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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[

 

 تریبون زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶مهر  ۴]تاریخ:[ 

 

 از ورود به دانشگاه انیبهائ  تی  رفع محروم ۀتازشرط 

از  یبرخ ی  ویو مالحظات دن یتعص بات خشک مذهب”تا حال، به عل ت  رانیا یاسالم یآغاز حکومت جمهور از

  ۲۲۰از  شیاخراج و محروم و چند هزار نفر به زندان محکوم و ب لیاز کار و تحص یهزاران بهائ( ١)“ینیمراجع د

مصادره و ده ها   شانیچند هزار از ا یها یدارائ زیو ن یبهائ ۀاعدام و اموال جامع رانیا یاسالم ینفر توسط جمهور

  )۲.(شده است یدر رسانه ها نفرت پراکن شانی ا هیو عل رانیو شانیقبرستان ا

ل حکومت، رفع تض ۀدر دو ده شتریب ف به اسالم   انتشانیاز د انیبهائ  ی  فوق مشروط به تبر   یو ستم ها قاتییاو  و تشر 

(  ٣حکومت ) یرهبر  دییبا تأ هیو مقن نه و مجر هیقضائ  ۀدر سه قو   رانیا یاسالم  یجمهور نیمسؤول یبود! بعض

اموالتان مصادره نشود، از کار اخراج   د،یتا اعدام نشو دیتوبه کن   با  کت  تی  بهائ ۀ ضال   ۀگفتند از فرق یم انیبه بهائ حا  یصر

ا هم د،یاز زندان آزاد گرد د،یوارد دانشگاه شو د،ینشو از جمله سازمان ملل   یدر مجامع جهان نیمسؤول نیو…! ام 

 انیشود و با بهائ  یمحروم نم یاز حقوق شهروند دشیبه خاطر عقا رانیا یاسالم یدر جمهور یکردند کس یاد عا م

 !شود یبا اسالم برخورد م تیو ضد   یمل   تی  امن  هیو اقدام عل یبه خاطر جاسوس

از ورود جوانان   یری بار تکرار شده، جلوگ نیچندم ی برا ینید دیبه خاطر عقا قا  یفوق که دق  یستم ها ریموارد اخ از

در   زیاند، امسال ن افتهیرا  یشرکت در کنکور سراسر  ۀاجاز ریکه در نُه سال اخ یبه دانشگاه است. جوانان بهائ یبهائ

ت ثبت  رغمینفرشان عل  ١١۵از  شیگذشته، تا حال ب المانند هشت س یشرکت کرده بودند، ول ١٣٩۶کنکور  صح 

ل ها مثل سال  سا یدر بعض( ۴مواجه و از ورود به دانشگاه محروم شدند. ) “نقص پرونده” یتکرار ۀلینامشان با ح

از " نقص پرونده "  ۀسیبا دس ،یشرکت کننده در کنکور سراسر ینفر بهائ ١۰۰۰نفر از  ۷۰۰از  شیب یالدیم ۲۰۰۷

 )۵  ( !دندیاخراج گرد جیمختلف بتدر یدر ترم ها زین یدانشگاه محروم شدند و باق هورود ب

ا " نقص پرونده " کامال  برمال شده، نه  گریکه د یبکار رفته، طبق اسناد و شواهد یها لهیها و ح سهیدس ۀ هم رغمیعل ام 

 ۀشواهد، سند محرمان نیا نیبوده و هست. از جمله مهم تر شانیا تی  محروم یعل ت  اصل " بودن یبهائ" بلکه نَْفس  

اقدامات  یبرا یخط مش نییو تع یگذار استیاست که ضمن س ١٣۶٩در سال   " یانقالب فرهنگ  یعال یشورا" 

ب عل در بند مربوط به   ،یو حقوق شهروند یزندگ یها  نهیزم ۀدر هم رانیا انیبهائ ۀکل  جامع هیمشخص   مصو 

از دانشگاه  اندیچنانچه احراز شد بهائ لیتحص نیدر دانشگاه ها چه در ورود و چه در ح" دانشگاه در سند مزبور آمده: 

 ".شوندمحروم 

 رخانهیدب استیر”از جمله   یعنوان سوابق اجرائ  ۲۲ ی که دارا زینوربخش ن  یمرتض  دی  دکتر س یآقا یرسم اظهارات

