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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:[ 

 [ ١٣٩۴ شهریور ٢٣]  ٢٠١۵سپتامبر  ١۴]تاریخ:[ 

 

 گو با یک دانشجوی محروم از تحصیل بهایی: دستور از باالست وگفت

 ماهرخ غالمحسین پور 

ها خبر محرومیت از تحصیل تعدادی از جوانان بهایی در ایران به بهانهٔ قدیمی »نقص در پرونده« به گوش این روز 

 .رسدمی

سه رشته ریاضی، زبان انگلیسی و هنر شرکت کرده، که در کنکور امسال در   ١٣۷۶فرید رستگار«، متولد »

ساکن کرج، »افسانه اسدنژاد« ساکن تبریز، »نوگل ذاکریان« ساکن کرج با رتبه   ١۸٢٩»مهیاره نداف« با رتبه 

از جمله دانش آموزان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری  ١۶٩٠، »آوا امینی« و »پوریا ایقانیان« با رتبه ۴۸٢

 .انداین ماه از سوی سیستم آموزش عالی نامه نقص در پرونده دریافت کرده هستند که در

به علت اعتقادات مذهبی، از   ۸۶»سپهر عاطفی« هم یکی از جوانان بهایی محروم شده از تحصیل است که در سال  

فعالیت برای رفع   ورود او به دانشگاه به بهانه نقص در پرونده ممانعت شد. این اتفاق او را به وادی دیگری کشاند؛

 .هر گونه تبعض تحصیلی؛ از تالش های شخصی تا همکاری با کمیته گزارش گران حقوق بشر

 .بگذار از آن اتفاق شروع کنیم؛ از شروع محرومیت

کردم  شد، با گزینه نقص در پرونده مواجه شدم. فکر میوقت دریافت نتایج که آن سال به طور اینترنتی منتشر می  -

ام نواقصی دارد. وقتی با یکی دیگر از دوستان بهایی خود تماس گرفتم، متوجه شدم منظور از نقص پروندهواقعا 

، همان محرومیت از تحصیل است و بعد از آن بود که متوجه شدم بسیاری از دوستانم که به دیانت بهایی باور  پرونده

 .اماند و من اولین یا آخرین نفر نبودهمحروم شدهدارند، هر ساله و به شکل سیستماتیک از تحصیالت دانشگاهی 

 همه دانشجویان بهایی در این مرحله و با این روش از ادامه تحصیل متوقف شده اند؟ 

ها را هم  کردند و بعضی ها را ثبت نام نمیکردند، بعضیها را در مرحلهٔ انتخاب رشته محروم مینه؛ بعضی •

 .کردندکامال واهی از دانشگاه اخراج می بعد از یک یا چند ترم، به بهانه های

 تالشی برای پی گیری مساله انجام ندادی؟ 

های متعددی برای فهم این مساله به  رفتم سازمان سنجش، دفتر نمایندگان مجلس و حتی نزد امام جمعه و نامه  •

های مذهبی هستم؟ و بعد اقلیتپرسیدند آیا من جزو ها میدفتر ریاست جمهوری و رهبری فرستادم. همه آن 

دانیم حق گفتند که مجلس در حال بررسی این مساله است؛ ما میکردند و میاز شنیدن پاسخ، اظهار تاسف می

 .با شما است اما به هر حال، دستور از باال است. خب! این خیلی آزاردهنده است

 .این برخوردها برای شما تازگی نداشت به هر حال

گاه باعث آزارم نشده بلکه تبعیضی که از سوی اکثریت به اقلیت ت بودن به خودی خود هیچببینید! متفاو •

های آزاردهنده همه جای زندگی عادی یک شهروند بهایی، در مدرسه،  دهد. تبعیضشود، رنجم میاعمال می 

 .کوچه، خیابان و وقت انتخاب شغل و ادامه تحصیل وجود دارد 
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 د تبعیض آمیزی که با شما شد، کجا رخ داد؟ قبل از دانشگاه، اولین برخور

ها  ها آشنا شدم. آن بار به صورت جدی با این تفاوتجا و برای اولین در محیط مدرسه بود که بیش تر از همه   •

کنند. همه باید دانش آموزان از یک الگوی مذهبی مشابه پیروی می کردند که انگار همهطوری برخورد می

 .قرآن شروع کنند، ظهر نماز جماعت بخوانند و هر روز چندین و چند صلوات بفرستندصبح گاه را با 

 های دینی مشکل داشتی؟ با شرکت در کالس

کنند و مشکلی با آن ندارند. هر چند گاهی متاسفانه معلمان های دینی و قرآن شرکت می نه؛ بهاییان در کالس  •

