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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[

 

  تحلیل روز ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵مرداد  ۱]تاریخ:[ 

 

  رانیدر ا یبهائ انیدر مورد دانشجو یاسالم یجمهور ی  بکاریفر

و  یجامعه و مقلّدان آنان پس از انقالب اسالم یمذهب رسم انیتوسط متول رانیدر ا انییمقابله و سرکوب بها داستان

موارد مقابله محروم   نیازا یک ی[ ۱گردد.] یهمه جانبه م یبا اقدامات دیجد یاوارد مرحله  یاستقرار حکومت اسالم

 .باشدیم یدانشگاه  یآنها از آموزش عال یمند بهره تیدرچارچوب ممنوع یلیتحص یهاشرفتیاز پ انیکردن بهائ

و  یکه مخالف انقالب اسالم یشیدگراند انیو دانشجو دیحذف اسات انیبه جر گرددیباز م لیاز تحص انیبهائ تی محروم

مراکز   نیها و تحت نفوذ و کنترل قراردادن ادانشگاه یسازو در واقع  پاک شدندیپنداشته م  یاسالم ینظام حکومت

ها به مراکز مخالفت با نظام  دانشگاه لیاز تبد یریت جلوگیکار به ن نیبود و ا یتوسط حکومت اسالم یآموزش عال

« نام گرفت منجر به اخراج صدها استاد و هزاران دانشجو،  یانقالب فرهنگ که تحت عنوان » انیجر نیانجام شد. ا

و  ییاز توانا ران یمحروم شدن ا جهیمتخصص و در نت یروهایو ن یدانشگاه از لحاظ علم ینهاد آموزش عال فیضعت

  نیتوانستند در ا یکشور بودند و م شرفتیبود که در خدمت عمران و پ یو تخصص ی از توان علم یبخش یور بهره

 .رندیقرار گ ی آموزش عال النیالتحص به عنوان فارغ ریمس

  یاز ورود به مراکز آموزش عال انی[ رسماً بهائ2«] ی»انقالب فرهنگ  یدر ط یبهائ انیو دانشجو دیاخراج اسات با

  نیاخراج شدند و ا ییبها انیو دانشجو دیاسات یانقالب فرهنگ  ی ها یساز پاک یدر ط نکه ی محروم و ممنوع شدند کما ا

شد. گرچه  نهیو نهاد افتی تیرسم ۱۳6۹اسفند ماه  6 خیتاربه  یانقالب فرهنگ   یعال ی از شورا  یسند ی  ماجرا در ط

  یبعد یهانامهبخش دین ی بی گزارش م نیا مهیخواندند اما چنانچه در اسناد ضم یآن را جعل یکارگزاران حکومت اسالم

  مالبر –سند  نیبودن ا  یبر جعل یمبن –را  یحکومت اسالم گرازید ینیدروغ ی اند و ادعاعطف به آن صادر شده زین

 .کرد

 :، درج شده است یفرهنگ  گاهیموجود صراحتاً در بند ب: جا ریطبق تصو ۱۳6۹/ ۱2/ 6سند  در

 .اند، از دانشگاه محروم شوندها چه در ورود و چه در طول دوران تحصیل، چنانچه معلوم شود بهائيدر دانشگاه -۳

در فرم ثبت نام  دیکه با ییجا یعنی –ستون مذهب  یباز دوران محمد خاتم یفضا یهااستیس یو ط ۱۳8۳سال   در

خود را به درج چهار نام   یثبت نام دانشگاه برداشته شد و جا یهااز فرم  –شد  یدرج م یکنکور، مذهب فرد متقاض

  یدر برابر فشارها ۱۳87و در سال  اد( د یزرتشت – یهودی – یحیمس –) اسالم  یعنیکشور  یمذهب رسم

ذکر شده انتخاب دانشجو  ان یکه منظور از اد نیبر ا ی از چهار مذهب درج شده به دست دادند مبن یریتفس یالمللنیب

