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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[

 

 خبرنامه گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣مهر  ١]تاریخ:[ 

 

 به شهروندان بهایی گفته شد که وزارت اطالعات صالحیت آنها را برای ادامه تحصیل تایید نکرده است

 مجتبي سمیع نژاد

»آخر بهاییت هم دین هست؟ شما فرقه ضاله هستنید، صهیونیست هستید. بهایی اصلن دین نیست. شما تفنگ گرفتید  

تان که همه را بکشید. شما اصلن حق ندارید بروید دانشگاه.« این سخنانی است که به گفته برخی از داوطلبان  دست

هران در مجلس شورای اسالمی در دیدار گروهی با آنها بهایی ورود به دانشگاه در ایران، علیرضا محجوب نماینده ت

شان به مجلس مراجعه کردند، داوطلبانی هستند که با وجود قبول گفته است. این گروه که برای پیگیری حق تحصیل

سالی که درس   ١۲اند. »همان چون دیگر هم کیشان خود از ورود به دانشگاه بازماندهشدن در کنکور سراسری هم 

کنی. شوی. طبیعتا هم سال آخر اساسا برای قبولی در کنکور تالش میی، یعنی برای دانشگاه داری آماده می خوانمی

ها را تارا هوشمند شهروند بهایی  ی امیدم به قبولی در کنکور بود و رفتن به دانشگاه.« این های دیگر همهمثل بقیه بچه

ی تحصیالت دانشگاهی را به  وید. شهروندی که امکان ادامه گ وگو با مرکز حامیان حقوق بشر میدر گفت ساله  ١۸

ای برای بهاییان ایران نیست، بیند. محرومیت از تحصیل اتفاق تازهخاطر اعتقاد به دیانت بهایی از دست رفته می

ی بار  چنان نیز ادامه دارد. داوطلبین بهائی کنکور سراسرروندی که پس از انقالب فرهنگی در ایران دنبال شد و هم 

رو هایی در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور روبهدیگر امسال نیز هنگام اعالم نتایج و انتخاب رشته با گزینه

 .ی »محرومیت از تحصیل« استشدند که به منزله 

 دولت روحانی حق تحصیل را فراموش کرد

ه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی اتفاق افتاده ک ٩٣ی روند محرومیت از تحصیل بهائیان در سال ادامه 

در کارزارهای انتخاباتی خود به حق تحصیل همه شهروندان ایرانی اشاره کرده و قول داده بود مشکل »محرومیت از 

سال است که   ٣۶تحصیل شهروندان ایرانی« را حل کند، تارا هوشمند نیز به حضور دولت جدید امید داشت: »االن 

ترها و اطرافیان ما این مشکل پیش آمده و من هم با ی بزرگآید، برای همها دارد پیش میهاین مشکل برای ما بهایی

توانستم ام آمده بود و میآگاهی از آن در کنکور شرکت کردم، اما وقتی جایی ذکر نکرده بودم که بهایی هستم و رتبه

با توجه به حضور دولت جدید بتوانم بروم  کردم شاید امسال انتخاب رشته کنم، طبیعتا امیداور شده بودم و فکر می

 «.دانشگاه

 »شما از طرف وزارت اطالعات صالحیت نداری که درس بخوانی«

قانون اساسی در بخش حقوق    ١٩گیرد که بر خالف اصل  محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی در حالی صورت می

باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،   ملت است. بر اساس این اصل: »مردم ایران از هر قوم و قبیله که

ها سبب امتیاز نخواهد بود.« تارا هوشمند اما از این حقوق مساوی برخوردار نشده است: »من با زبان و مانند این

توانم انتخاب رشته کنم، وارد شدم و رفتم  افزاری که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بود، دیدم می توجه به نرم

و، اما به جای دانشگاه و کد دانشگاه برایم خط تیره کشیده بودند و به جای نشانی دانشگاه برای من نشانی سازمان جل

، سازمان سنجش ۲۰۴خان زند، پالکسنجش آموزش کشور آمده بود و نوشته بودند که »به آدرس تهران، خیابان کریم 

جا از حراست تماس گرفتند و  مان سنجش مراجعه کردم. آن ی دوم مراجعه نمایید.« چند روز بعد به سازکشور، طبقه

« وقتی مراجعه کردم گفتند که شما .گفتم که هوشمند هستم. شخصی که آن طرف خط بود گفت »تارا هستی؟ بیا باال
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سازمان جا معاون آقای نوربخش رئیس توانی در دانشگاه شرکت کنی”. دقیقا آن“مشکل داری و صالحیت نداری و نمی

