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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩۵خرداد   ٩]تاریخ:[ 

 

 و همه جا یجنوب یقایآفر  ران،یدر ا ضیتبع  نهیهز

  رانیدر ا یمذهب تیگروه اقل نیها، بزرگ تر یبهائ  یلیتحص ینابرابر ه یتوجه ها را عل ست«ی»#جرم ن نیکمپ 

 .است ختهیبرانگ 

در مدارج باالتر محروم کرده   لیها را از ادامه تحص  یبهائ یاسالم ی، جمهور١٣۵7سال  یزمان انقالب اسالم از

از مردم از   یکه برخ ییدر جاها گر،ید یرا در کشورها یلیتحص ضیتبع نهیدارد هز یسع ست«یاست. »#جرم ن

بوده است،  دیتحت سلطه آپارتا ١٩٩۴تا   ١٩۴8که از سال  یجنوب یقایکند. آفر یمنع شده اند، بررس لیادامه تحص

  یقایرا با مردم اهل آفر ییپروژه، ما سلسله گفت و گوها نیاز ا یبود. در بخش قیتحق یما برا یعیانتخاب طب نیاول

از  یمتاثر کننده ا یگفت وگوها موارد شخص ن ی. امیداد  بیکرده اند، ترت لیو تحص یزندگ دیکه در دوره آپارتا یجنوب

  لیرا که حق تحص ییدولت ها  ریو سا رانیشهادت نامه ها، توجه دولت ا نیا میدواریکنند. ام یرا آشکار م ضیعتب نیا

گر   ضیو بازماندگان آن ها است بلکه خود تبع انینه تنها موجب آزار قربان ضیدارند، به خود جلب کنند. تبع ینابرابر

 .ستیهم از اثرات آن در امان ن

دانست که   یحسابدار شود اما م کیخواست  یرشد کرد. او م دیدر دوران آپارتا  (Peter Mputle)»امپوتل تریپ«

  ضیاز تبع یک ی ١٩۵٣در سال    (Bantu Education Act)»بانتو لی. »قانون تحصستیممکن ن شیبرا نیا

دولت درآورد و   طرهیرا تحت س ینوبج یقایدر آفر لیقانون، تحص نیبود. ا دینژادپرستانه آپارتا نیقوان نیزتریآم

 د،یازسردمداران آپارتا یک یتوسط  یجنوب یقایآفر اهانیس یبرا یآموزش ستمیرا در مدارس گسترش داد. س دیآپارتا

بود که تنها   یاهپوستیکارگران س تیبرنامه، ترب نیشد. هدف ا یطراح  (Hendrik Verveord)»ورورد کی»هندر

  ستمیها که از س ییقایباور داشت که آفر یباشد. ورورد به طرز شرم آور میو رژ ها دپوستیهدف آن ها خدمت به سف

و چوب   اورندیآب ب یجنوب یقایآقر یها دپوستیسف یتا برا ابندی تیترب یبه شکل نوکر ند،یآ یم رونیبانتو ب  یلیتحص

 .را ببُرند شانیها

 ایفکر کنند  دیشده اند، نبا تی ترب نییپا نیچن یدرجات یکه برا یدهد؟ کسان یم یچه معن نیپرسد:» ا یامپوتل م تریپ

همه اش بود. نوع  نی. امیکرد یم یدر جنگل زندگ دیفکر کنند. انگار با یبه تکنولوژ دیداشته باشند. آن ها نبا شرفتیپ

 « .میهم کم تر وان یبود که ما از ح ن یشد ا یکه انجام م یآموزش

درصد   2۶دارند.  یلی تحص یها یدر نابرابر شهیر ،یجنوب یقایامروز آفر یاجتماع یها بیباور دارد که آس امپوتل

کشور در   ن یرسد. ا یدرصد م ۵0سال به  2۴ ریرقم در مورد جوانان ز نیکار هستند. ا یب یجنوب یقایآفر ی از اهال

تل است.  وقوع ق نیتر شیکشور رکورددار ب ١0از  یک ی نیدرآمد است. هم چن یکشور، رکورددار نابرابر ١0 نیب