شواهد آشکار  گریاست، از د “سازمان سنجش آموزش کشور یعلم ئتیعضو ه”و  “دانشجو  نشیگز یمرکز ئتیه

  یهادانشگاه ینشست معاونان آموزش نیهمو ن ی“در س  شان یاست. ا هیعال التیاز تحص انیبهائ تی  محروم ی  علت اصل

کشور ]حکومت  یرسم ریغ یهاتیو اقل یساختگ  انی اد انیکشور که در دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: دانشجو

  ینید یها تینامد و لذا آن را جزء اقل یداند و م یضال ه م  یو فرقه ا یرا ساختگ  یبهائ نید رانیا یاسالم یجمهور

  لیتحص یها را ندارند و اگر در دانشگاهدر دانشگاه لیحق  تحص[ )۶.(است اوردهیبه حساب ن یساسدر قانون ا یرسم

  انیدانشجو یهاگفت: پرونده یدانشجو فرستاده شوند. و نشی گز یمرکز ئتیبه ه ت یصالح دییتأ یبرا دیبا  کنندیم
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 یعموم تیصالح دییتأ یهستند برا لیتحصکشور مشغول به  یهاکه در دانشگاه یرسم ریغ یمذهب یهاتیو اقل انیاد

بات “شورا نشیگز یمرکز ئتیدانشجو ارسال شود… ه نشیگز یمرکز ئتیبه ه دیبا   یعال یدانشجو بر اساس مصو 

 )۷( .را برعهده دارد  انیدانشجو یعموم تی  صالح ی بررس ۀفیوظ  “یانقالب فرهنگ 

  یاخراج شده از دانشگاه در ترم ها ایشده  " نقص پرونده"  یچندهزار جوان بهائ ری نوربخش که در نُه سال اخ یآقا

به   یدگیرس یمختلف کشور، برا یاز تهران و شهرستان ها ادیبا زحمت ز نشان،یمختلف، بعضا  همراه والد

مالقات  شانیزند، مراجعه کرده و با ا مخانیکر ابانیبه ساختمان سازمان سنجش آموزش کشور در خ تشانی  محروم

شرط   یظاهر یو دلسوز یکرده اند با چرب زبان یفوق الذ کر، سع ح یاعتراف صر رغمیعل شه،یکرده اند، متأسفانه هم

ل و آخر را به ا   شانیخالص را بر ا ریو ت ندی بگو"  ر!کشو یرسم  ریغ یها تیو اقل یساختگ  انیاد  روانیپ"  نیاو 

ف به اسالم است یبهائ نیاز د یو تبر   یورود به دانشگاه دادن تعه د کتب طبزنند که تنها شر  )۸ ( !و تشر 

  -نشانیو گاه با والد -لیمحروم از تحص  یبهائ یرانیجوانان ا نیاز ا ینوربخش، مالقات بعض یبر مالقات با آقا عالوه

  ییبازجو یادارات اطالعات شهر محل  سکونتشان در اطاق ها نیحراست سازمان سنجش و بعضا  مأمور نیبا مسؤول

و ارسال تظلم   یمراجعات حضور لیاز قب گریاست. اقدامات د یگریگذرم که خود داستان مفص ل د یاست که از آن م

و  یاز دفتر مقام محترم رهبر ران، یا یاسالم یجمهور ۀسه قو   ۀرتب نییرتبه و پا  یبه مقامات عال یکتب ینامه ها

  تشیحاصل بوده و نها ی کامال  ب زیاصل نود و… ن ونی سیمحترم مجلس و کم  ندگانی محترم جمهور گرفته تا نما استیر

تواند   ینم یچون دستور از مقامات باالست کار یول  ستیستم ن ن یگفته باشد که موافق ا یرتبه ا نییمنصف پا  مورمأ

 !بکند

 قتا  یحق ایکه ظاهرا   ینی مسؤول ریدانشگاه ها و سا نینوربخش و رؤسا و معاون ی امثال آقا ایکه آ میگذر یم زین نیا از

  چیه نندیب  یخودشان خود را مجبور به اطاعت از مقامات باال م ۀو به گفت ستندین یبهائ انیبه اخراج دانشجو یراض

ستم محسوب شوند؟  کیشر رانیا فیمردم شر شگاهیپ زیو ن یالهفکر کرده اند ممکن است در درگاه  نیوقت به ا

