفقیت ی تحصیل وارد دانشگاهالتحصیل کند که بتوانند برای ادامه دانشجویانی را فارغ

آن اقدام کند.  ی وسایل آموزشی و دستگیری کادر آموزشی و اداری  باعث شد حکومت به سرکوب مؤسسه، مصادره 

های سنگین، تسلیِم آرزوی پوچ و غیرعقالنِی حکومت برای آنان که مؤسسه را به راه انداختند، با تحمل محکومیت

 .تعطیل کردن این جایگاِه آموزش عالی برای جوانان بهائی نشدند

ش از دیندارِی صحیح  اجرای آنچه قرائِت بسیار محدود-شاید معمایی که جمهوری اسالمی ایران با آن مواجه است 

دلیلی   -کند که جهان از یک حکومت مدرن انتظار داردای عمل می کند، در حالی که مدعی است به شیوهدیکته می

ی بهائی ایران، از جمله  قاطع در دفاع از جدایی نهادی دین و دولت در جهان معاصر است. وضع اسفناک جامعه

ای از آزار و اذیت شان، حق آموختن و کسب دانش، نمونهی انسانیِ یه جوانان بهائی و طلب کردِن حق اساسی و اول

 .پیروان ادیان جدید در تاریخ جهان است
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ر دانشگاه ایستِرن ِکنتاکی در آمریکا است. از وی چند مقاله و کتاب اوضاع اجتماعی  مینا یزدانی استادیار تاریخ د

 .ایران در عهد قاجار از خالل آثار مبارکه بهائی منتشر شده است

مقامی، الکساندر ، امید قائم(Leslie Botjer) ، ِلزلی باتِجر(Filip Boicu) جای آن دارد که از فیلیپ بویکو [2]
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ی اخیر همچنین از سامان مبشر به خاطر فراهم آوردن اطالعات مربوط به بهائیان متقاضِی ورود به دانشگاه در دهه 

 .سپاسگزارم

هایی بود که بازگشایی شد. حدود سه سال طول کشید تا بیشتر هی پزشکی شیراز یکی از نخستین دانشگادانشکده [3]

 .های خود را از سر گیرندهای دیگر بتوانند فعالیتدانشگاه

های مؤلف با  اگر چه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بهائی دانشگاهی در آن زمان وجود ندارد، بر مبنای مصاحبه [4]

مستقیماً به امور دانشجویان دانشگاهی مشغول بودند، این تعداد نزدیک  1979تعدادی از افرادی که در ایران در سال  

 .شودهزار تخمین زده میبه یک

ی آموزش پیشابالینی های باالتر بودند که دورهتنها استثناهایی که از آن خبر دارم اندک دانشجویان پزشکی در ترم  [5]

التحصیل شدن بودند. به آنان اجازه داده شد که تحصیالت خود را تمام فارغخود را به اتمام رسانده بودند و نزدیک به 

 .کنند

[6]  Baha’i Institute for Higher Education  

 :شامل اینهاست ی مؤسسههای آکادمیک دیگر دربارهپژوهش [7]

Karlberg (2010)  

ی بهائی ایران به سرکوب مطرح ی جامعههی نخستین نمونه از واکنش سازنده و غیرخصمانرا به منزله  که مؤسسه

 کند؛می

Affolter (2007) 

 کند؛مستند می 2007را، از آغاز کار تا سال   که برگزاری و سازماندهی خدمات آموزش عالی از طریق مؤسسه

Ghadirian (2008); Clarken (2009). 

ی »بهائیان در ایران: تحصیل و تنفر« رنامهباره گرفتم، که در باین ایده را از اظهارات مهدی خلجی در این  [8]

 :( مطرح شده است. برگرفته از2015مارس  9صدای آمریکا، افق )

 

https://www.youtube.com/watch?v=gN4_6kZSpVk (accessed 5 Jan. 2015) 

 ی دیانت بهائی رجوع کنید بهاطالعات بیشتر درباره  برای [9]

Smith (2008); Momen (1999); Hatcher & Martin (1985) 

ی باب و پیروان ای آکادمیک دربارهشناسند. برای مطالعهاعدام شد به نام بابی می  1850پیروان باب را که در   [10]

 :اش نگاه کنید بهاولیه

Amanat (1989) 

