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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:[ 

 [ ١٣٩۴شهریور  ٢٨]  ٢٠١۵سپتامبر  ١٩]تاریخ:[ 

 

 پور ماهرخ غالمحسین

 آقای الریجانی؛ لطفا پرونده من را پیگیری کنید 

کنکور برای ورود به  در ماهی که گذشت، به روال معمول، تعداد زیادی از دانش آموزان بهایی شرکت کننده در 

ها ای که پیش از این نیز در آستانه بازگشایی دانشگاهای با عنوان »نقص در پرونده« دریافت کردند. نامهدانشگاه نامه

شان را در کنکور دهند بختبرای کسانی که به دیانت بهایی معتقدند، ارسال شده بود. اغلب جوانان بهایی ترجیح می

 .دانند امکان ورودشان به دانشگاه بر اساس یک قانون نگفته، تقریبا ممکن نیستون میسراسری امتحان نکنند چ

فروردین امسال در    ١٧این در حالی است که »محمدجواد الریجانی«، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران  

گو با ایلنا هر گونه محاکمه و یا ممنوعیت از تحصیل افراد به صرف بهایی بودن را به کلی تکذیب کرد و گفت: وگفت

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

 «.کنندمی

و ساکن شهر مشهد گفت و گو کرده ام؛ گفت و گویی که یک معیار است برای   ١٣۵٧با »مهیاره نداف«، متولد سال 

 .ارزیابی ادعای محمدجواد الریجانی

 ماجرا از کجا شروع شد؟ 

بود. امیدوار به قبولی در کنکور و ادامه تحصیل بودم ولی با نامه »نقص در پرونده«، همه   ١٨٢٩رتبه من  •

کند، شخصا قادر نیستم بیان کنم رها نمی ه میل به تحصیل واقعا مرااین امیدها بر باد رفت. از آن جایی ک

ام. به معنای واقعی عاشق آموختن هستم و اگر به من  احساسم را از عشق به آن چیزی که از آن محروم شده 

رامی  ای که از استادی فبوسیدم و هر کلمهشد، شاید در و خاک دانشگاه را میاجازه ورود به دانشگاه داده می 

زاده همین مرز و  گزارش بودم چون این مکان برایم مقدس است. به هر حال، ما هم گرفتم، قدردان و سپاس

سال   ١٢ایم، با هزینه همین دولت به مدت های این مملکت هستیم و در این خاک متولد شدهبوم و سرمایه

 .هدر بدهدها را  تواند این سرمایهها میایم و ادامه این تحریمتحصیل کرده

 کردی؟اولین بار بود در کنکور سراسری شرکت می

همان سال کارت ورود به امتحان   سال پیش متقاضی شرکت در کنکور بودم که  ١٧خیر. اولین بارحدود  •

 .برایم صادر نشد

 بهانه و دلیل آن ها چه بود؟ 

شود. دومین بار هم این  ه نمیخیلی ساده گفتند برایتان کارت ورود صادر نشده و به شما اجازه امتحان داد •

موضوع را به طورجدی پی گیری نکردم؛ در کنکور هنر، علوم انسانی و زبان انگلیسی شرکت کردم و باز 

مجاز به انتخاب رشته شدم اما در زمان انتخاب رشته، به علت این که مدام شنیده بودم که حتی اگر حایز 

 .، انتخاب رشته انجام ندادمشرایط باشم، امکان ورود به دانشگاه را ندارم
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 چه طور شد امسال مصمم به شرکت در کنکور شدی؟

امسال انگیزه و امید بیش تری برای شرکت در کنکور داشتم. تمام سواالت را با تالش زیاد پاسخ دادم و با   •

اما در   قبول شدم. با دقت خوبی انتخاب رشته کردم و واقعا امیدوار به حضور در دانشگاه بودم. ١٨٢٩رتبه 

روز اعالم نتایج برایم نوشتند به دلیل نقص پرونده با صندوق پستی فالن مکاتبه یا به آدرس فالن واقع در  

 .سازمان سنجش مراجعه کنید

 رشته مورد عالقه ات چه بود؟ 

رشته را داری، من مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ارتباطات  ١٠٠چون امکان و ظرفیت انتخاب  •

 .آوری اطالعات و مدیریت جهانگردی را انتخاب کرده بودماجتماعی، فن 

 برخورد عمومی با این مساله چه گونه بود؟

دردی  وطنانم صمیمانه اظهارتاسف و همراستش برخورد افکار عمومی خیلی تغییر کرده. بسیاری از هم  •

 .های پیش نیستای دارد. واقعا شبیه سالدالنهکنند. این موضوع از جانب مردم بازخورد هم می

 آیا در طول دوران دبیرستان هم به خاطر عقیده ات تحت فشار بودی؟ 

بله؛ می شود گفت در طول دوران تحصیلم با مشکالتی درگیر بودم. حتی به علت این مساله، یک بار از   •

مان، پرونده تحصیلی من باید به مدرسهٔ دیگری در یک بار به علت جا به جایی منزل مدرسه اخراج شدم. 