اسالم به  نهیانتخاب گز ژهیدرج شده است و به و یهانیاز د کیهر  ینی د نشیپاسخ دادن به سواالت درس ب یبرا

 رستانیاست که در دوره دب یاسالم نشیبه سواالت درس ب  ییگو بلکه منظور پاسخ باشدینم ماعتقاد به اسال یمعن

 !ارائه شده است

  یدیاسالم ادامه دادند و وارد مرحله جد نهیشرکت در کنکور را با عالمت زدن گز ییجوانان بها ریتفس  نیا یمبنا بر

 .میشوینوشته آشنا م  نیدر ادامه ا دیجد یباز نیشدند. با ا یاسالم یجمهور یو خارج ی داخل یبکاریو فر یاز باز
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نفر  ۱000تا  ۹00. هر سال به طور متوسط حدود افتندیها راه به دانشگاه قیطر نیبد ییاز جوانان بها یمعدود یعده

  ن یاز ا یاشوند. بخش عمده یثبت نام کرده و داوطلب کنکور م یاستفاده از مراکز آموزش عال یبرا یداوطلب بهائ

 .کنندینم افتیتعداد پس از ثبت نام کارت ورود به جلسه در

با عنوان » نقص پرونده « مواجه شده و از   جیگذرانند اما در مرحله اعالم نتا یرا م  یآزمون سراسر یگریبخش د

به   یدهم داوطلبان بهائ کی یعنینفر  ۱00ساالنه حدود  یزی. چنندمایمرحله بعد که انتخاب رشته و … است باز م

 یطراح ویبر اساس سنار التشانیکه داستان تحص ابندی یو به دانشگاه راه م رسندیمرحله انتخاب رشته و ثبت نام م

 :است ریبه شرح ز یاسالم یشده جمهور

در   یاسالم یجمهور یالملل نیب یکاربیفر ست؟یچ رانی ا یهابه دانشگاه ینفر داوطلبان بهائ ۱00ورود حدود  حاصل

ازجمله   یو فرهنگ  ی و زبان یو قوم یمذهب یهاتیاقل یآزارها و نقض حقوق شهروند ریگیمجامع حقوق بشر که پ

  یهادر نشست ه«یستاد حقوق بشر قوه قضائ ری»دب نوانتحت ع «یجانینمونه »محمد جواد الر ی. برااندران یا انیبهائ 

 [ ۳.]شودیها مدر دانشگاه انیحضور بهائ یو مدع کندیحقوق بشر شرکت م یساالنه شورا

سند  چیتناقض دارد. تاکنون ه انیو اخراج بهائ ییبر دستور شناسا یمبن ریادعا به طور کامالً مستند با دو مدرک ز نیا

  تیمحروم نهیدر زم یاسالم  یجمهور هیو رو کردیرو ریینامه و تغ دو بخش  نیبر نقض ا یمبن زین یگریو مدرک د

رفع اتهامات وارده بر خود   یبرا یاسالم یبود جمهور نیمنتشر نشده است که اگر چن هیعال التیاز تحص انیبهائ 

 .شدیم دهید یواضح رییتغ نهیزم  نیاش در اساالنه یو در رفتارها کردیقطعاً آن را منتشر  م

از  ستیبا یهستند، م یمشّخص گردد که بهائ لیتحص نیح ایورود به دانشگاه و  نیچنانچه در ح یبهائ اشخاص«

 ».دانشگاه اخراج گردند

  ۀنام نیدر سازمان ملل متّحد گفت: »ا یبهائ یالملل نیب ۀارشد جامع ۀندیدوگال« نما یسند »بان نیانتشار ا یپ در

  چیاز دانشگاهها اخراج شوند، بدون ه دیشوند با ییبه مجرد آنکه شناسا یبهائ انیدانشجو د،یگو یمحرمانه که آشکارا م

همچنان مصّمم هستند که  ند،یگویآنچه به جهان خارج م رغم یعل  ران،یدولت ا نالکه مسئو  کندی ثابت م یشک و شبهه ا