 .درصد( بهائی، یعنی پیرو بهاءهللا، شدند  90ها )بیش از اکثریت بابی

 .برآورد بین پنج تا هفت میلیون است [11]
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 :از کتاب  162-165برای حکومت رضا شاه نگاه کنید به صص  [12]

Abrahamian (1982) 

روحانیون شیعه و در عین حال   ی اوج همدستی میان رژیم شاه وکند که این موقعیت نقطهتوکلِی طرقی تأکید می [13]

 .ی جدایی میان آنهاستنقطه

 :کشته شدند 1978کند که ده بهائی در سال تری چنین گزارش میمنبع قدیمی [14]

(The Baha’i World, 1986, 291) 

 .کرد، شاهد چنین رویدادهایی بوده استنویسنده که در آن زمان در شیراز زندگی می [15]

 :نظم اداری بهائی نگاه کنید بهی درباره [16]

Smith, (2000), pp. 24-28; Hatcher & Martin, (1985), pp. 143-165. 

 :ی وضعیت بهائیان در دوران حکومت جمهوری اسالمی نگاه کنید بهدرباره [17]

Iran Human Rights Documentation Center, (2006); 

Momen, (2005); Affolter (2005); Kazemzadeh (2000); Cooper (1985); Nash, (1982). 

 :پراکنی بر ضد بهائیان در ایران، در این دوره، نگاه کنید بهی نفرتدرباره [18]

 Baha’i International Community (BIC), (2011b). 

پیامبران ات.  ی خدا و خاتَم ی این آیه چنین است: »محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستادهترجمه  [19]

 :و خدا همواره بر هر چیزی داناست.« )برگرداِن مهدی فوالدوند( نگاه کنید به

 Nasr, Dagli, Dakaka, Lumbard & Rustam, (2015), 1031-32. 

ی الکترونیکی صورت گرفت. هویت این افراد به  با افراد ساکن تهران که در این جریان قرار داشتند مکاتبه [20]

 .ماندمحرمانه میلحاظ امنیتی 

این اطالعات از افرادی به دست آمده است که در این جریان شرکت داشتند و در حال حاضر در ایران زندگی   [21]

 .ماندکنند. هویت آنان به لحاظ امنیتی محرمانه میمی

شناسی تربیتی ر روان ی ارشد دزاده، دانشجوی ممتاز برنامهای به دالرام صادق به طور مثال نگاه کنید به نامه [22]

دهند، و به آدرس زیر در دسترس ، که خبر اخراجش را به او می2015آوریل  28از دانشگاه شهید بهشتی، به تاریخ 

 :است

http://www.radiozamaneh.com/249985 (accessed 5 Jan. 2016). 

محمد محسن تقوی، مدیر آموزش دانشگاه ، که 2010سپتامبر سال  22ای است به تاریخ ها نامهیکی از نمونه [23]

ی اخراج  ی پزشکی دانشگاه، دربارهعلوم پزشکی رفسنجان به جعفری ناوه، معاون سرپرست آموزشِی دانشکده

ی غیرچاپی این نامه در  شده توسط این دانشگاه، نوشته است. نسخههللا قدرت، دانشجوی پزشکِی به تازگی پذیرفتهروح

 .اختیار مؤلف است

، از دانشگاه گیالن به آدرس زیر در  2007ی زبان انگلیسی در ِمه سال ی اخراج یک دانشجوی رشته نامه  [24]

 :دسترس است

http://aasoo.org/documents/19/ (accessed 5 Jan. 2016). 

 .ی چهار، و »شرایط عمومی« در صفحه 2016دفترچه شماره یک«، از ویراست سال » [25]
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در این مقام خدمت کرد. او همچنین با عنوان وزیر آموزش و پرورش و  1994تا   1986سال   گالیندو پل از  [26]

اِی آمریکا و سپس در مقام سفیر کشورش رئیس شورای ملی قانون اساسی السالوادور، عضو کمیسیون حقوق بشِر قاره

 .(2012در سازمان ملل متحد خدمت کرد )احمری، 

 :ی آن نگاه کنید بهترجمهبرای سند اصلی فارسی و نیز  [27]

Center, 2006, Appendix 7. For the translation, see also BIC, n.d. The Islamic 

Republic’s goal for the destruction of the Baha’i community goes beyond the borders 

of the country. Item number six of this confidential memo, under “educational and 

cultural status” indicates, “A plan must be devised to confront and destroy their 

cultural roots outside the country.” 