ها به محض این که متوجه شدند من بهایی هستم، تا آخر سال پرونده مرا شد ولی آن منطقه دیگری منتقل می

 .درخواست نکردند و سال بعد مرا به مدرسه قبلی بازگرداندند

 کند؟ این شیوه برخورد رنجیده ات می

شود؛ مثل نداشتن گذرنامه، های اجتماعی بسیاری برجامعه بهایی ساکن ایران وارد می به هر حال، محرومیت •

نداشتن اجازه برای خروج از کشور، نداشتن عقدنامه و این که ما گاه اجازه نداریم حتی ازدواج خود را ثبت 

الش زیاد توانستیم ازدواج خود را ثبت کنیم. کنیم. تصورش را بکنید، هفت سال متوالی بعد از ازدواجم با ت

های مثبتی در این زمینه امیدوارم دولت ایران که تاکنون حسن نیت جامعه بهایی برایشان ثابت شده، قدم 

ها، شهروندان قانونمند و خیرخواهی ها و دستگیریها با وجود همه فشار بردارد. بهاییان در تمام این سال 

ها، همواره قصدشان اطاعت و انقیاد از قوانین و دولتی است که به طور رسمی ه ایناند و با وجود همبوده

 .کندبر ایران حکومت می

 پی گیر ماجرا شدی؟

اند. صبح هجدهم شهریورماه به محل ها هم همین مشکل را داشتهمن از چند نفر از دوستانم شنیدم که آن  •

ای.  س و جو کردند که برای چه مراجعه کردهسازمان سنجش مراجعه کردم. دم درب ورودی خیلی پر

ای که به من برای ورود دادند، اسم  توضیح دادم، گفتند طبقه دوم درب فالن باید مراجعه کنی و روی برگه

طبقه و اتاق را نوشتند. به محض ورود به آن اتاق، کارمندهای آن حوزه به هم نگاه کردند و لبخند زدند.  

خواهم پی گیر ها اطالع داده شده بود و وقتی جریان را گفتم و تاکید کردم میمشخص بود که تلفنی به آن 

ماجرا باشم، مشخصات من را گرفتند. یک لیستی از اسامی دست شان بود که سریع اسم مرا در آن لیست 

پیدا کردند و گفتند که فعال مشخص نیست و شاید یک ماه دیگر علت مشکل مشخص شود. من گفتم چند ماه  

ها به من گفتند فکرش را نکنید، هنوز چیزی معلوم ر باید ثبت نام کنم و زمان محدودی وجود دارد اما آن دیگ 

نیست، بروید و یک ماه دیگر بیایید. گفتم همین مطلب را کتبا بنویسند تا مشخص باشد که من پی گیری 

به رییس ما، آقای »نوربخش« در  توانند چیزی را کتبا بنویسند و گفتند مشکلی دارید، ام. گفتند نمیکرده

هیچ یادداشت کتبی به شما  تهران مراجعه کنید. هر چه اصرار کردم همین را بنویسند، گفتند که ما اجازه دادن

نداریم. به دفتر ریاست آن اداره رفتم و با رییس آن جا صبحت کردم و پرسیدم تکلیف من چیست؟ گفت مثل 

مین است که هست، کارنامه نهایی روز بیست و ششم شهریورماه روی  شما هزار تا دو هزار نفر هستند و ه
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شود، بعد از آن مراجعه کنید. جوری گفتند که مثال بعد از آن هم منتظر اتفاقی سایت سنجش منتشر می

 .خاصی نباشید

 بیش تر از این هم قصد پی گیری داری؟ 

را هم از من گرفتند اما من با گوشی  بله؛ من پی گیر ماجرا هستم و موقع خروج از آن جا برگه حضورم •

ام را برای پی گیری بعدی داشته باشم.  موبایلم از برگه حضورم عکس گرفتم و گفتم که مایلم مدرک مراجعه

دوستان دیگری هم به من تماس گرفتند و گفتند به علت »نقص پرونده« از دور خارج شده و از پی گیری 

کنم. این بار اگر مراجعه  نا امکان پی گیری داشته باشم، مراجعه می اند. من به هر جا که قانومحروم شده

کنم. اگر الزم باشد، به تهران هم مراجعه کرده و سعی نویسم و درخواست پی گیری میکردم، کتبا نامه می

 .کنم آقای نوربخش را هم پیدا کنممی

 هدفت از پی گیری چیست؟

خود گفتند که هیچ بهایی به علت بهایی بودن از تحصیلش محروم های چندی پیش آقای الریجانی در صحبت  •

خواهم بپرسم دقیقا نقص پرونده من چیست، آن را پی گیری کنند و به من بگویند تا  نیست و من واقعا می

مشکالت را برطرف کنم و بتوانم با درس خواندن، خدمت بهتری به جامعه اطرافم و به وطنم داشته باشم.  

شعار نیست. برای بهاییان، کسب علم و دانش از جایگاه خاصی برخوردار است. همه ما با این   ها برایماین

گوید  که از ورود به دانشگاه محرومیم اما همواره در حال مطالعه و تحصیل هستیم. وقتی حضرت محمد می

، مرا بنده ای آموختگوید هر کس مرا کلمهعلم بیاموزید، حتی اگر در چین باشد و یا حضرت علی می

ای متفاوت از کسب علم و دانش محروم خودش خواهد کرد، یعنی حقیقت اسالم هیچ فردی را به دلیل عقیده

 .نمی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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