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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:[ 

 ۱۴۰۱  نیفرورد ۲۹]تاریخ:[ 

 

 اما معتبر یررسمیدانشگاه غ کی  سیتاس تیروا ؛ییبها یآموزش عال موسسه

 داور  فرامرز

نباشد. اصطالح   ادیکشور مطلع باشند، ز نیدر ا یو مخف  ینیرزم یدانشگاه ز کیکه از وجود  یانیرانیتعداد ا دیشا

دانشگاه  بیرفتار مجرمانه را به ذهن متبادر کند؛ اما ترک کی ریناخودآگاه ممکن است تصو ینی رزمیو ز یمخف

 تیآزار و اذ لیاست که به دل رانیا انییبها اختهدانشگاه ساخته و پرد نی. ارسدیبه نظر م بیعج یکم ینیرزمیز

 یلیتکم  التیتحص یبرا یاند؛ اما راهاز رفتن به دانشگاه محروم  رانیا یاسالم یدر جمهور کیستماتیو س یساختار

 .اندافتهیفرزندان خود 

*** 

 چگونه نوشته شد؟ انییبها ینی رزمیدانشگاه ز  کتاب

کشور و حاصل   نینگار ساکن اروزنامه  «،ییامو یاز »بهمن احمد یعنوان کتاب ران«یا انیبهائ  ینیرزمیز دانشگاه«

 .کرج است شهرییتهران و زندان رجا نیدر زندان او یزندان انییوگو با بهاگفت

ند  در ب  ۱۳۸۸سال  یجمهوراستیر یانتخابات جنجال یگسترده پس از برگزار یهابازداشت  انیدر جر سندهینو

است، از مصائب   ینگار کنجکاوروزنامه نکهیو با ا شودیسلول مهم ییتهران با افراد مختلف بها نیزندان او یعموم

دانشگاه   سی تاس بیعج یماجرا رد،یگیم میتصم هاین یشهمن انیبوده است. در جر اطالعیب بای تقر انییبه بها یلیتحم

 .کند تیروا ییبها انیها را از زبان زندانآن یمخف

ها را در دست خود  داشتند، عمال سرنوشت آن انییبا بها نهیرید یکه دشمن عهیش ونی، روحان۵۷وقوع انقالب بهمن  با

  یمحفل روحان یبه خود گرفت و اعضا  تری علن یشکل انییزندان و اعدام بها ش،یُربا ۱۳۵۹. از سال  کردندیتصور م

  ۵۸در سال   رانیا انییبها ی گروه از محفل مل نی. اولشدندی م اماعد یو برخ ریمرتبا دستگ  رانیا یهاآنها در شهرستان

 .ستیدر دست ن یها اطالعسال، از سرنوشت آن  یو اند ۴۰ربوده شدند که هنوز پس از 

  ینیخم هللاتیبا آ دارید  یها براآن ندگانینما یاسالم یاز کار توسط حکومت نوپا  انییموج اخراج بها  نیبا اول نکهیا با

را که درباره   یاها نشد و نامهبا آن  داریحاضر به د ینیکه هنوز در قم مستقر بود، عازم آن شهر شده بودند؛ اما خم

 .رساندیآن را به پدرش مکرد و قول داد  افتیدر ینیاحمد خم د،نوشته بو ق یبه خط نستعل انییبها تیوضع

 چه بود؟ انییدرباره بها یخانجان نیالدبه جمال ینیخم وعده

  یاز افراد  یک ی ،یاسالم یجمهور سیپس از تاس انییتنها بازمانده نسل اول رهبران محفل بها «یخانجان نیالدجمال«

ها قول داده بود که  به آن  ینیکرده است که احمد خم تیکتاب روا  نیبه قم رفته بود و در ا ینیبا خم دارید یبوده که برا

  ۷۰از   شیکه ب یساله زندان و در حال ۱۰دوره  انیندارد«. او در پا ماهابا ش یمشکل چی»ه ینیخم  هللاتیآ یعنی»آقا« 

