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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩فروردین   ١٨]تاریخ:[ 

 

 بهای تبعیض؛ محرومیت از خدمات پزشکان بهایی 

اند. این  اشاره کرده سئوالن وزارت بهداشت در چند سال گذشته بارها به کمبود جدی پزشک و پرستار در ایرانم

های سازمان نظام پزشکی برای داوطلب شدن پزشکان و  ها و اطالعیهموضوع در روزهای شیوع کرونا با فراخوان 

های خدمت به بیماران کرونایی در شهرهای مختلف بیش از پیش مشخص شد اما این مساله زمانی پرستاران در بخش

اند. مابقی اکنون تعدادی از پزشکان بهایی فقط به خاطر اعتقادشان اعدام شدهشود که بدانیم ازاول انقالب تتر میتلخ

خورشیدی، حکومت نوپا در ایران همه بهاییان  ١٣۶۰تا   ١٣۵٨های اند. در طی سال کار شدهها نیز از کار بیآن 

ها و مراکز ها از خدمت در بیمارستانشاغل در بخش خدمات درمانی را بدون درنظرگرفتن تجربه و تخصص آن 

های پزشکی از حق تحصیل در  درمانی دولتی اخراج کرد. از سوی دیگر، جوانان بهایی داوطلب به شرکت در آزمون

اند و ها در کشورهای دیگر موفق شدهاند ازقضا بسیاری از آن اند و ناچار تن به مهاجرت داده ها محروم شدهدانشگاه

نا هستند اما نه در کشور خودشان بلکه در کشورهایی که درهای دانشگاه حاال عضوی از کادر درمان مبارزه با کرو

 به رویشان باز بوده است.

 ایم.در این سلسله گزارش به آنچه از اوایل انقالب بر سر پزشکان بهایی آمده، پرداخته

شده در ناس و شناختههای بعد از پیروزی انقالب اسالمی، احضار، بازداشت و اعدام بهاییان سرشدر نخستین سال

های تعداد زیادی از پزشکان شهرهای مختلف ایران در دستور کار حاکمیت جدید قرار داشت. در بین این افراد، نام 

 شود.معروف شهرها که مورد اعتماد سکنه بودند، دیده می

روز اول آبان  دکتر »بهرام افنان«، پزشک متخصص قلب و عروق و معاون بیمارستان شفا شیراز، بعدازظهر 

  ١٣۶۲خرداد ۲۶، در راه مطب توسط ماموران وزارت اطالعات، بازداشت شد و پس از حدود هشت ماه در ١٣۶١

آباد شیراز به جوخه اعدام سپرده شد.  در سن چهل و هشت سالگی به همراه پنج شهروند بهایی دیگر در زندان عادل 

جه بود به طوری که دو دفعه از فشار و آزار در زندان سکته کرد.  ها موادکتر افنان در دوران زندان با بدترین شکنجه

های شوهرش نوشته است: »...روزی  سلولی»ژینوس افنان«، همسر او در خاطرات خویش به نقل از یکی از هم 

ا هگی محل کابلها و پارههوش او را به داخل سلول پرتاب کردند. وضع زخم شده و بیوجود مجروح و خونین و پاره

چنان عمیق بود که تنفس برایش با نبودن هوای مناسب در داخل سلول بسیار دشوار بود. دو روز بعد که حالش کمی 

ها دهد. وقتی شکنجهبهبود یافت دوباره او را به زیرزمین برده و این بار زیر شکنجه دژخیمان سکته دوم دست می 

های مفتول مسی شرحه شرحه شده بود گونی که با ضربه جانش ثمر ماند، روی بدن نیمهبرای درهم شکستن او بی 

های چرکی دردناک حاصل از این آلودگی و تب شدید، جسم دکتر بهرام افنان را  آلوده به پِِهن اسب انداختند. عفونت

 تقریبا از پای درآورد. او را ناچار برای معالجه به بیمارستان خارج از زندان بردند...« 

دهد. براساس این خبر سیزده شهروند  ، نشان می ١٣۶۰آذر   ۲ی در روزنامه خراسان به تاریخ  نمونه دیگر را یک آگه

دادسرای انقالب اسالمی مشهد احضار شدند. نُه تن از احضارشدگان، پزشکان سرشناس شهر بودند.  ۴بهایی به شعبه 

دکتر فریدون رحیمی  -ن(دکتر منوچهر مفیدی )متخصص کودکا -تیمور پیرمرادی دکتر  -دکتر عطاهللا اشراق

  -دکتر منوچهر رضوانی )متخصص بیهوشی( -هللا اشراقیدکتر رحمت -هللا ظفریدکتر عنایت -)متخصص کودکان(

دکتر هوشمند رضوانی )متخصص داخلی(. پانزده روز پس از  -دکتر هویه رضوانی )متخصص علوم آزمایشگاهی(
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االرض شناخته شدند و اموال منقول و گاهی نامعلوم مفسد فیسیزده شهروند بهایی در داد اطالعیه مذکور، همه 

 غیرمنقول ایشان مصادره شد. 