ستم   نیبه ا یگفته اند اگر راض ینی مسؤول نیدر جواب چن شانیا  نیو والد یاخراج انیدانشجو یاتفاق افتاده بعض یگاه

محترم  نیؤولدعا کرد مس دیاست که با یتا وجدانتان آسوده باشد؟ امتحان سخت دیده یچرا استعفا نم دیستیآشکار ن یها

 .است موف ق گردند یشرافت انسان ۀستیبه آنچه شا

و از جمله   انی وارده بر بهائ ی ستم ها ۀبودن هم یدتیدال  بر عق زین یگریشواهد  آشکار متعد د  د یبقدر ،یبار

از جمله   ران،یا یاسالم یجمهور نیهرچه مسؤول گریوجود دارد که د ،یعال التیاز تحص یجوانان بهائ تی  محروم

د جواد الر یآقا و  یو در مجامع جهان رانیکوشند تا در ا یم( ٩) رانیا هییقضا ۀستاد حقوق بشر قو   ریدب یجانیمحم 

بر همگان روشن و   نیظالم یاد عاها یپوچ" است که  نیتوانند. و چن یسازمان ملل بر آن سرپوش بگذارند، نم زین

. ستندین  ضاتیتبع نیا یدتیعق تی  قادر به انکار ماه گرید یالمللنیمملکت در مجامع ب  ندگانی ُمبرهن گشته است… نما

 ۀنظرانتنگ یهااستیس انیندارند و به ضرر و ز رمعقولیرفتار غ نیچن یکننده براقانع یامور که جواب انیمتصد  

اند که  عاجز مانده زیسؤال ن ن یاز پاسخ صادقانه به ا دهندینم تی  هم اهم   رانیا یالمللنیشهرت و اعتبار ب یخود برا

 ) ١( ." ستیچ نیفع ال در آن سرزم یبهائ ۀجامع کیاز وجود  شانینگران یاصل لیدل

ه به برمال شدن شواهد مزبور، متصد   با  زین یگرید  دیجد یها لهیاجبارا  به ح ران یا یاسالم یامور در جمهور انیتوج 

حقوق  تیرعا یبرا یبهائ نیاز د یتبر   یرا بجا یدی متوس ل شده و شرط نسبتا  جد انیستم بر بهائ ۀادام هیتوج یبرا

شده، مربوط   ییبه اصطالح رونما دیشرط جد نیکه در آن از ا یاردکرده اند که از جمله مو نییتع  انیبهائ یشهروند

 ) ١۰(  .است یدانشگاه التیاز تحص یجوانان بهائ تی  به محروم

  هیعال التیمحروم از تحص یاست که به جوانان بهائ یحدودا  دو سه سال  دیشرط جد نیاطالع دارد ا سندهیآنجا که نو تا

  نی“داوطلب یبرا یمیداده تا تصم لیتشک  یدیجد ونیسی قبل وزارت علوم کم یرسد مدت یشده است. به نظر م شنهادیپ

شوند   یمختلف اخراج م یکه در ترم ها  “لیشاغل به تحص عدودم اریبس انیو “دانشجو “ورود به دانشگاه یبرا یبهائ

در ترم هفت از دانشگاه  تا  یکه نها لیشاغل به تحص یدانشجو کیاشاره خواهد شد به   ری! در دو نمونه که در زردیبگ 

  یک ی ریز ۀدو تعه دنام نیداوطلب کنکور که نقص پرونده شده حضورا  و رسما  گفته شده است ب کیاخراج شده و به 

 !گرفته شود شانیبرا یینها میرا امضاء کند تا تصم
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مورد  ۀاز دو تعه دنام یک ی ندیگو یدر ترم آخر م یاخراج شده ا یدر سازمان سنجش به دانشجو شیدو سال پ حدود

دانشجو   نیا  ۀگرفته شود. متن دو تعه دنامه تا آنجا که حافظ شیبرا ینهائ میمزبور را امضاء کند تا تصم ونیسی نظر کم

 :بوده است نیآورده چن ادیبه 

ل: »ا تعه د   یو بهائ یمتول د… بهائ …یکد مل   ۀشناسنامه… صادره از… به شمار ۀارجانب… فرزند… به شم نیاو 

هستم،   جیشدم/منتظر اعالم نتا رفتهیپذ …ۀسال… شرکت نموده و در دانشگاه… در رشت یزاده در آزمون سراسر