 .کم تر را داشته اند ای رستانیتا دب لیدرصد مجرمان تنها فرصت تحص۶۴

نکرده   لیخود را تکم رستانیدب  التیو تحص دیکن یم یزندگ یجنوب یقایدهد اگر شما در آفر یتازه نشان م قاتیتحق

کند  یاشاره م قیتحق نی باال است. هم اریبس د،یو به زندان فرستاده شو ریدستگ  د،یکه مرتکب جرم شو نیاحتمال ا د،یا

مختلف مردم،   یگروه ها یاست که برا دیآپارتا خیاز تار همشکالت برآمد ریهنوز درگ یجنوب یقایکه آفر نیبه ا

 .شکل داد یدوگانه ا یفراهم کرد و جامعه ا ینابرابر لیتحص
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  نیدر ا یها:»کشور اهیزد و نه فقط به س بیآس یجنوب یقایبانتو به همه مردم آفر  التیتحص دیگو  یامپتول م تریپ

کارند. آن ها به   یکه ب -اه یجوانان س ژهیبه و -هستند یادیز یها اهیسطح با مشکل نبود تخصص روبه رو است.س

پوست ها   دیمورد سفن مشکل، نبود تخصص است. در یکنند. بزرگ تر ینم دایجا آن را پ چیدنبال فرصت هستند و ه

خواهند شغل ها را    یرا استخدام کنند، م یخواهند عده ا  یم یوقت دهایحال، سف نیبله، آن ها تخصص دارند. در ع 

 « . توانند انجام دهند ینداشتن تخصص[ نم لیها] به دل اهیرا س یا هیپا یکارها ی خودشان نگه دارند. برخ یبرا

نه به خاطر نژادشان بلکه به خاطر   ت،یهزار نفر جمع  ٣00با  یمذهب تیاقل نیبه عنوان بزرگ تر رانیها در ا یبهائ

مردم درآورد بلکه   هی که آن ها را در خدمت بق ستندین  یاز پروژه ا  یقرار گرفته اند. آن ها بخش ضیمذهب مورد تبع

هدف را مدنظر قرار داده   نینسل ها ا یبرا رانیا یاسالم یجامعه جدا شده اند. جمهور هیاز بق یبه طرز آشکار

امضا شد تا  یخامنه ا  یهللا عل  تیآ ران،یتوسط رهبر ا ١٩٩١دارد که در سال  یپلماسیدر همان د شهیر نیاست. ا

 .باالتر متوقف شود التیو تحص یکار یکردن فرصت ها غیدر قیها از طر یبهائ شرفتیپ

استفاده شده است. فرق  ییو جدا ضیتبع ،یرتبه بند یبرا  ی به عنوان ابزار التیاز تحص یجنوب یقایو آفر ران یا در

  کی ان«،یعابد رجیکشور دارد. »ا کیبر  یمخرب فراوان راتیمختلف، تاث ینژادها ایبخش ها، مذاهب  نیگذاشتن ب

بخش از   کیاز توسعه  یاسیس لیکه به دال ی:»وقتدی وگ یاست، م یجنوب یقایاقتصاد که ساکن آفر یرانیپروفسور ا

 نیکننده تر رانیشود. و یبلکه کل جامعه متضرر م نند یب یم بینه تنها آن ها آس ،یکن  یم یریکشور جلوگ تی جمع

 « .دارند یکم التیتحص یجنوب یقایاست که اغلب جوانان آفر یمتجل نیدر ا دیآپارتا راثیم

به   نیبه نظر برسند اما همان قوان دیشما مف یدر ابتدا برا نیقوان یموافق است:»ممکن است برخ انیبا بحث عابد تریپ

هست؛  یبده بستان نیچن ی. در زندگرندیگ یتوسعه را م  یگردند و جلو یبه شما برم نیزنند. همان قوان یشما ضرر م

 یقانون به تو هم برم  نیاما ا ردیگ یاز مردم م یعده ا  ازفرصت را  کیکه  دیآ یم ی. قانونیریگ یو م یده یم