رشد، متخصصان و نیروی علمی آن هستند. جامعه بهائی ایران تا پیش  های یک جامعه روبهیکی از بزرگترین سرمایه

د توانسته بود دارای نیروی کرهایی که حکومت پیشین بر آنها اِعمال می محدودیت از جمهوری اسالمی با همه

ای در سطح کشور شود. پزشکان بهایی در رأس هرم نیروی علمی جامعه بهایی ایران شدهمتخصص و علمی شناخته

های تخصص پزشکی را گذرانده و مورد اعتماد مردم و جامعه  بودند. اکثر آنها در ایران و یا کشورهای دیگر، دوره

 دانشگاهی کشور بودند. 

روز ایران از بدو تاسیس برای جلوگیری از رشد جامعه بهایی، اقدام به حذف متخصصین و نیروهای حاکمیت ام

علمی بهایی به خصوص پزشکان این جامعه کرد. بازداشت، اعدام و تحت تعقیب قراردادن پزشکان به طوری که آنها  

متخصص و علمی جامعه بهایی مجبور به خروج از کشور شوند نخستین گامی بود که حکومت برای حذف نیروهای 

، با اخراج اساتید و دانشجویان بهایی از ١٣۵٩ – ١٣۶١های برداشت. در گام دوم که پس از انقالب فرهنگی سال

ها آغاز شد و با ممنوع کردن بهاییان از تحصیالت دانشگاهی ادامه پیدا کرد. حاکمیت ایران با این دو روش  دانشگاه

مانده در نظام پزشکی جمهوری اسالمی را از جامعه پزشکی ایران حذف  ن بهایی باقیخواست تا از یک سوی، پزشکا 

کند، و از طرف دیگر، با محروم کردن بهاییان از تحصیالت عالیه، از ورود آنها به جامعه علمی و پزشکی ایران  

 جلوگیری کند. 

بهاییان ایران در برابر اقدامات بازدارنده جمهوری اسالمی از رشد علمی و تحصیلی جوانانشان با استفاده از نیروهای 

آزاد را مختص بهاییان محروم -شده بهایی، موسسه علمیعلمی درون جامعه بهایی شامل متخصصان و اساتید اخراج 

بیش از سه دهه که از تاسیس موسسه مذکور گذشته است تاسیس کرد. در طی  ١٣۶۶از تحصیالت دانشگاهی در سال 

این مرکز آموزشی عالی بهایی چهار بار مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت و تعدادی از اساتید بازداشت و 

چنان به فعالیت و رشد خود ادامه داده است. در  آزاد هم -اش توقیف شدند اما موسسه علمیوسایل و امکانات آموزشی

  ٣٨حاضر موسسه آموزش عالی بهاییان ایران با کادر علمی در داخل و خارج از کشور امکان ادامه تحصیل در حال 

دانشگاه و   ١١۰آورد. بیش از رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای دانشجویانش فراهم می

التحصیالن آن را در مقاطع  کنند و فارغمیکالج در سراسر دنیا مدرک دانشگاه علمی آزاد را معتبر محسوب 

 اند.تحصیالت تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکترای خود پذیرش کرده

دکتر »اسماعیل طالبیان« یکی از اولین اساتید و همکاران موسسه آموزش عالی بهاییان است. او که هم اکنون ساکن  

تدریس در موسسه مذکور تحت تعقیب قرار گرفت و  از سوی وزارت اطالعات به دلیل ١٣٩۰کانادا است در سال  

، دکتر طالبیان با  ١٣۵٨پس از چند ماه زندگی مخفیانه در ایران به ترکیه و از آنجا به کانادا مهاجرت کرد. در دی  

درجه سرگرد دکتر )داروساز( و سمت ریاست بیمارستان پایگاه خاتمی در اصفهان از ارتش اخراج شد. در حکم  

ه ممنوعیت کار، معامله و خروج از کشور ذکر شده بود و به همین دلیل طالبیان تا زمان خروجش از  اخراج او س

  گاه اجازه کار در عرصه دارویی و پزشکی کشور پیدا نکرد. او پیش از خروج از ایران، چهار دفعه بهایران، هیچ 

 اتهام فعالیت در تشکیالت مذهبی بهایی بازداشت شد.

های مرتبط با علوم پزشکی در موسسه آموزش عالی بهاییان به خصوص چگونگی ایجاد رشته دکتر طالبیان در

واحده تحت عنوان علوم پایه برای دانشجویان داشتیم. پس از   ۷۲وایر« گفت: »در ابتدا یک دوره فوق دیپلم »ایران 

تصمیم بر این شد با افزایش واحدهای  با توجه به نمرات باال و عالقه دانشجویان به ادامه تحصیالت عالیه،  چند دوره

درسی، چند رشته مجزا تا سطح لیسانس تاسیس کنیم. دپارتمان پزشکی شامل دو رشته داروسازی و علوم دندانی بود.  

