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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[

 

 1زمانه گرفته از سایت:[ رادیو]بر

 1۳۹۳شهریور  1۹]تاریخ:[ 

 بهائی به دانشگاه بازنگشته استهیچ دانشجوی 

 

رغم اند بهجمهور ایران، گفتهای به حسن روحانی، رئیستن از بهائیان محروم از تحصیل در نامه سرگشاده ۳۶۰

 .های دولت یازدهم، روند محرومیت بهائیان از تحصیل به همان شکل گذشته همچنان ادامه داردوعده

اند که مصوبات عنوان رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی، خواستهی، بهبهائیان محروم از تحصیل از حسن روحان

 این شورا را تغییر دهد.

در این نامه اشاره شده است که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته، بر رعایت 

حرومان از تحصیل به دانشگاه تأکید ویژه بر بازگشت دانشجویان اخراجی و محقوق شهروندی ایرانیان سخن گفت و به

تنها هیچ دانشجوی بهائی به دانشگاه بازنگشت؛ بلکه  گفته امضاکنندگان این نامه در طول این یک سال نه کرد؛ اما به

های پیشین، توسط دولت یازدهم اجرا داوطلبان بهائی کنکور سراسری در امسال نیز همانند دولت روند نقص پرونده

 .شد

شده در کنکور امسال، تنها دو نمونه از این بهائیان هستند که  صفاجو، دو دختر بهائی قبول یرازی و روحیهشادان ش

 های اجتماعی این موضوع را اعالم کردند.از تحصیل در دانشگاه محروم شدند و در شبکه

ادی از داوطلبان بهائی کنکور اعالم نشدن نتایج اولیه و نهایی تعداد زی"در نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: 

 در یک ماه گذشته، نشان از عدم تمایل شما به ورود جوانان بهائی به دانشگاه دارد." 1۳۹۳سراسری سال 

وزارت علوم و  اند که در اغلب موارد بسیاری از مسئوالن بلندپایهبهائیان محروم از تحصیل در نامه خود گفته

های پیشین پروژه محرومیت از تحصیل بهائیان توسط دولت حسن روحانی و دولت سازمان سنجش دلیل اصلی ادامه

 .کننداعالم می« مصوبات مخفی شورای عالی انقالب فرهنگی»را 

 ریاضی و فنی، از تحصیل محروم شد. در کنکور رشته 11۳ شادان شیرازی، دختر بهائی، با رتبه

 .اند که توانایی تغییر این مصوبات را داردی انقالب فرهنگی، گفتهعنوان رئیس شورای عالها به حسن روحانی، بهآن

خود، بهائیان ایران را از تحصیل و همچنین از  1۳۶۹ششم اسفندماه  شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس مصوبه

 کند.اشتغال در اماکن دولتی محروم می

نام در دانشگاه و در ویت یک بهائی پس از ثبتبر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی حتی اگر ه

 .شودهنگام تحصیل روشن شود این فرد از تحصیل محروم می

های پیشین در دولت امضاکنندگان نامه از ادامه حضور بسیاری از مسئوالن وزارت علوم و سازمان سنجش دولت

اند، ابراز ها داشتهان بهائی از دانشگاهیازدهم که نقش پررنگی در محرومیت بهائیان از تحصیل و اخراج دانشجوی

دادن تبعیض در سطوح آموزشی کشور، جمهور درباره پایانتعجب کرده و ادامه این حضور را با سخنان رئیس

 .اندمتناقض دانسته
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این بهائیان محروم از تحصیل خواستار اصالح ساختار آموزشی کشور از طریق اعالم شفاف، صریح و فوری نتایج 

؛ بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل بعد از 1۳۹۳و نهایی تمامی داوطلبان بهائی کنکور سراسری سال  اولی

دار، بهائی، اخراجی، تفکیک جنسیتی و غیره؛ حذف هسته گزینش دانشجویی انقالب فرهنگی به دانشگاه اعم از ستاره

الی انقالب فرهنگی و دیگر وزارت علوم در سازمان سنجش؛ و لغو و اصالح تمامی مصوبات شورای ع

شود؛ صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب ایجاد هرگونه تبعیض در ورود به دانشگاه میهای مربوطه که بهنامهبخش

 .اندشده

ها خود به گذارد آنها محروم کرده است بلکه نمیجمهوری اسالمی ایران نه تنها بهائیان را از حق تحصیل در دانشگاه

 و ایجاد نهادهای آموزشی روی آورند.تحصیل مستقل 

اند دستگیر شده و این مؤسسه در ارتباط بوده (BIHE) بسیاری از شهروندان بهائی که با مؤسسه آموزش عالی بهائیان

توسط اساتید دانشگاه بهائی که از تدریس  1۳۶۴نیز غیرقانونی اعالم شده است. مؤسسه آموزش عالی بهائیان در سال 

های ایران محروم بودند در آن محروم شده بودند تأسیس شد و جوانان بهایی که از تحصیل در دانشگاه هادر دانشگاه

 .دیدندآموزش می

اند و پس از انقالب عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشدهدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهائیان به

شود از آغاز انقالب اند. گفته می، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بودهاجتماعیهای سیاسی، ایران همواره مورد تبعیض

 .اندبهائی اعدام شده ۲۰۰کم اسالمی تاکنون دست

فرقه »آمده و بیش از هفت میلیون پیرو دارد  به وجودمیالدی  1۹جمهوری اسالمی ایران آئین بهائیت را که در قرن 

 .کندداند و به همین دلیل پیروان این آئین را از حقوق شهروندی خود محروم میمی« ضاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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