هست که آن ها از دست داده اند به   ییزهایاند. چ دهید بیهم به اندازه ما آس دهایزند. سف یم بیگردد و به خودت آس

م و با ه ند. پس بهتر است که به مردم اجازه داده شود تا با هم باشمیکه ما از دست داده ا ییهمان اندازه  فرصت ها

 «.کار کنند

 التیوارد عمل شده اند. در پاسخ به منع تحص ،یلیتحص دیجبران نمونه خودشان از آپارتا یها برا یبهائ ران یا در

  ای (Baha'i Institute for Higher Education) «یبهائ یها، آن ها »موسسه آموزش عال یبهائ یباالتر برا

(BIHE)  دانشگاه در حال   نیدر ا ییکرده اند. هزاران بها سیتاس ١٩87در سال  ینی رزمیدانشگاه ز کیرا به عنوان

موسسه،  نیا یرسم تی ساشمارند. طبق وب یمدرک آن را معتبر م یجهان کیآکادم یتوهای هستند و انست لیتحص

  نیا را دارند و یکاربرد یمیتا ش یفارس اتیدوره مختلف از ادب ۵0هزار و  کیدر  ل یامکان تحص یبهائ انیدانشجو

  ران، یدر ا انیدانشجو یبه مانند باق دیورود با انی. متقاضردیپذ یدانشجو م ۴۴0هر سال  متوسطموسسه به طور 

که ورود   ییشوند. اما از آن جا رفتهیرا بگذرانند تا پذ یسخت ی خود را نشان دهند و آزمون ورود یلیتحص یها تیقابل

مردم   یدر خانه ها انهیآن ها به شکل مخف یهامعمول ممنوع است، کالس  یبه دانشگاه ها یو استادان بهائ انیدانشجو

 .روزانه آن ها است یاز زندگ یشدن، بخش ریشود.خطر دستگ  یبرپا م

دولت مخالف   یها استیبا س یا ندهیاست و آن ها به طرز فزا رییدر حال تغ  رانیمردم در ا یروزها نظر عموم نیا

 یزمان ،یاسالم یگذاران جمهور هیاز پا یک ی ،یرفسنجان یدختر اکبر هاشم «،یماه، »فائزه هاشم نیا لیهستند. اوا

 فهیوظ نیگفت:»ا یاو رفت. فائزه هاشم داریبه د برد، یبه سر م یدر مرخص یشده بهائ یاز رهبران زندان یک یکه 

 «.من بود

  یبازشدن درها و برابر یبرا یکه بخت بزرگ تر نیگذارد و ا یم شیبه نما ران یرا در جامعه ا یبزرگ رییتغ نیهم

که   یدر حال ست،یو توسعه ن شرفتیجامعه قادر به پ ک یدر  یکه کس نی:»فکر ادیگو یم تریدر راه است. پ ران یدر ا

 « .آزارنده است اریکند، بس  شرفتیکند که پ یزندگ  یانتظار دارد در جامعه ا

برابر، حاال  لیتحص یگذشته عبور کردن و کار رو  یاما از رو رندیدرگ دیآپارتا راثی هنوز با م  یجنوب یقایآفر یاهال

حکومت  یبرا یاخطار ژهیباشد، به و رانیا انیبهائ   یبرا یتواند الهام یآن ها م یاست. داستان ها  یحکم مل کی

 .کشور نیشهروند ا نفرهزار  ٣00 هیگرفتن حقوق اول دهیناد جهینت یبرا رانیا
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برابر   لیاز حق تحص تیحما یبرا یراه قدرتمند ران،ی ا ضیبه تبع یجنوب یقایآفر ضی ربط دادن تبع دیگو یم انیعابد

 زهیو انگ  لیبه همان شکل است: محدود کرن به دال قا  یباالتر، دق التیتحص یها برا ی آشکار بهائ رشیاست:»عدم پذ

 است اما عصاره اش همان است.«  یمذهب لکهب ستین ینژاد لیبه دال ضیتبع نی. ایاسیو س یدولت یها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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