پس از چند دوره، به این نتیجه رسیدیم که چون دانشجویان در رشته علوم دندانی الزم است در طی دوره آموزش به  

دست بزنند و ما مجوز این کار را نداشتیم پس این رشته را حذف کردیم و به جای علوم دندانی،  بدن و دندان افراد 

شناسی هم های دپارتمان علوم اضافه کردیم. به مرور با رشد موسسه، رشته زیسترشته شیمی کاربردی را به رشته

 های مقطع کارشناسی بخش علوم اضافه شد.« به رشته

های بهایی،  شد. با کمک مالی خانوادهها به دو شکل تئوری و عملی تدریس میفت که درسدکتر طالبیان در ادامه گ

ها مورد یورش نیروهای امنیتی قرار های علوم برای دانشجویان ایجاد کردیم که سه دفعه این آزمایشگاهآزمایشگاه
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هر دفعه هجوم، آزمایشگاه دیگری  و کلیه وسایل موجود در آنها، ضبط و در مواردی، پلمپ هم شد. ولی پس از  گرفت

 را به کمک بهاییان تاسیس کردیم تا نگذاریم در پروسه تحصیل دانشجویان خللی وارد شود. 

تراز التحصیالن موسسه آموزش عالی بهایی را بسیار خوب و در سطحی هم دکتر اسماعیل طالبیان، سطح علمی فارغ

التحصیالن موسسه در بیش از صد دانشگاه معتبر در امریکا،  س فارغداند. پذیرش مدرک لیسانهای دنیا میبا دانشگاه

های مختلف دنیا  کانادا، اروپا، استرالیا و هند دلیلی بر تایید این سخن است. در حال حاضر، اساتید مختلفی از دانشگاه

و کارشناسی ارشد  در حال تدریس آنالین به دانشجویان موسسه آموزش عالی هستند. دانشجویان در مقطع کارشناسی 

هایشان بپردازند. تا زمان حضور دکتر طالبیان نامهای به دفاع از پایاننامه بنویسند و در جلسه موظف هستند تا پایان

ها، بجز اساتید بهایی، چند استاد دانشگاهی غیربهایی هم حضور داشتند تا به  نامهدر ایران در جلسات دفاع از پایان

ها در ای با عنوان »مقاومت باکترینامهگوید در یکی از این جلسات، پایانهند. دکتر طالبیان میها نمره بدنامهپایان

های بیمارستانی« مطرح شد که یکی از اساتید دانشگاه تهران که در جلسه مذکور حاضر بود در  برابر آنتی بیوتیک

 شود.م تحقیق و نوشته نمیدی دانشگاه تهران هاچنامه در سطح پی اظهارنظری گفت که این پایان

التحصیل شدن در  گوید که همه دانشجویان بهایی از ابتدای تحصیل امیدوارند که پس از فارغدکتر اسماعیل طالبیان می

وطنشان مشغول به کار شوند ولی متاسفانه مدرک لیسانس آنها مورد پذیرش وزارت علوم ایران نیست و بسیاری از 

شود. تعدادی هم برای  شوند و با آنها مانند یک دیپلمه برخورد میها استخدام می داروخانهآنها به عنوان تکنسین در 

برد که دردانشگاه اُتاوا التحصیالن نام می آیند. دکتر طالبیان از یکی از این فارغادامه تحصیل به خارج از کشور می

اه به او بورس دوره دکترا تعلق گرفت. این فرد  کانادا، کارشناسی ارشد گرفته و به دلیل نمرات باال، از طرف دانشگ 

وایر محفوظ است( پس از پایان دوره دکترا، با آنکه دانشگاه از او برای دانشیاری دعوت به  بهایی )نامش در ایران

همکاری کرد ولی خدمت در ایران را ترجیح داد و به ایران بازگشت. او در ایران با عدم پذیرش مدرک دکترایش 

زیرا موسسه آموزش عالی بهایی مورد تایید وزارت علوم نیست. متاسفانه، این شهروند بهایی به جای  مواجه شد

ای به عنوان مطلع در امور دارویی استخدام شده  خدمت در بخش داروسازی و یا آموزش دانشگاهی، در کارخانه 

 است.

ایان تحصیالتش در کشور هند به ایران  زاده« هم یکی از شهروندان بهایی است که پس از پدکتر »فیروزه شفیع

سرا در گیالن رفت. اما ماموران اداره اطالعات  بازگشت و به عنوان دکتر داروساز جهت خدمت به روستای خطبه

 و پس از هفده روز آزاد کردند. بازداشت پس از آگاهی از حضور یک دکتر بهایی در منطقه، او را

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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