سنجش به من گفتند که “شما از طرف وزارت اطالعات صالحیت نداری که درس بخوانی”. معاون آقای نوربخش علنا  

گفتند که شما هیچ راهی نداری که وارد دانشگاه بشوی. گفتند یک نامه بنویس که من نامه را نوشتم، اما آن را ثبت 

ی  آمیز یک شمارهکنند. پافشاری من باعث شد با یک رفتار توهین ام را ثبتنکردند. من خیلی پافشاری کردم که نامه

ثبت الکی بدهند و بعد هم گفتند بفرما بیرون. گفته بودند که زنگ بزنم و پیگیری کنم. بعد از آن هر چه تماس گرفتم 

 «.تلفن اشغال است و امکان تماسی نیست

 محرومیت از تحصیل به وزارت علوم ربطی ندارد 

م که پیش از اعالم نتایج کنکور وزیرش را به خاطر استیضاح در مجلس از دست داد، جای دیگری است  وزارات علو

اند، مراجعه کردند. جایی که به نظر باید که تارا هوشمند و دوستانش که جملگی از ورود به دانشگاه باز مانده

جا گفتند که جعه کردم وزارت علوم بود. آن مسئولیت پیگیری این مسائل را بر عهده داشته باشد: »جای دیگری که مرا

ام را ثبت  جا نامهجا هم نامه نوشتم و ولی باز هم آن خواهی یک نامه بنویس. آنبه ما ربطی ندارد این مسأله. حاال می

کنیم. اما بعد که من پیگیری دانیم شما چه کسی هستید و پیگیری مینکردند. ولی گفتند بروی و پیگیری کنی ما می

جا ردم گفتند نامه شما اصلن نیست. گفتند حاال دوباره تماس بگیرید، اما ظاهرا باز نامه ما در وزارت علوم نیست. آن ک

توانی نامه بنویسی و ها و بخش را هم ما نگفتند، فقط گفتند که در آن بخش میهم که رفته بودیم اسم افراد و سمت

های انتخاباتی برای هایی که در کمپینست جمهوری بر اساس قول شکایت کنی.« حسن روحانی بعد از رسیدن به ریا

های دینی« ایجاده کرده و علی  ها داده بود، بخشی را در دولت به عنوان »امور اقوام و اقلیتاحقاق حقوق اقلیت

پیگیری یونسی وزیر اطالعات پیشین را به عنوان مشاور عالی خود در این امور قرار داد. تارا هوشمند به منظور 

حقوق خود به ریاست جمهوری مراجعه کرد: »بعد از تمام این مراکز به ریاست جمهوری مراجعه کردیم که آقای  

جا شماره تلفن ما را گرفتند و گفتند آقا اگر دلشان خواست با شما تماس  ها را ببینیم. آنیونسی مشاور امور اقلیت

اند. خیلی مشتاق هستیم که آقای یونسی را ببینیم و ن هم که نگرفتهدانم تماسی بگیرند. تا کنوگیرند که بعید میمی

صحبت کنیم. جایی دیگر نیست که ما نرفته باشیم. واقعا مرجع دیگری نیست که بتوانیم مراجعه کنیم و جواب بگیریم.  

سال است که   ٣۶ه این جاهایی هم که رفتیم هیچ اتفاقی نیافتاده تا حاال. همچنان منتظریم که جوابی بگیریم. گر چ

 ».ایممنتظر هستیم و هنوز هیچ جوابی نگرفته

 »شما اصلن حق ندارید بروید دانشگاه« 

اند، مرجع دیگری است که جا به عنوان نماینده مردم بر صندلی نشسته مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی که در آن 

ی که به مجلس رفته و نخواست نامش فاش شود به کنند. یکی از داوطلبین بهای جا مراجعه میداوطلبین بهایی به آن

مرکز حامیان حقوق بشر گفت: »به مجلس شورای اسالمی مراجعه کردیم و وقت گرفتیم که یکی از نمایندگان مجلس 

جا ما را منتظر گذاشتند. همان موقع را ببینیم. طبق وقتی که گرفته بودیم اول وقت نوبت ما بود، اما تا آخر وقت آن 

گفتند مشکل شما اصال ربطی  داند. می دادند داخل شویم، مشکل درست کردند و اجازه نمیها که باید اجازه مین ورود آ

شود و به ما ربطی ندارد. که بعد از کلی اصرار ما را راه  آمدید و اینجا پیگیری نمیجا ندارد و اینجا نباید میبه این 

نفر بودیم که همه از تحصیل محروم شده بودیم. آخر وقت اداری که   ١٣ـ   ١۲دادند که البته گذاشتند آخر وقت. حدود 

ی مان بود را صدا کردند و ایشان رفتند صحبت کردند و بعد از چند دقیقه گفتند همهشد پدر یکی از دوستان که همراه

وارد شدیم آقای محجوب ما برویم داخل. وقتی وارد شدیم، هیچ سالمی به ما نشد. آقای محجوب نماینده تهران بودند. تا 

شروع کردند با صدای بلند توهین کردن که “آخر بهاییت هم دین هست؟ شما فرقه ضاله هستنید، صهیونیست هستید.  

