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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[

 

 زیتون]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹آبان   ۱۰]تاریخ:[ 

 

 ورود به دانشگاه را ندارند حق  امسال هم شهروندان بهائی

 تبعیض سیستماتیک در وطن

زیتون ـ شیوا نظرآهاری: کنکورهای پر حرف و حدیث امسال، در میانه کرونا و بعد از چند بار به تعویق افتادن 

باالخره در نیمه تابستان برگزار شد. حاال نتایج نهایی آن اعالم شده است. نتایجی که گویای آن است مانند تمام  

 اند.های چهار دهه گذشته شماری از داوطلبان به دلیل بهایی بودن از امکان ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدهلسا

اند و در پروفایل آنها آمده که برای  این داوطلبان در سایت سازمان سنجش با پیام آشنای »نقص پرونده« مواجه شده 

دهد که مراجعه به سازمان سنجش  نند، تجربه اما نشان میتوانند به سازمان سنجش مراجعه کپیگیری موضوع می

قرار نیست حق تحصیل را به آنان برگرداند و بهایی بودن عاملی است که آنها باید بخاطرش با تحصیل در دانشگاه  

  های ایران خداحافظی کنند .  

ها تعداد  و در این سال گاه رسما محرومیت بهاییان از حق تحصیل را تایید نکردهاگرچه حکومت ایران هیچ

کس  اند در دانشگاه درس بخوانند تا مدرکی باشد برای تأیید ادعای حکومت که هیچشماری از بهاییان هم توانستهانگشت

در سفر گالین دوپل به   ۱۹۹۱ای که در سال به صرف بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم نیست، اما سند محرمانه

که سیاست رسمی رفتار با بهاییان در جمهوری اسالمی بر مبنای تالش برای بستن راه  دهد ایران کشف شد نشان می 

ترقی و توسعه آنان است. از همین رو است که نه تنها آنها اجازه تحصیل ندارند، بلکه شماری از آنان هم که در  

 .شوندهای قضایی مواجه می کنند با پیگیریخوانند یا تدریس میدانشگاه بهایی درس می

توانند ثبت نام شوند که در این سند در مورد جایگاه فرهنگی آنها در ایران آمده است که در مدارس در صورتی می

اظهار بهایی بودن نکنند و حتی المقدور در مدارسی ثبت نام شوند که کادری مسلط بر مسائل عقیدتی دارد، احتماال  به  

آموز را داشته باشند. اما برخورد با آنان در دانشگاه متفاوت است، دانشاین معنی که کادر مدرسه توانایی اقناع مذهبی 

ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شود که بهایی هستند باید اخراج شوند. طبق این سند در دانشگاه

شند. از طرف دیگر در  های موثری مانند معلمی داشته باتوانند پستآنها همچنین اجازه استخدام شدن ندارند و نمی

گوید تنها داوطلبانی حق ورود به دانشگاه ها را دارند که عالوه  شورای عالی انقالب فرهنگی هم می ۷مصوبه شماره 

بر قبولی در کنکور، به دین اسالم و یا یکی دیگر از ادیان آسمانی معتقد باشند، حال آنکه دیانت بهایی در ایران جزو  

 شود. ادیان آسمانی محسوب نمی

 از انقالب فرهنگی و اخراج تا نقص در پرونده

موضوع محرومیت بهاییان از تحصیل مسئله جدید نیست. آنها بالفاصه پس از انقالب و با شروع انقالب فرهنگی، از 

ها اخراج شدند. پس از آن به دلیل الزامی بودن اعالم مذهب در فرم ثبت نام کنکور، چون جزو هیچ  مدارس و دانشگاه

بخش را خالی بگذارند، اساسا امکان دریافت کارت ورود به  یک از ادیان رسمی کشور نبودند و ناچار بودند تا این

 جلسه کنکور را پیدا نمی کردند. 

های زیاد، باالخره سازمان سنجش ادامه پیدا کرد و در این سال بود که پس از اعتراض  ۱۳۸۴این موضوع تا سال 

ن شرکت در جلسه کنکور را پیدا کنند،  های ثبت نام کنکور حذف کرد و بهاییان توانستند امکاگزینه مذهب را در فرم 
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اما نتایج کنکور برای داوطلبان بهایی با دیگر داوطلبان تفاوت داشت. آنها هرگز این نتایج را دریافت نکردند و  

شماری از داوطلبان ساکن تهران پس مراجعه به سازمان سنجش کرج دریافتند که به دلیل مذهبشان امکان ادامه  

خی از کسانی هم که توانستند وارد دانشگاه شوند، بعدا شناسایی شدند و از دانشگاه اخراج شدند.  تحصیل را ندارند. بر

اما، عبارت »نقص پرونده« به عبارتی آشنا برای داوطلبان بهایی تبدیل شده است. هر سال چندصد   ۸۵از سال  

شوند و از حق تحصیل که یکی از  داوطلب کنکور بهایی، به هنگام دریافت نتیجه کنکور با این عبارت مواجه می