گذراندند. یک بار سال اول دبیرستان دبیر اجتماعی ما ها میدینی وقت کالس را با توهین به اعتقادات بهایی

ها و گفتند اطالعاتی است، یک ساعت تمام وقت صرف کرد که بگوید در دیانت بهایی، خواهر ها میکه بچه

کنند و از این قبیل  هایشان را با هم عوض می کنند، زندیگر هستند، با هم ازدواج میها که محارم هم برادر

دانستم که حتما چون ها مواجه نشده بودم. می ت اخالقی که من در زندگی طبیعی خودم هرگز با آناتهاما

زند. البته آن طرف قضیه و  طور حرف میداند من و یک دانش آموز دیگر در آن کالس بهایی هستیم، اینمی

دانست بهایی هستم، گفت که میهای خوب ماجرا را هم نباید نادیده گرفت؛ مثال کالس پنجم دبستان معلم ما آدم 

دهم که البته من قبول نکردم و ات را میتوانی امتحان روخوانی قرآن ندهی و من نمرهاگر دوست داری می 

 .امتحان دادم

خواهم بدانم برای انتخاب آن اعتقاد،  انتخاب دیانت بهایی با وجود آن همه رنجوری و تبعیض، انتخاب خودت بود؟ می 

 رها و آزاد بودی؟  هایی که درگیر آن بودی، کامالختیبا وجود همه س

ها را روی انتخاب مذهب افراد نادیده گرفت اما حقیقتش این است دانم بشود تاثیر خانواده و تربیت آنبعید می •

ها یک انتخاب است. در دیانت بهایی، جست وجوی حقیقت و انتخاب راه و که بهایی بودن برای همهٔ بهایی

عقیده بر عهدهٔ هر فرد است و هیچ کس حق ندارد فرد دیگری را تحت فشار برای تحمیل عقیده دین و 

 .بگذارد. در خانوادهٔ ما هم چنین اجباری وجود نداشت

 در مورد زنان بهایی، تبعیض مضاعف از سوی جامعه وجود دارد؟  آیا

اند، زنان بهایی هم طبعا تحت  اصره شدهآمیز محهای تبعیضای مثل ایران که زنان با قوانین و سنتدر جامعه •

دیانت بهایی بر حق برابر زن و مرد به عنوان یکی از   طور که برای مثال،فشار بیش تری هستند. همان

کند اما قوانین و های اصلی بهایی تاکید و زنان را به مشارکت و فعالیت بیش تر در جامعه دعوت می آموزه

هم مثل دیگر زنان ایرانی میل به تحصیل،   ی بندد. با این حال، زنان بهاییکار این راه را مجامعهٔ محافظه

 .کنندیابی به آن تالش میفعالیت و آزادی دارند و برای دست

ها فقط از باال بود یا این که گاهی از سوی جامعه دوستان و مردم عادی نیز با این نوع نگاه مواجه  تجربه این تبعیض

در زمان تحصیل در مدرسه از دوستی با فردی بابت اعتقادات خود محروم شده باشی؟    آمده کهشدی؟ مثال آیا پیش می

 مثال به خاطر فشار خانواده یا معلم ها؟ 

هایی در  ام. گاهی سوءتفاهمکه بهایی هستم، از دست نداده خوش بختانه هیچ وقت دوستی را به خاطر این  •

کنم در شد. در مورد جامعهٔ ایران، فکر میاما با گفت و گو رفع میها و اعتقاداتشان وجود داشت مورد بهایی

اند. های جمهوری اسالمی در مورد بهاییان را باور کردههای اخیر مردم عادی کم تر تبلیغات رسانهاین سال 

د و روها از بین نمیبا این حال، متاسفانه تعصبات مذهبی که طی سالیان سال به وجود آمده، به این سادگی

وطنان شان به دلیل اعتقادات خود باید مورد تبعیض قرار بگیرند و شوند که معتقدند همهنوز مردمانی پیدا می

ها هستند. من مثل هر انسان دیگری آرزومند دنیایی هستم که  البته خودشان در خط مقدم اعمال این تبعیض

با هر اعتقاد و منشی که دارند، دارای حق   ها را هیچ کس را به خاطر اعتقاداتش قضاوت نکنند، همه انسان

ها خلق شده و همه ما به یک نسبت حق  برابر برای تحصیل بدانند و باور کنند که زمین خدا برای همه انسان

 .حیات، آموزش و انتخاب داریم

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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