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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧ شهریور ٢٨]تاریخ:[ 

 

 اندهای اخیر از تحصیل محروم شدهعضو خانواده ما طی سال   ۴نامه سرگشاده شهروند بهایی؛ تمام 

الحان شیدان شیدی، خواهر نیکان شیدان شیدی، دانشجوی بهایی که پس از سه ترم تحصیل در   –خبرگزاری هرانا 

ن از دانشگاه اخراج شد، با نگارش مقطع کاردانی رشته قالب سازی دانشکده فنی انقالب تهران به دلیل بهایی بود

 .ای از محرومیت تحصیلی تمام اعضای خانواده خود به دلیل بهایی بودن نوشته استنامه

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، نیکان شیدان شیدی، دانشجوی بهایی 

ب تهران به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه  سازی دانشکده فنی انقالمقطع کاردانی رشته قالب

 .تحصیل محروم شد

پیشتر یک مبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “این دانشجو پس از گذراندن سه ترم به حراست دانشگاه 

نام کرده است؟ و اه ثبتاحضار و با برخورد بسیار بدی به وی گفتند که چرا با وجود بهایی بودن از اول در دانشگ 

توانی در فرم  قدر هم که در دانشگاه مانده است اضافه بوده و در نهایت گفتند که میجای بهایی که اینجا نیست و همین

دانشگاه دین خود را تغییر بدهی و به تحصیل ادامه دهی.  پس از امنتناع آقای شیدان شیدی از این کار پدرش را نیز 

نگاری به بخش آموزش دانشگاه و مالقات با رئیس دانشگاه ها و نامهی تالشند. ولی با همهاز طرف حراست خواست

 .”توسط وی و پدرش کارت ورود به جلسه امتحان برای ایشان صادر نشد و در نهایت از دانشکده اخراج شدند

 .اندتحصیل محروم مانده گفتنی است، تمام اعضای خانواده چهار نفره این دانشجو صرفا به دلیل بهایی بودن از

ای خطاب به برادر خود از این محرومیت و از این رو الحان شیدان شیدی، خواهر نیکان شیدان شیدی با نگارش نامه

 .شان گذشته نوشته استهایی که بر خانوادهرنج

 :متن کامل این نامه که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است را در ادامه بخوانید

 !ساله شد  ١٩ای به برادرم نیکان که با شهامت تهنوش“

ات رو توی یه دانشگاه دولتی قبول شدی احساس  ای که فهمیدی رشته مورد عالقهحتما هنوز خوشحالی اون لحظه 

 …کنیمی

رفتی دانشگاه و آخر شب خسته ولی با کلی  شدی و میو حتما هنوز سختی اون روزهایی که ساعت پنج صبح بیدار می 

 …کنیگشتی رو توی بدنت احساس میهای استادها، برمیژی حاصل از یادگیری و تشویقانر

شنیدیم، بهم ها زیاد شده بود و طبق معمول خبر اخراجی دوستای دیگمون رو میحتما یادت میاد که وقتی فشار درس

گفتم  و منم می" اج کنن چی؟های استادها اگه یه روزی منم اخرگیریها و سختالحان با وجود سختی درس" گفتی می

 …خواستن بکنند تو خانواده ما کردن“نه بابا دیگه هر کاری و هر اذیتی می

های شب با بهترین سوابق  ها و سختی شیفتبزرگ بابابزرگ رو بعد از چندین سال کار توی بیمارستانمگه مامان

بزرگ رو چند سال به جرم اعتقاد به دیانت  کاری و تحصیالت به خاطر بهایی بودنشون پاکسازی نکردند؟ مگه بابا

بهایی زندانی نکردند؟ مگه عمو منصور رو تبعید نکردند و آخرش هم از شدت سختی و بیماری آنچنان سخت فوت 
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کردند که بهشون لقب شهید رو دادند؟ مگه مامان رو از مدرسه به خاطر بهایی بودن اخراج نکردند؟ مگه گذاشتن  

 کور بدن چه برسه برن دانشگاه؟ چرا راه دور بریم، مگه منو دانشگاه راه دادن؟ مامان و بابا حتی کن 

های مورد عالقم صفحه نتایج رو باز کردم و اون مستطیل قرمز  ای که بعد از هیجان انتخاب رشتهمنم هنوز اون لحظه 

 " .…رنگ نقص پرونده رو دیدم یادمه

خونه رو وقتی همین دو ماه پیش شب اومدم خونه و دیدم هر کسی تو دونی چیه نیکان منم هنوز سنگینی فضای می

امروز نیکان رو " و مامان گفت  " کنم وقتی پرسیدم “چی شده چرا همه ساکتید؟اتاقش نشسته و تو خودشه احساس می

 " از حراست دانشگاه خواستن و بهش گفتن به چه حقی تو که بهایی بودی اومدی دانشگاه…؟

وزی رو که با بابا رفتید پیش رئیس دانشگاه و حراست که ببینید جریان از چه قرار شده رو  هنوز استرس اون ر

کنم اون عصر تابستون رو وقتی برگشتید خونه و تعریف کردی که مجبورت کردن تو فرم دانشگاهت دینت  احساس می

 …بخونیرو تغییر بدی و با ممانعت تو بهت گفتن پس خیلی امید نداشته باش که بتونی درس 

روی هم نشستیم تا در مورد آیندت حرف بزنیم ولی کنم اون شبی رو که با هم رفتیم پارک و روبههنوز احساس می

 …کردیم تا یه وقت اشکمون در نیادقدر ناراحت و عصبانی بودیم که به هم نگاه نمیجفتمون اون

ا درس بخونم متوجه شدم که االن باید به تمام دوستام ه های دیگه تونستم با باالترین کیفیتسال که از راه  ۴من بعد از 

 …که به خاطر عقیدشون به دیانت بهایی مثل من نقص پرونده خوردند تبریک بگم

های بهاییه که داریم با انگیزه و تالش در  متوجه شدم که این به نظر بحران همون ابتدای پیروزی برای همه ما َجوون

ها یه ترس و کنیم که دنیای بهتری هم داشته باشیم و همین برای خیلی از مثال آدم بزرگمیکنار تحصیل واقعی تالش 

 !خطر  

 …شه تا به اهداف بزرگ زندگیت برسیخوام بهت بگم که همین اتفاق قطعا نقطه عطفی توی زندگیت میمی

 …ترین و تنها برادر کوچک  دنیای منیو تو قوی

 " خواهرت الحان

ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهبا وجود محرومیت 

مانند. هرانا پیشتر نیز در های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم میشده و پس از مدتی به بهانه

 .تهایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده اسگزارش

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت  الزم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 

اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با 

 .به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها 

شناسد، به مذهب بهاییان را به رسمیت نمی گری را به رسمیت شناخته وادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

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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