تان که همه را بکشید. شما اصلن حق ندارید بروید دانشگاه.« این  بهایی اصلن دین نیست. شما تفنگ گرفتید دست

وگو با مرکز حامیان حقوق بشر  نتوانسته است با وجود قبولی ثبت نام کند در گفت داوطلب بهایی که مانند دیگر بهاییان

اشاره کرد در هیچ کدام از مراحل ثبت نام دانشگاه »ما هیچ جایی ثبت نکرده بودیم که بهایی هستیم« اما با این وجود 

که از کجا فهمیده بودند ما بهایی   اند: »سوال این بودها به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل محروم شدهآن 

زنیم. آقای محجوب اما گفتند که اصال گزینه سایر وجود هستیم. ما حتا در سرشماری هم گزینه سایر ادیان را می 

اید که بهایی اند که شما در ثبت نام ذکر کردهها گفتهام و آن ندارد. ایشان گفتند که من به سازمان سنجش زنگ زده

مان به شما نشان می دهیم  ورود به جلسه  جا اینترنت بدهید ما هم در نت و هم با کارتپاسخ گفتیم که اینهستید. ما در 

 که چنین چیزی نبوده است. که گفتند حرف شما عقالنی نیست. در کل اجازه صحبت به ما ندادند. آخر سر هم یک نامه
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دهیم. هر کدام از ما هم تک تک از قبل نامه ری کنیم و خبر نوشتند و گفتند حاال این نامه را داشته باشید تا ما پیگی

گیریم. رفتارشان به عنوان یک نماینده مجلس و مردم های ما را هم گرفتند و گفتند تماس مینوشته بودیم که نامه

 «   .د زدنکردند، آنهم با صدای بلند بود و دای صحبت نداشتیم، فقط ایشان صحبت میمناسب نبود. در واقع ما اجازه 

 !گو نیستهیچ سازمان و نهادی پاسخ

رو هستند این است که مرجعی دقیق و مشخص برای  یکی از مشکالت اصلی داوطلبان بهایی که با این مشکالت روبه

دانند که باید به کجا مراجعه کنند. تارا هوشمند در گفت ها نمیشود. در واقع آن ها معرفی نمیمراجعه پیگیری به آن

اند با این مسأله مواجه شدند: »هر جایی که  مرکز حامیان حقوق بشر اشاره کرد که هر کجا که مراجعه کرده وگو با

رفتیم به ما گفتند که این مسأله به ما ربطی ندارد. هیچ امیدی در هیچ جایی به ما داده نشد. در وزارت علوم به ما  

ید، اگر بتوانید ممکن است کاری انجام دهند، اگر نه که ما هیچ  توانید رهبری یا رئیس جمهوری را ببینگفتند که اگر می

مان به کجا بند است یا باید به کجا مراجعه کنیم. خیلی پرسیدم که کجا باید دانیم دستکاره هستیم. یعنی در واقع ما نمی

چنان که  رت اطالعات آن مراجعه کنیم، اما هر جا یک جواب دادند که به ما ربطی ندارد و ما نمی دانیم.« به نظر وزا

در سازمان سنجش آموزش کشور به هوشمند و دیگر داوطلبین بهایی گفته بودند مرجعی که “صالحیت” وورد به 

شود. از تارا هوشمند در خصوص پیگیری از طریق این مرجع پرسیدم که در پاسخ  جا “استعالم” میدانشگاه از آن 

نویسند به اطالعات و از آن سوال می کنند و بعد خودشان به ما  ه میگفت: »در سازمان سنجش به ما گفتند که نام

توانم نامه بنویسم به گویند. من درخواست کردم که به من نامه کتبی بدهند. در وزارت علوم هم پرسیدم که می می

. در حالی که در  ها نداردها و اصال ربطی به آن توانم جوابی بگیریم از آن وزارت اطالعات که آن جا هم گفتند نمی

تر از این در  چه پیشسازمان سنجش به من گفته بودند که وزارت اطالعات صالحیت شما را رد کرده است.« آن 