رات آموزش نیقوان یۀشوم از کل   یمتعه د م   ۀفرق ۀو… منحل   التی در تشک  یو همکار تی  وبر عدم عض یمبن یو مقر 

رات نظام را به دستورات  ب یۀاطاعت کنم و کل   تی  بهائ   « .دهم حیترج یاشغال نیالعدل اَعظم در فلسط تُ یمقر 

م: »ا تعه د  « .العَدل هستم تُ ی َمحض  ب ع  یمط …ی کد مل   …ۀشناسنام ۀجانب… فرزند… شمار نیدو 

که به سازمان سنجش مراجعه کرده   ١٣٩۶نقص پرونده شده در کنکور  یاز داوطلبان بهائ یک یرا  گریمشابه د تیروا

  غاتیو تبل  التیتشک   تی  فعال گونهچ یدر ه دهمیکه دادند نوشته بودند که من تعهد م یبرگ ی: »رودیگو  یم نیبوده چن

 العدلتُ یب  یعنی نیمستقر  در فلسط ۀدستورات  فرق ت  یاولو  دررا  یاسالم یجمهور نی شرکت نکنم و قوان تیی  بها ۀفرق

 « م.که مصون از خطاست دار العدلتُ یو اطاعت  کامل از ب تی  نوشته شده بود من تبع  ی گریبرگه د یقرار دهم. و رو

)١١( 

ل انیشده که اگر بهائ نیا  جهیرا گرفته و نت مشیمزبور تصم ونیسیگفته شده کم شانیا به  التیرا بدهند تحص یتعه د او 

  یم شتریب انیبه بهائ شانیشود، اعتماد ا شتریب ییامضاها نیخود را ادامه خواهند داد و اضافه کرده اند هرچه تعداد چن

 !شود  یشود و لذا مشکالت حل  م

ل ۀتعه دنام متن  نیو مسؤول د  یاساتاز جمله به   -یبهائ نیانداخت که به متهم  یمشابه یتعه دنامه ها ادینگارنده را به  ،یاو 

تفاوت که  نیشود با ا یشده و م  یدر ادارات اطالعات ارائه م ییبازجو نیح( ١۲) -آزاد  یعلم ۀمؤس س یزندان یبهائ

  ۀنشان دهند انیجر نیالعدل؟” ا تیاز ب ای یکن یاطاعت م رانیا یاسالم یشود “از جمهور یگفته م حا  یدر آنجا صر

 یمحروم ساز ات  یعمل یبا وزارت اطالعات همسوتر شده و فضا شیاز پ شیب زیاست که سازمان سنجش ن نیا

 !تر کرده است یسیرا پل هیعال التیاز تحص یجوانان بهائ

خواهد که   یرا م یزی چ یکند، ول یتبر   یبهائ نیخواهد از د یاز دانشجو نم گرید النهیُمح یتعه دنامه به شکل ظاهرا  

صادره از قلم    یالعدل اَعظم طبق نصوص رسم تُ یب رایاست! ز یبهائ ن یاز د یهمان تبر   قا  یدق یدر اعتقادات بهائ

امر   ی   ول یرب ان یحضرت عبُدالبهاء و حضرت شوق  -حضرتشان نانی و جانش یبهائ نیآئ انگذاریحضرت بهاُءهللا بن

  یآشکارا م رانیا یاسالم یحساب جمهور نیبا ا( ١٣است. ) یبهائ یجهان ۀتنها مرکز منصوص مشروع  جامع  -یبهائ

به  انتشید میاطاعت و عمل بموجب تعال یاست که بجا نیا یجوان بهائ یتنها شرط ورود به دانشگاه برا دیگو

و وجدان که در قانون   دیعقا  یشدن اصل آزاد مالیو پا یبهائ نیاز د یتبر   یعنی نیحکومت عمل کند! و ا وراتدست

  یخود مسلمانان آزاده اجرا نم یبرا یو نه حت انیبهائ ی نه برا یآمده است ول زین رانیا یاسالم یخود جمهور یاساس

 .شود

اند   دهیرا بجان خر لیاز تحص تی  در عوض صدهزار محروم ده،ینپسند یاست که جوانان بهائ یالبته امر یتبر   نیا و

اند و از جمله   دهیها را کش  تی  سال انواع محروم ٣٩  نیدر ا یجسته اند. صدها جوان بهائ یتبر   ،یو از نَْفس  تبر  