 شوند. ترین حقوق بشری است محروم میابتدایی

 موسسه آزاد علمی بهاییان

محرومیت از تحصیل اما تنها تبعیض موجود علیه بهاییان نیست.  سی و سه سال پس از تأسیس موسسه علمی آزاد  

شوند. این ی سنگین از جانب دادگاه مواجه می هابهاییان، اساتید و دانشجویان این موسسه همچنان دستگیر و با حکم

با هدف ارائه امکانات تحصیلی به بهاییان تأسیس شد تا دانشجویان محروم از تحصیل   ۱۳۶۶موسسه که در سال  

بهایی بتوانند از طریق آن تحصیالتشان را ادامه دهند، چندسالی است که به یک موسسه زیرزمینی و مخفی بدل شده 

 شود.انالین است و درس خواندن و درس دادن در آن جرم محسوب میهای آن که کالس

کرد و استادان و دانشجویان ای عمل می این موسسه علمی آزاد در ابتدای شروع فعالیت خود مانند یک دانشگاه مکاتبه

حضوری نیز  هایکردند، بعد کم کم توانستند کالساز طریق سیستم پستی دروس و تکالیف را برای یکدیگر ارسال می

ها بارها مورد حمله قرار گرفت های محل برگزاری کالس، خانه ۱۳۸۳تا   ۱۳۶۶های برگزار کنند. اما در فاصله سال 

و  تجهیزات آموزشی و  جزوات درسی آنان توقیف شد. کادر علمی و اداری این دانشگاه دستگیر شدند و برخی از 

های این موسسه که در سال  ها و ساختمانین دوره حمله به کالسآنها احکام سنگین زندان دریافت کردند. در آخر

ها در حالی است که  طبق اتفاق افتاد، مأموران تعداد زیادی از اساتید این دانشگاه را بازداشت کردند. همه این  ۱۳۹۰

 همه  را برای  رایگان و پرورش آموزش وسایل است موظف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »دولت   ۳۰ اصل 

  طور رایگان کشور به را تا سر حد خودکفایی عالی تحصیالت سازد و وسایل  فراهم متوسطه دوره تا پایان ملت

 دهد.« گسترش

چهار دهه پس از انقالب فرهنگی به نظر می رسد ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن اقلیتی مذهبی به 

شود تا از امکان پیشرفت آنها به هر گیرند و تالش میمورد تبعیض حکومت قرار می طور سیستماتیک و رسمی

های دهه  طریق ممکن جلوگیری شود. در این میان حتی شماری از این دانشجویان محروم از تحصیل بهایی که در سال 

تشکیل داده بودند با   ای را برای پیگیری حق تحصیل بهاییانهشتاد نسبت به نقض حقوقشان معترض بوده و کمیته

 شدیدترین برخوردهای امنیتی مواجه شدند و بسیاری از آنها سال ها راهی زندان شدند. 

ایقان شهیدی یکی از این فعاالنی است که به دلیل پیگیری حق تحصیل بهاییان، پنج سال در زندان به سر برد. او در  

از تحصیل در کنکور امسال نوشته :» مادرم که در  توییترش با اشاره به محرومیت شماری از داوطلبان بهایی 

کنکور  ۱۳۸۵گردد. در سال گاه نتوانست به دانشگاه بازخواند در انقالب اخراج شد و هیچ دانشگاه فرح فیزیک می

  ۵نوشتم؛ بازداشت و شکنجه شدم و  دادم و همچون هزاران بهائی دیگر »نقص پرونده« شدم؛ پیگیری کردم و نامه 

 توانم دانشگاه بروم.« سال، هنوز نمی  ۵ام کردند. بعد از نی سال زندا

زاده یکی از داوطلبانی است که امسال به هزاران بهایی محروم از تحصیل اضافه شده است. او در حساب  ساینا شفیع

بهایی  کاربری خود در توییتر نوشته است در حالی که همه همساالن او درحال رفتن به دانشگاه هستند، او به دلیل 

 بودن از تحصیل محروم شده و نقص پرونده خورده است. 

ستاره ایزدی، کیمیا منوچهری، شهرزاد محمدزاده، آریا شیخ زواره، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، وحید صادقی،  

های اجتماعی شبکهفاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، عرشیا اشراقی و کیان لقائی اسامی دیگری هستند که تاکنون در 

 منتشر شده اند. داوطلبانی که علی رغم کسب رتبه الزم در کنکور، از رفتن به دانشگاه محروم هستند.

در جلسه شورای روابط خارجی   ۱۳۹۶محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران دوسال پیش در روز چهارم اردیبهشت 

همچنین گفت در ایران کسی به دلیل بهایی بودن زندانی در نیویورک گفته بود بهایی بودن در ایران جرم نیست. او 

تر محمدجواد الریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفته بود بهاییان مثل بقیه شهروندان شود. پیشنمی

 توانند در ایران زندگی و تحصیل کنند.می
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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