 .مصاحبه کرده است ییامو یسال سن دارد، با احمد
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که تا سال   یوارد شد؛ به شکل انییخردکننده بر جامعه بها ییفشارها ،ینیبا وجود وعده احمد خم د،یگویم یخانجان 

 یاعدام شده بودند و اموال عموم ایمختلف ربوده  یهابه روش ییجامعه بها یفر از اعضا  ۲۲۰حدود  ،یدیخورش ۶۶

دارند، به طور کامل   رانیوفه را در اموق زانیم نی شتریب ،یپس از موقوفات اسالم یکه به گفته و انییجامعه بها

از چند   شی: »در حال حاضر بشدیمصادره م یاسالم یجمهور یها هم از سوآن  یمصادره شده بود و اموال شخص 

گسترده مصادره شد و   اریافراد هم که در سطح بس  ی موقوفات است؛ اموال خصوص نیدالر ارزش ا اردیلیهزار م

 «.دیرسینفر م  ۵۰۰هزار و   ۳، به ۶۶تا سال  ییبها یهای آن ذکر کرد. تعداد زندان یبرا یقیرقم دق توانینم

با گذرنامه   توانستندیم انییسال بها نیمهاجرت کرده بودند. تا ا رانیاز ا ییهزار نفر بها ۱۰۰از   شیب ۱۳۶۲سال  تا

پزشک هم داشتند، گذرنامه  دییکه تا یانماریبه ب یها حتمقام نیخارج شوند؛ اما پس از ا ران یاز ا یو به صورت قانون

  هیشدند که عمدتا از مرز پاکستان و ترک یرقانونیغ یمجبور به مهاجرت از مرزها انییبها لیدل نی. به همدادندینم

 .بود یخواهدر حال تظلم رانیا انییهم جامعه بها نیبود. تا چهار سال پس از ا

 شد؟ سیتاس یطیتحت چه شرا انییبها  دانشگاه

در دانشگاه نداشتند. به  لیو اجازه تحص شدیم یریها سختگ در مدارس به آن  شدند،یاز محل کار خود اخراج م   افراد

نتوانسته بود  ییجوان بها چیه ۶۲از سال  یعنی یانقالب فرهنگ  انیها در جردانشگاه یی پس از بازگشا ،یگفته خانجان

 شد،ی که درسشان تمام م  یکسان یبود که برا نیا کرد،یم نهین زمیکه در ا یوارد دانشگاه شود: »حکومت تنها همکار

برده شد، اما به  ینیخم یتا شخص آقا یمحل یهااز مقام نهیزم نیدر ا هاتی. شکاکردیالزم صادر م یمدرک قانون

 «.دینرس ییجا

  انیتعداد دانشجو را در م نیها، باالتردانشگاه یلیو تعط یاز انقالب فرهنگ  شیخود تا پ تیبه نسبت جمع  ییبها جامعه

در  ینیکه »دوستان مسلمان ما که با مسئول کندیم تیکتاب روا نیدر ا یخانجان نیالدداشت. جمال رانیا رمسلمانانیغ

به اجرا بگذارد. قرار دادن   انییکه دو برنامه را درباره بها نظر دارد در یاسالم یجمهور گفتندینظام مرتبط بودند، م

  ریپذبیو آس یجامعه منزو کیرا به  ییجامعه بها لهیوس نیتا به ا یو استضعاف اقتصاد یها در استضعاف فرهنگ آن 

  ی»عل هللاتیآ یهبردر سال دوم ر استیس نیفراهم کند.« ا ران یها را از امهاجرت و رفتن آن  نهی کند و زم لیتبد

 .به خود گرفت  یجنبه رسم ۱۳۶۹اسفند۶در  یانقالب فرهنگ  یعال  یبا مصوبه شورا «یاخامنه

کرده بود   بیتصو انیینظام درباره بها  یهااستیدرباره س «یرفسنجان ی»اکبر هاشم استیبه ر یادر مصوبه  شورا

