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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨۶فروردین   ٢٢]تاریخ:[ 

 

 در مدارس ایران  ضعیت دشوار کودکان بهائیو

 فرج سركوهي

نماینده ارشد جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد در گزارش خود خبر داد که »دامنه تعقیب، آزار، تحقیر و 

حتی ضرب و شتم کودکان بهائی در مدارس ایران« گسترش یافته و »از موارد پراکنده به روندی سازمان یافته« بدل  

 بهائیان در دانشگاه ها« نیز شدت گرفته است.   روند »آزارشده و همزمان با این 

حکایت دردآور سرکوب اقلیت های مذهبی بابی و بهائی در جمهوری اسالمی تازه نیست اما آزار و سرکوب سازمان 

ه  با سکوت نهادهای مجاز مدافع حقوق کودک در ایران، از جمل  ساله در دبستان ها ١٣تا  ۷یافته کودکان و نوجوانان 

 اع از حقوق کودکان همراه بوده است.انجمن دف

اجبار به بیان اعتقادات مذهبی در کالس درس به برخی معلمان و مسئوالن مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را  

تنها به دلیل اعتقادات مذهبی او از دیگران جدا کرده و با بیان تاریخ تحریف شده دین او به عنوان متن درسی، دانش 

علیه او برانگیزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترین دوران سنی خود به زندگی در فضائی به   ان دیگر راآموز

   .زهرکینه و تحقیر آلوده محکوم کنند

ساله، در یکی از آسیب پذیرترین، سرنوشت   ٢۰تا  ۷کودکان، نوجوانان و جوانان دبستانی و دبیرستانی، طیف سنی  

گی خود هستند و مدرسه محیطی است که پس از خانواده باید به امن ترین  ن های زندسازترین و حساس ترین دورا

 فضا برای دانش آموزان بدل شود.  

خانم بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل متحد اعالم کرد: »از نیمه ژانویه تا نیمه 

مورد   ۷۶فتاری و حتا خشونت بدنی در مدارس و حدود دروهین، بمورد ت ١۵۰فوریه، دستکم در ده شهرستان حدود 

  ۶٨آزار و بدرفتاری روانی و جسمی در دبیرستان ها علیه کودکان، نوجوانان و جوانان بهائی گزارش شده است. 

 « .مورد آزار گزارش شده در دبیرستان ها علیه دختران اعمال شده است ۷۶مورد از 

کان دبستانی مجبور می شوند تا مذهب خود را در کالس درس اعالم کنند، ت : » کوددر گزارش خانم دوگال آمده اس

باید به توهین ها و دشنام های معلمان و مسئوالن مدارس علیه باورهای مذهبی خود یا والدین خود گوش دهند، به 

ود که به اسالم  استه می شاخراج از مدرسه تهدید و در برخی موارد به فوریت از مدرسه اخراج می شوند، از آنان خو

 بگروند و...«

اجبار به بیان اعتقادات مذهبی در کالس درس به برخی معلمان و مسئوالن مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را  

تنها به دلیل اعتقادات مذهبی او از دیگران جدا کرده و با بیان تاریخ تحریف شده دین او به عنوان متن درسی، دانش 

او برانگیزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترین دوران سنی خود به زندگی در فضائی به  را علیه  آموزان دیگر

 زهرکینه و تحقیر آلوده محکوم کنند. 

در گزارش نماینده ارشد جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد به کاربرد برخی متون آموزشی مدارس از  

 لیت مذهبی بهائی اشاره شده است.  سرکوب اقجمله کتاب درسی »تاریخ ایران« در 
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در این کتاب که همه دانش آموزان مکلف به مطالعه و یادگرفتن آن هستند، تاریخ و باورهای دینی بهائیان تحریف،  

دین بهائی یک دسیسه استعماری علیه اسالم، فرهنگ و استقالل ایران توصیف و بنیان گذاران و رهبران بهائی عوامل  

 می شوند.  نه معرفیفاسد بیگا

  مذاهب ابراهیمی و تحمل دوفاکتو

در فقه سنتی تنها »ادیان ابراهیمی«، سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم که از متن اقوام و فرهنگ های سامی 

 روزگاز کهن برخاسته اند، به عنوان ادیان واقعی و حقه به رسمیت شناخته می شوند.  

 الهی تلقی نشده و از حقوق ادیان رسمی محروم اند.   مذاهب اقوام و فرهنگ های دیگر در این برداشت دینادیان و 

گذشته تاریخی ایران و نفوذ و نقش رهبران جامعه زرتشتی در انقالب مشروطه روحانیت شیعه آن روزگار را مجبور 

ست، یکی گرفته و به رسمیت بشناسند. قانون اساسی  کرد تا زرتشتیان را با صائبیون، که در قرآن از آن ها یاد شده ا 

جمهوری اسالمی نیز با حفظ این تفسیر تنها چهار مذهب اسالم، زرتشتی، یهودی و مسیحی را به رسمیت شناخته  

 است.