 ».باز دارند شرفتیو پ یبه ترقّ  یرا از دسترس رانیا انیبهائ 

 استیس ینشانه گر،یها و اسناد دبه دست آمده است، همراه با گزارش راً ینامه که اخ نیدوگال گفت: »ا یبان

  د،یگوی سو به جهان م کیکه از  یگرفته به طور شی کشور پ انیبهائ یدر باره ران یاست که دولت ا یامزّورانه

از   یریجلوگ یدر اصل همچنان برا گرید یرا نقض نکرده است و از سو لیتحص یحّق آزاد یبرا یالمللنیمقررات ب

 [ ۴]».کوشدیدراز مّدت خود م یطرح محرمانه یکشور، در اجرا یهادر دانشگاه یبهائ انیدانشجو لیتحص

نوربخش )رئیس دبیرخانه هیئت مركزي گزینش دانشجو( گفت: “دانشجویان ادیان   یمرتض زین ۱۳8۹سال   در

 [ ۵]”.ها را ندارندهایي غیر رسمي كشور حق تحصیل در دانشگاهساختگي و اقلیت

ه ساده است. به طور متوسط ساالن اریموضوع بس ست؟یچ نهیزم ن یدر ا یاسالم یجمهور  یکاربیاما ترفند فر و

رخ   ی از آن سو گرید یاما اتفاق شوندی م یمختلف وارد مراکز آموزش عال یهارشته شدگانرفتهینفر پذ ۱00حدود 

باالتر هستند  یسه و چهار و حت یهاحال گذراندن ترم  راند و د شده رفتهیپذ نیشیپ یهاسال یکه ط یانی. دانشجودهدیم

محدود   یجز در موارد –عمالً  بیترت نی. به اشوندی( اخراج م رازیدانشگاه ش ینمونه سال آخر رشته پزشک  ی) برا

به  لمشغو یبهائ ینفر دانشجو ۱00[ ؛ اما ساالنه حدود 6]میندار یبهائ لیالتحصما فارغ –ناکارآمد  ییهاو در رشته 

کرامت و رأفت  شی و نما نیتری و و یحقوق شهروندو  یتا ژست حقوق بشر میدار  رانیا یهادر دانشگاه لیتحص

 [ 7].بر پا باشد یحکومت اسالم  نیدروغ یاسالم

و   رانیو مردم ا ستیو پنهان ن دهیپوش یمطلب گریبر آحاد مردم  خود، د  یاسالم یو ظلم جمهور  ییگودروغ گرچه

  ثاقیو م یمطابق قانون اساس یحقوق شهروند ن یاند اما تأمحکومت آگاه نیا یهای و دغل کار هاب یجهان از فر

است که از اجرا بازمانده و  یامفاد آنهاست ، مسئله یا و اجر تیمتعهد به رعا یاسالم  یکه جمهور یالمللنیب یهانامه

 شانی ظلم وارد برا  نیدر ا یبهائ یه یعال التیحکومت گرفتارست. البته داوطلبان تحص نیا یاسیس یهارنگیدر دام ن

و   لیاز حق تحص تی و … مورد ستم و محروم یاسیس نیمرز و بوم تحت عناو نیاز ا یگریو جوانان د ستندیتنها ن 
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  شتنیجامعه و کشور خوخود و  یزندگ یو سازنده برا دیمف یبه فرد لی[ و از آنکه تبد8]رندیگیقرار م شرفتیپ

 .مانندیو باز م شوندیگردند، منع م

است که    نی، سوال ا شی و خدمت به کشور خو  شرفتیها در حق جوانان مستعد پ ضیمظالم و تبع نیا یرفع قطع یبرا

دارند؟ هر   شیدر پ ی اند و چه برنامه و راهکارچه کرده یاسیو س یجهان یهاها و سازمانمردم ما و جهان، قدرت 

 .است ریروز که بگذرد، د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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