ها توانسته است وارد دانشگاه شده و تحصیالت تر کسی از آن مورد شهروندان بهایی سابقه داشته این بوده است که کم 

اند نیز، بعد از ورود حکم اخراج از دانشگاه صادر شده  ه وارد دانشگاه شدهعالی را ادامه بدهد، در معدود مواردی ک

ام که برایش چنین مشکلی پیش آمده باشد و بتواند جواب ام ندیدهاست: »من تا به حاال کسی را از نزدیکان و دوستان

ندان هم هستند. تا به حال نشده بگیرید و وارد دانشگاه هم بشود. هستند کسانی که پیگیری زیاد هم کردند و االن حتا ز

که ببینم کسی جواب کتبی از مرجعی دریافت کند که بگویند به چه دلیل نتوانسته وارد دانشگاه بشود. فقط یک نفر از 

ای هست که شورای انقالب فرهنگی آن را  دوستان بهاییان را شنیدم که نامه گرفته که در آن نوشته شده مصوبه

ته شده که هیچ شهروند بهایی حق ورود به دانشگاه را ندارد و اگر هم کسی در طول تحصیل  تصویب کرده و در آن گف

مشخص بشود که بهایی است باید از دانشگاه اخراج بشود. که در واقع مغایرت کامل دارد با قانون اساسی.« وجود  

بود که در روزهای گذشته در   ایهای مخفی« شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد دانشجویان بهایی مسأله»مصوبه

شهروند بهایی محروم از تحصیل به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود: »در اغلب   ٣۶۰ی نامه

ی محرومیت از ی پروژهی وزارت علوم و سازمان سنجش دلیل اصلی ادامه موارد بسیاری از مسئولین بلندپایه

کنند. پیشین را مصوبات مخفی شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم می هایتحصیل بهائیان توسط دولت شما و دولت

این درحالی است که شما به عنوان ریاست این شورا توانایی تغییر این مصوبات را دارید. همچنین بسیاری از 

های گذشته نقش پررنگی در محرومیت از تحصیل بهائیان و مسئولین وزارت علوم و سازمان سنجش که در دولت 

های حساس آن وزارتخانه  اند، تحت مدیریت شما همچنان در پستها را داشته خراج دانشجویان بهائی از دانشگاها

دادن تبعیض در سطوح های مختلف از پایان مشغول به فعالیت هستند. باعث تعجب است رئیس جمهوری که به صورت

اهی نداشته باشد و یا از قدرت اجرایی خود در  گوید از حضور این افراد در وزارت علوم آگآموزشی کشور سخن می

 [ ١[ «.شورای انقالب فرهنگی بی اطالع باشد

 به عنوان یک شهروند ایرانی حق داریم که تحصیل کنیم

که با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت دارد، به  محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی عالوه بر این

های بین المللی است که جمهوری اسالمی ها و پیماننامهمیه جهانی حقوق بشر و میثاقصورت آشکارا مغایر با اعال

توان به »میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«  ها میی آن ها متعهد شده است. از جمله خود بدان 

هب، عقیده سیاسی و یا هر اشاره کرد که حق تحصیل »بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذ

عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر« را به رسمیت شناخته و جمهوری  

اسالمی نیز با امضای این میثاق بین المللی خود را نسبت به آن متعهد کرده است، اما با این وجود از تعهد به آن برای  
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پوشیده است. آناهیتا اتحادی، نورا ثابت، روحیه صفاجو، درسا دهقانی،  ارد متعددی چشم های متمادی و در موسال

شادان شیرازی، سرمد شادابی، نیلوفر مزیدی از جمله داوطلبین بهایی هستند که در سال جاری از از ورود به دانشگاه 

تی« درس بخواند در پایان به مرکز  اند. تارا هوشمند که دوست داشته در دانشگاه در رشته »طراحی صعنمحروم شده

خواهم به مشکل ما رسیدگی کنند، به حرف ما گوش کنند. ما هم شهروند ایرانی هستیم،  حامیان حقوق بشر گفت: »می

ما هم انسان هستیم. البته در جایی به ما گفته شد که شما بشر نیستید که حقوق داشته باشید، اما ما بشر هستیم و به  

و شهروند ایرانی حق داریم که تحصیل کنیم و تحصیالت عالیه داشته باشیم. می خواهم که حق من   عنوان یک انسان

ترین خواسته و حق ام را ثبت کنند. این کوچکهایرا به من بدهند. به درخواست من رسیدگی کنند، حداقل یکی از نامه

 «.گیرندکنند، اما این حق را هم از من میکنم نامه من را ثبت من است که وقتی به یک اداره دولتی مراجعه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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