جان خود را   یحت   شانیده ها تن از ا زیها بسر برده اند و ن ن را در زندا زشانیاز عمرعز یقسمت شانیصدها تن از ا

 !دارند؛ دانشگاه که سهل است  زیشان را همچون جان عز یوجدان دیداده اند تا عقا

 یصبور حامد

 ١٣٩۶مهر  ۴

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :العدل اَعظم  تُ یب  ،یبهائ یمرکز جهان ١٣٩۶ بهشتیارد ١۸ امیاز پ -١

http://www.payamha-iran.org/node/246 

۲- http://news.persian-bahai.org/archive?category_id=228 
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 انییناقضان حقوق بها  ت؛یچهره جنا

http://www.velvelehdarshahr.org/node/234 

ه.   ١٣۵۷،  ١٣۴۲،  ١٣٣۴ یهاسال  یزیست یبهائ ۀجیمال ک  اَنام؛ نت ل  یُصور  ا سراف ۀدر “مقال [xxx] ادداشتیبه  زین و

 یاسالم یدر جمهور ان یوارده بر بهائ یستم ها ۀدربار یمنبع رسانه ا ۵۰از  شیش.” مراجعه شود که در آن آدرس ب

 :نجایفهرست شده است. در ا رانیا

http://velvelehdarshahr.org/node/338 

٣- https://www.hra-news.org/2015/hranews/a-764/ 

http://news.persian-bahai.org/story/285 

۴- http://pezhvakeiran.com/maghaleh-88336.html 

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12447/ 

 http://news.persian-bahai.org/story/284 

۶- https://www.youtube.com/watch?v=VEkEemNtcLE 

۷- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903210443 

 :رجوع شود به  شانیا ۀدربار -۸

http://92.242.195.42/p_cms_mo/index.php/site/g_content/fcontent/83 

گزارشگران   یگزارش ها ۀهستند که هم رانیا یاسالم یجمهور ییو دروغگو ییای ح یب یاز شاهکارها شانیا -٩

را تخطئه و گزارش و گزارشگر هر  یبهائ ریو غ یبهائ  انیرانیحقوق بشر ا تیبر عدم رعا یسازمان ملل مبن ۀژیو

دانشجو و استاد  ۲۰۰شدن  دی“ناپد ۀبه مقال دیکن  هگرفته اند. به عنوان نمونه نگا یاحترام یدو را به باد تمسخر و ب

 :نجای!” در ارانیا یاز دانشگاه ها یبهائ

http://noghtenazar.org/node/986 به  دینگاه کن زیو ن: 

http://keyhanenovin.com/1393/07/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-

%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-

%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/ 

 :از جمله رجوع شود به انی بهائ  یدانشگاه التیاز تحص تی  سوابق محروم دنید یبرا -١۰

http://news.persian-bahai.org/story/292 

 http://pezhvakeiran.com/maghaleh-88336.html در  ١٣٩۶مهر  ٣خبر منتشره در  -١١

 :به دیمراجعه کن BIHE آزاد   یعلم ۀمؤس س ۀدربار -١۲

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A

7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D

8%AF 

 شودینم لیتعط  انییدانشگاه بها    

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-543fdc5117.html 

 ۀجامع ۀادار ۀو نحو تی  قبل که مرجع انیاست که برعکس اد یمعن نیالعدل اَعظم به ا ت یمرکز منصوص بودن ب -١٣

شد و شکل  یم زهیتئور شانیا یطبق افکار و نظرات بشر جیمزبور بتدر ان یاد یتوسط علما امبریبعد از وفات پ ینید
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خود  شارع، حضرت بهاُءهللا، کتبا  منصوص و نوشته شد و نه  ی  انیکار توسط قلم  وح نیا یبهائ نیگرفت، در د یم

 :العدل اَعظم رجوع شود به تُ ی. در مورد بیبهائ یُعلما

http://www.bahai.org/fa/the-universal-house-of-justice/ 

http://www.bahai.org/fa/the-universal-house-of-justice/unique-institution 

http://www.bahai.org/fa/the-universal-house-of-justice/bahai-community 

http://www.bahai.org/fa/the-universal-house-of-justice/seat-universal-house-justice 

http://www.bahai.org/fa/the-universal-house-of-justice/quotations 

http://www.payamha-iran.org/ 

http://aeenebahai.org/fa/node/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