و   1979های تن، بین سال 184، اکثریت، 1979شده پس از انقالب اسالمی سال از بیش از دویست بهائی کشته [28]

، سه تن در  1992، دو تن در سال 1988، سه تن در سال 1987و   1985های نوزده تن بین سال اعدام شدند؛  1984

 :از دنیا رفت 2005. یک نفر حین حبس و در شرایط مشکوک در سال 1998، و یک تن در سال  1997سال 

(BIC, 2008a, Appendix I). 

به مرگ محکوم نشد، چند تن از بهائیان تحت به طور رسمی  1998ای پس از سال به رغم این واقعیت که هیچ بهائی

 :های اخیر به قتل رسیدندشرایط مشکوک بدون هیچ تحقیق حکومتی، در سال

(BIC, 2013). 

تِر آزار و اذیت از سر گرفته شده  ، اَشکال افراطی 2005»از    ،( 2010ی جهانی بهائی )بر اساس اظهار جامعه  [29]

 «  .شانزنی منازل بهائیان و کار و کسبهای پیاپی، خشونت، و حمالت آتشها، هجوماست، با افزایش دستگیری

[30]   Bahá'í Institute for Higher Education (BIHE) 

 :های غربی داشتند از جملهمدارک و درجاتی از دانشگاهبودند  آنها که در خارج تحصیل کرده [ 31] 

Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, the University of 

California at Berkeley, and the Sorbonne (BIC, 2005, p.23). 

[32]   Affiliated Global Faculty 

ها، مثل مشهد، نخستین آزمون ورودی سراسری که در منازل بهائیان برگزار باید ذکر شود که در برخی از شهر [33]

 .ی اطالعات حکومت متوقف شد، اما مؤسسه امکان یافت که کارش را از سر گیردشد توسط ادارهمی

ن  ی آنها از تدریس در آ برای شرحی از دو مسافر غربی به ایران که با دو تن از مدرسان مؤسسه در باب تجربه [34]

 :مصاحبه کردند نگاه کنید به 1998سپتامبر   29ی هجوم مؤسسه و در باره

Sciolino, 2000, pp. 226-230. 

ی مؤسسه حمله  ی اطالعات فقط یک بار به اداره ، عامالن اداره1998ها در سال  ی هجومپیش از نخستین مرحله  [35]

بازگردانده بودند. مؤلف خودش با یکی از مدیران مؤسسه  کرده بود، تمام آرشیوها را برده، و بعد از مدتی همه را 

 .مصاحبه کرده است

 :به طور مثال نگاه کنید به [36]

Canadian Association of University Teachers (CAUT), 1999. 

 :به طور مثال [37]

Bronner, 1998; Bollag, 1998. 
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باره عمدتاً در میان دانشگاهیان  آمریکای شمالی برای ایجاد آگاهی در این های اخیر سه اقدام اساسی در  در سال  [38]

هایی به دنبال آن، در سال  های مستند، »آموزش زیر آتش«، بود و بحثای از نمایشآغاز شده است. اولی سلسله 

 :(. نگاه کنید به2011)سازمان عفو جهانی،  2011

http://www.educationunderfire.com/ (accessed 5 Jan. 2016) 

با عنوان »شمعی روشن   ی مؤسسهدومی اقدامی مشابه بود به نام »آموزش جرم نیست« که در طی آن مستندی درباره

نگار مشهور ایرانی، مازیار بهاری، ساخته شده بود به نمایش درآمد و به دنبال آن  کن« که توسط روزنامه

در اطراف و اکناف آمریکای شمالی صورت گرفت. سومی،  وگوهایی، در چندین دانشگاه و مرکز فرهنگیگفت

#NOTACRIMEبرد تا آرمان حقوق بشر را در ایران،  های اجتماعی را به کار می، هنر خیابانی و رسانه

 :مخصوصاً محرومیت بهائیان از آموزش عالی را به دید عموم مردم آَوَرد

 www.notacrime.me 

 :برگردان

 سپیده سحری

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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