 به اخراج آنان از دانشگاه انجامید  دانشجو کشف و ۹۴دانشجوی بهائی در سال جاری تعلق مذهبی بیش از  ١۷٨از 

قه سنتی از دین چندان با واقعیت های جامعه ایرانی و جهان معاصر ناسازگار است که رهبران جمهوری ف فتعر 

 اسالمی را به پذیرش غیر رسمی و دوفاکتوی برخی ادیان غیر ابراهیمی وادار کرده است. 

در ایران اجازه داد   ها پذیرش دوفاکتو و اعالم نشده برخی ادیان غیر ابراهیمی به پیروان برخی مذاهب از جمله سیک

 که برخی اماکن از جمله قبرستان های خود را حفظ کنند.

اما کینه و دشمنی روحانیت شیعه با بهائیان، که از همان روزهای آغازین پیدایش این مذهب با اعدام بنیان گذار آن  

ار آغاز شد، ریشه دارتر از  قاج سید علی محمد باب و کشتار دسته جمعی بابی ها و بهائیان به دوران ناصرالیدن شاه

 آن بود و هست که خصومت علیه بهائیان را متوقف کند.

روحانیت شیعه مشروعیت خود را از ادعای نمایندگی امام دوازدهم به دوران غیبت او کسب می کند و بهائیان با 

 اعقتاد به ظهور مهدی باب این ادعا را می بندند.

حتی رفرمیست های مذهبی، با اطالق اصطالح »فرقه« یا »جمعیت« بر می، همه جناح های حکومتی جمهوری اسال

 پیروان مذهب بهائی آنان را از دایره شمول مذاهب، آزادی مذهب و اعالمیه حقوق بشر محروم می کنند. 

 اغلب مراجع شیعه در گذشته و حال بر سرکوب خشونت آمیز بهائیان صحه گذاشه اند. 

می اعضای پیشین انجمن حجتیه هستند که برای مبارزه با بهائیان تاسیس شده ی اسالبرخی رهبران قدرتمند جمهور

 بود.

سرکوب سازمان یافته بهائیان در همان روزهای انقالب اسالمی، با کشتار دست جمعی بهائیان در دو منطقه استان  

د و مراکز بهائیان در ه معاببا ویران کردن خانه سید علی محمد باب در شیراز و مصادرفارس، سروستان و سعدی، 

 سراسر کشور آغاز شد. 

پس از انقالب اسالمی بهائیان از ادارات دولتی اخراج و برخی زندانیان بهائی به دلیل باورهای مذهبی خود اعدام  

 شدند. 

محروم کردن مخالفان دینی، فکری و سیاسی از تحصیل از ابتکارات جمهوری اسالمی نیست اما کمتر حکومت  

 تاریخ در اجرای این مجازات پی گیری جمهوری اسالمی را داشته است. ادی دراستبد

در عمل از تحصیل در دانشگاه ها محروم بودند چرا که همه داوطلبان ورود به دانشگاه موظف   ٢۰۰۴بهائیان تا سال 

 بودند مذهب خود را در فرم پذیرش ذکر کنند.

تا در برخی موقعیت ها با استناد به اصل تقیه اعتقادات  ه است برخالف مذهب شیعه که به پیروان خود اجازه داد

 مذهبی خود را پوشانده یا انکار کنند، بهائیان حق کتمان یا انکار مذهب خود را ندارند. 
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جوان بهائی  ١۰۰۰به دنبال فشارهای جهانی ستون مذهب از اوراق امتحانی کنکور حذف شد. بیش از  ٢۰۰۴در سال  

 مدارک پذیرفته شدگان با قید واژه مسلمان برای آن ها فرستاده شد.  دند امادر کنکور شرکت کر

به گزارش خانم بانی دوگال »اعتراض بهائیان«، که نمی خواستند مذهب دیگری جز مذهب خود داشته باشند، »به  

   «.جائی نرسید و پذیرفته شدگان از تحصیل در دانشگاه محروم شدند

ایرانیان بهائی را از یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی، حق تحصیالت  می شود«این ماجرا »که هر سال تکرار  

 عالی، محروم می کند.  

 به اخراج آنان از دانشگاه انجامید«  دانشجو کشف و ۹۴دانشجوی بهائی در سال جاری تعلق مذهبی بیش از   ١۷٨»از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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