ها چه در ورود و  ها مسدود شود« و »در دانشگاهو توسعه آن  یباشد که راه ترق یطور دیها باکه »برخورد نظام با آن 

 بیبه تصو دیشورا با نیمحروم شوند.« مصوبات ا انشگاهاز د اند،ییچه معلوم شود بهاچنان  لیچه در طول تحص

  یعال یمصوبه شورا ،یمصوبه نوشته بود: »بسمه تعال ریآن ز دییدر تا یبود و و دهیبرسد که رس یاخامنه هللاتیآ

 « .سپاسگزارم. امضاء انی. از توجه و اهتمام آقارسدیبه نظر م یمحترم کاف

با فراهم  انییجامعه بها ،یلیتکم التیاز تحص ییعقب نگه داشتن جامعه بها ینظام برا استیاز روشن شدن س پس

متحده به توافق  االتیدر ا انا«یندیمختلف جهان سرانجام با دانشگاه »ا یهاساده و مکاتبه با دانشگاه یکردن مقدمات

  ندهیحضور نما ای کایامتحاناِت آن در سفارت آمر یرگزارب ،یامکاتبه التیتحص ی دانشگاه برا نی. شرط ادندیرس

 .دانشگاه در جلسه امتحان بود

دانشگاه رفتن  شنهادیپ ،ینیخم  هللاتیآ روانیسط پاشغال آن تو ل یدر تهران به دل کای سفارت آمر یلیتوجه به تعط با

متحده در آن کشور بود؛ اما رفتن   االتیامتحان در سفارت ا یمجاور و برگزار یاز کشورها یک یبه  انیدانشجو

باشد و موضوع دانشگاه  نیآفرمشکل توانستی آن م  یاز بار مال  ریامتحان به غ  یبرا رانیاز ا ییجوانان بها

که  ییاخراج شده بها دی. قرار شد، هرکدام از اساتدندی رس یرا لو بدهد. سرانجام دو طرف به راه حل جالب ینیرزمیز

 وامتحانات حاضر باشند  یدانشگاه در زمان برگزار ندهیاند، به عنوان نمامدرک دکترا گرفته کایآمر یهااز دانشگاه

جوانان  ازیدانشگاه به ن نیاصوال ا یسیبه دانستن زبان انگل ازین لیاد برگزار شود؛ اما به دلافر نینظر ا ریامتحان ز

مخصوص به خود   یآموزش ستمیس ۱۳۶۶ بهشتیدر اول ارد انیی. سرانجام بهادادیجواب نم لیبازمانده از تحص ییبها

 .کردند یاتیو عمل یاندازرا راه 

که   ییاستاد بها ۱۵۰برگزار کرد و با حضور  ۶۶ وریکه در شهر یکنکور قیکه از طر یرانیدانشگاه تماما ا کی

 یاسال آغاز به کار کرد. روش آموزش مکاتبه نیدانشجو در ا ۸۰۰با  ،یمتقاض ۱۷۰۰ انیاخراج شده بودند، از م
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در تهران جمع   رانی از سراسر ا انیک بار هم دانشجویالگو گرفته شده بود. هرچند وقت  انایندیبود که از دانشگاه ا

 .دندیدیرا م گریهمد شد،یها برگزار مخانه نیرزمیدر ز یکه به طور مخف ییهاو در کالس شدندیم

  دهیرشته رس ۱۲به  ران«یا انییبها ینیرزم یدانشگاه در زمان انتشار کتاب »دانشگاه ز  نیا یلیتحص یهارشته تعداد

 .بود

دانشگاه معتبر  سیجالب تاس یاز ماجرا  ریانتشارات باران در سوئد منتشر شده و به غ یصفحه از سو  ۲۱۷در  کتاب

  ییوطنان بهااز هم   یاز زبان شمار رانیمعاصر ا خیاز تار دهیمهم و ناشن  اریبس یاطالعات یحاو ران،یا ینیرزمیز

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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