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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[

 

 روز آنالین ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳فروردین   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 !گیرندبهاییان ایران مورد تبعیض قرار نمی

 نیوشا صارمی 

 هاتکذیب وجود زندانیان و محروم از تحصیل 

ها در ایران مورد هیچ گونه تبعیض و تضییع حقوق قرار بهاییدبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی است که 

ها، یک دروغ آشکار است. محمد جواد الریجانی های حقوق بشری در مورد نقض حقوق اقلیتگیرند و گزارشنمی

شود. این در حالی است که  تاکید کرده که در ایران هیچ فردی به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی

های مختلف منتشر و حتی با  ست بلندباالیی از بهاییان محروم از تحصیل و یا زندانی با مشخصات کامل در رسانه لی

 .انددانشگاه مجازی مخصوص بهاییان نیز برخورد شده و مدرسان آن به زندان افتاده 

 تکذیب منع از تحصیل بهاییان

جمهوری اسالمی به قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران که  زمان با واکنش تند اصولگرایان و مقامات هم

موضوعات حقوق بشری را مورد توجه و تاکید قرار داده، محمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم  

 .موارد ذکر شده به عنوان نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب کرده است

رگونه محاکمه و یا منع از تحصیل افراد به صرف بهایی بودن را تکذیب کرده و گفته: وگو با ایلنا، هاو در گفت

مسئوالن جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی حقوق شهروندان ایرانی را به رسمیت شناخته و از آن حمایت " 

 ."کنندمی

های حقوق گزارش" کرده است:  الریجانی هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر بهایی بودن را هم رد و تاکید

 شود یک دروغ آشکار است و این چنین اظهاراتیها تامین نمیبشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت

 ."ای و خالف موازین حقوق بشر استپرستانه، فرقه نژاد

بودن با پیروان این آیین گاه به صرف بهایی بهاییت دین رسمی نیست، اما مسئوالن جمهوری اسالمی هیچ" به گفته او 

توان او را  اند، چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و نمیبرخورد نکرده

 ."از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کرد

یل به صرف  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حتی در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که مدعی محرومیت از تحص

گزارشاتی که به ستاد حقوق بشر " توانند مدارک خود را به این ستاد ارائه کنند، مدعی شده: بهایی بودن هستند می

واصل شود حتما پیگیری و بررسی خواهد شد و در صورتی که حقی به ناحق از شهروندان ایرانی تضییع شده باشد، 

 ."حتما مورد حمایت قرار خواهند گرفت

 .پیش از این نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بوداو 

 ها و اسنادی از تضییع حقوق بهاییان گزارش
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کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری سایت دانشجونیوز و کمپین دفاع از حق تحصیل در خرداد ماه  

ایران به موضوع محرومیت از  بشر سازمان ملل در مسایل، در گزارشی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق۱۳۹۲

تحصیل در ایران پرداخت که بخشی از این گزارش مفصل و مستند به محرومیت اقلیت های مذهبی از تحصیل  

 .اختصاص داشت

، هیچ دانش آموز بهائی به دلیل وجود ستون مذهب در فرم  ۱۳۸۵المللی بهائیان تا قبل از سال  بنا به اعالم جامعه بین

ای محدود به مسلمان، زرتشتی، کلیمی و مسیحی( امکان ورود به دانشگاه های ایران را نداشت. در  هکنکور )و گزینه

نفر از   ۴۸۰بهائی در امتحان کنکور شرکت کردند؛  ۸۰۰این سال، بعد از برداشته شدن ستون مذهب در فرم، بیش از 

نفر در دانشگاه پذیرفته شدند. از آن زمان بیش از نیمی  ۲۸۹آنها در مرحله اول آزمون دانشگاه ها قبول و در نهایت 

 .از این افراد بعد از اینکه مشخص شد بهائی هستند از دانشگاه اخراج شدند

نفر از آنها اعالم شد که به   ۸۰۰، بعد از شرکت یک هزار بهائی در کنکور، به ۸۷-۸۶همچنین در سال تحصیلی 

نفر دیگر در دانشگاه پذیرفته شدند اما از آن   ۱۲۱هم “نقص در پرونده” بود.  امتحان آنها نمره دهی نخواهد شد؛ دلیل

 .اندنفر از آنها اخراج شده  ۵۰تعداد هم بیش از 

دانشجوی بهایی اخراج شده و شرح محرومیت از تحصیل آنها  ۴۰در گزارش دفتر تحکیم وحدت، مشخصات کامل 

 .آمده است

المللی  حقوق بشر گفته که اخراج به کمپین بین ۸۸تحصیل در اسفند ماه  همچنین حسام میثاقی، سخنگوی کمیته حق

عموما اخراج دانشجویان بهایی به این " گیرد: دانشجویان بهایی از سوی وزارت اطالعات و وزارت علوم صورت می

ار تمامی آید و اخراج می کنند. وزارت اطالعات از آنجایی که آمشکل هست که حکمی از حراست وزارت علوم می 

 ."کند و دست به این کار میزندهای بهایی را دارد، شناسایی میخانواده

کنند چرا که بر اساس عقایدشان نباید این کار را انجام دهند و  او توضیح داده که “بهاییان عقیده خودشان را کتمان نمی

از دانشگاه سنایی اصفهان بعد از پایان   ۸۶اگر کسی سئوال کند، ابراز می کنند که بهایی هستند” اما خود او در سال  

هایش اصال شود در حالی که هم کالسی دو ترم در رشته مترجمی زبان انگلیسی، با حکمی از وزارت علوم اخراج می

 .اطالعی از بهایی بودن او نداشتند

ب فرهنگی به اعتراض ها از چند سال پیش به وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای عالی انقال" او گفته است: 

 ." صورت کتبی و حضوری ابالغ شده است. اما مسئوالن هیچ گونه پاسخی نمی دهند و خود را بی تقصیر می دانند

کند که  علیرغم اینکه دولت در سالهای اخیر وانمود می" مدعی است که  " جامعه جهانی بهائی" از سوی دیگر وبسایت 

گشوده است ولی واقعیت اینست که تقریبا همه دانشجویان از تحصیل ها را به روی دانشجویان بهایی دربهای دانشگاه

اند، به محض آشکار شدن دیانتشان، از دانشگاه اخراج اند و معدود دانشجویانی هم که موفق به ثبت نام شدهمنع شده

روحانیون مورد شوند. دامنه آزار و اذیت حتی به کودکان مدرسه ای نیز رسیده است. کودکانی که توسط معلمان و می

 ."فحش و ناسزا و بهتان قرار گرفته و بارها و بارها به منظور تغییر دیانتشان تحت فشار گذاشته می شوند

ای شده که روزآنالین نیز به آنها در مورد آزار، اذیت و دستگیری بهاییان در ایران نیز تاکنون موارد بسیاری رسانه

وان به تشریح وضعیت سران بهایی در زندان و محرومیت از مرخصی به تپرداخته است. از جمله و برای مثال می

اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه   ۲۷سال، ستم مضاعف به زندانیان بهایی اشاره کرد. روزآنالین همچنین در  ۵مدت 

 .زن بهایی زندانی از آخرین وضعیت آنها خبر داده است ۱۶با با خانواده 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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