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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[

 

 سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان - ]برگرفته از سایت:[ انسانیت

 1388 خرداد ماه ٧]تاریخ:[ 

 

 پیام سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به نشست سراسری حق تحصیل در كرمانشاه 

عصر امروز چهارمین نشست سراسری حق تحصیل در كرمانشاه برگزار شد. كاوه قاسمی كرمانشاهی از اعضای  

شر ارشد سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نیز با حضور در این نشست پیامی را از سوی سازمان حقوق ب

 كردستان قرائت نمود كه متن آن در پی خواهد آمد.    

 شهریان گرامیمیهنان و همهم

جویی حق تحصیل بهائیان ی پی های سراسری حق تحصیل از سوی كمیتهی برگزاری سلسله نشستاینك كه در ادامه 

دانیم تا به نام خود الزم می و مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران شاهد برگزاری این نشست در كرمانشاه هستیم بر

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در راستای دفاع بدون اغماض و اغراض از حقوق بشر و به دنبال اعتراضات  

ی این  ی بهایی در ایران و به تبع آن كردستان كه مشخصاً در آخرین بیانیهصورت گرفته نسبت به تضیع حقوق جامعه

یاست جمهوری ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است ضمن اعتراض دوباره به سازمان خطاب به نامزدهای ر

ی تحصیل در مقاطع آموزش عالی حمایت خود را از تالش شما محروم نمودن داوطلبان و دانشجویان از حق ادامه 

 برای ورود و بازگشت به دانشگاه اعالم داریم. 

د داوطلبان به دانشگاه و محرومیت دانشجویان از تحصیل طی سه  ای بر ممانعت از وروبدون شك اگر بخواهیم پیشینه

های اجتماعی از ی بهایی ایران بگیریم كه پیروان آن در كنار دیگر محرومیتی اخیر بیابیم باید سراغ از جامعهدهه 

ی تحصیل در  نخستین كسانی بودند كه با انواع برخوردهای گزینشی و حذفی مواجه گشتند و بسیاری از آنان از ادامه 

های پس از آن تا كنون محرومیت از تحصیل تنها شامل ها باز ماندند. هر چند نه در آن زمان و نه در طی سال دانشگاه

اند. اما واقعیت آن  حال ایشان نبوده و بسیاری دیگر از دگراندیشان و كنشگران ایرانی نیز مشمول این محرومیت گشته

جا كه اندك تری اعمال گردیده تا آن دان به آئین بهایی با شدت و گستردگی بیشاست كه این روند در مورد باورمن

 شان را بیابند.ها توانستند امكان ورود به دانشگاه و به پایان رساندن تحصیالتافرادی در میان آنان طی تمامی این سال 

ی ایران و  پشتیبانی دیگر اقشار جامعهها را اندكی تسكین دهد حمایت و توانست درد این محرومیتچه می به راستی آن 

ی همین سكوت و ها از ایشان دریغ شد و چه بسا به واسطه به ویژه مدافعان حقوق بشر بود كه متأسفانه تا سال

های اخیر با گسترش گفتمان حقوق بشری در سطح جامعه  تفاوتی این درد تشدید نیز گردید. اما خوشبختانه طی سالبی

به كار گرفتن مفاهیم و اصول آن از سوی دگراندیشان و كنشگران شاهد شكسته شدن این تابوها و  و لزوم پرداختن و

میهنان بهایی و در این میان دفاع از حق تحصیل آنان هستیم كه  صف شكنی فعاالن حقوق بشر در دفاع از حقوق هم 

 ها اشاره نمود.در آن هایی و حضور فعاالن غیربهاییتوان به برگزاری چنین مراسمبرای نمونه می

سابقه برای نخستین بار در جریان تبلیغات این دوره از  ها انكار  و سركوب در اقدامی بی همچنین به دنبال سال

انتخابات ریاست جمهوری مشاور یكی از كاندیداها در سخنرانی عمومی خود از بهائیان ایران به عنوان شهروندان  

یان به عنوان شهروندان ایران دارای حقوقی هستند که دولت باید به این حقوق احترام  ایرانی یاد کرده و گفته است بهائ

بگذارد و آن را به رسمیت بشناسد. مطمئناً ابراز چنین سخنانی از یك سو حاصل تالش و مقاومت خود بهائیان طی این 
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باشد تا و حقوق شهروندی میها نسبت به رعایت حقوق بشر تر شدن حساسیتی بیشها و از سوی دیگر نتیجهسال

 تواند امید بخش باشد.جا كه نامزدها را نیز وادار به اذعان به حقوق شهروندی ایشان نموده و این خود میآن 

 شهریان گرامیمیهنان و همهم

  اخیر و در دولت نهم هایباشد طی سالی محرومیت از تحصیل كه موضوع این نشست میگونه كه آگاهید مسئلههمان

گیری یافته است و گذشته از بهائیان كه محرومیتی سی ساله را در پرونده خود دارند بسیاری از افزایش چشم 

ی ستاره دار شدن، تعلیق و اخراج از حق تحصیل  سیاسی و باورهای عقیدتی به واسطه هایدانشجویان به دلیل فعالیت 

اگر بخواهیم به مواردی مشخص كه طی همین یك ماه اخیر جا اند. موارد بسیار است و متعدد و در اینمحروم گشته

های عالمه و تهران  توانیم از هدایت غزالی و صباح نصری دو دانشجوی ُكرد دانشگاهاتفاق افتاده است اشاره كنیم می

یل  ی تحصتحصیالت خود با احكام رسمی دانشگاه از ادامه ی پایانی نام ببریم كه با وجود قرار داشتن در مرحله 

 بازماندند.

های  نامهها یافت. نه آئینتوان برای آن ی محكم قانونی نمیپذیرد كه هیچ پشتوانهتمامی این موارد در حالی انجام می

ی جهانی حقوق بشر تنظیم شده است ها كه در مغایرت با مفاد قانون اساسی و اعالمیه داخلی سازمان سنجش و دانشگاه

های  ای و استفادهبهائیان از تحصیل در دانشگاه محسوب گردد و نه برخوردهای سلیقه تواند توجیهی بر محرومیتمی

تواند دستاویزی برای ستاره دار كردن، تعلیق و اخراج دیگر دانشجویان به ابزاری مسئوالن از قوانین موجود می

ایم و اخیراً نیز صیل شاهد بودهی محرومیت از تحها در رابطه با مسئلهچه طی این سال حساب آید. اما متأسفانه آن

تری یافته است نشان از عدم پایبندی به معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران و حتی زیر پا  رشد افزون 

ی افراد بشر و شهروندان كشور و فراهم آوردن امكانات ی تسهیل در تحصیل برای همه گذاشتن قوانین داخلی در زمینه 

 .. تحصیل در مقاطع آموزش عالی دارد. یالزم جهت ادامه 

 

 سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

  كرمانشاه
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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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