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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[

 

 خط صلح  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶خرداد   ۴ ]تاریخ:[

 

ماه تعطیلی  ۳۰ها و موسسات آموزش عالی ایران پس از دانشگاه ۱۳۶۱ایران، در آذر ماه بعد از انقالب اسالمی 

دوباره بازگشایی شدند. این دوره که در تاریخ جمهوری اسالمی انقالب فرهنگی نام گرفته، سرآغاز محرومیت از 

های کشور  یان بهایی از دانشگاهاساتید و دانشجو یتحصیل شهروندان بهایی در ایران بود. با انقالب فرهنگی، کلیه

ی تحصیل در  اخراج یا به تعبیر ستاد انقالب فرهنگی پاکسازی شدند، و از آن تاریخ تا به امروز بهاییان اجازه

 اند.های ایران را نداشته دانشگاه

آغاز به    ۱۳۶۶( از سال Bahai Institute for Higher Education, BIHEی آموزش عالی بهایی )موسسه

ی دبیرستان به وجود ی تحصیل جوانان بهایی پس از پایان دورهار کرد، و در اثر نیاز به ایجاد ابزاری برای ادامه ک

ها اساتید بهایی  کند )اساتیدی که بسیاری از آن آمد. این موسسه که از خدمات اساتید و کارمندان داوطلب استفاده می

نیمه   -های دولتی اخراج شدند(، آموزشی دانشگاهی از نوع نیمه آنالینبودند که در زمان انقالب فرهنگی از دانشگاه

کند. قبل از همگانی شدن اینترنت، آموزش به صورت نیمه های تحصیلی ارائه میحضوری درتعدادی از رشته 

 نیمه حضوری بود. - ای )از طریق نامه و پست تکالیف( مکاتبه

نفر از اساتید   ۳۶کومتی در طی یورش به منازل شخصی، حداقل  ( ماموران ح۱۹۹٨) اوایل اکتبر ۱۳٧٧در مهرماه 

خانه قرار داشت   ۵۰۰های آن را که در بیش از  و کارمندان این موسسه را دستگیر و بسیاری از تجهیزات و بایگانی

 توقیف کردند.

نحوی فزاینده به   ی آموزش عالی بهایی بههای موسسهی بین المللی، تالش در پاسخ به این وضعیت، با کمک جامعه

سوی فراهم کردن آموزش آنالین سوق داده شد. با این حال، حکومت بارها اساتید و کارکنانی را که ساکن ایران هستند  

 کنند، دستگیر کرده است. های الزم را از این نهاد میو پشتیبانی

یران درصدد تعطیل کردن حکومت بارها با دستگیری و زندانی کردن مدیریت موسسه در ا( ۲۰۱۰)۱۳٨٨در سال  

خانه در تهران،   ۳۰( ماموران حکومت به حدود ۲۰۱۱)می ۱۳۹۰ی آموزش عالی بهایی برآمد. در خرداد  موسسه

نفر را که در پشتیبانی از موسسه شرکت داشتند دستگیر کردند. دوازده  ۱۶کرج، اصفهان و شیراز یورش بردند و 

ی ی زندان صادر شد. سختگیری بر موسسهشان احکام چهار یا پنج ساله ها سرانجام محاکمه شدند و براینفر از آن 

 آموزش عالی بهایی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی ادامه پیدا کرد. 

ی آموزش عالی بهاییان ایران ماموران امنیتی به منزل نسیم باقری از اساتید موسسه ۱۳۹۳بهشت در ماه اردی 

در تهران   ۱۳۶۲ومیت چهار سال حبس تعزیری بازداشت کردند. نسیم متولد سال مراجعه و او را جهت اجرای محک 

ها و موسسات  ی ورود جوانان بهایی به دانشگاهی متوسطه و گرفتن دیپلم به دلیل عدم اجازه است. او پس از پایان دوره 

ناسی عمومی ادامه داد و  ی روانشی آموزش عالی بهاییان در رشتهآموزش عالی ایران، تحصیالت خود را در موسسه 

 ی مذکور از این موسسه شد. موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته 

نسیم باقری که خودش طعم محرومیت از تحصیل را چشیده بود، تصمیم گرفت به جای ادامه تحصیل در خارج از  

انان بهایی محروم از تحصیالت ی آموزش عالی بهاییان، در حد توان به رفع نیازهای جوایران، با پیوستن به موسسه
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دانشگاهی کمک کند. نسیم در ابتدا به عنوان همکار اساتید فعالیت خود را آغازکرد و بعدتر، به انجام بخشی از  

 ، در کنار تدریس مشغول شد.-مانند پذیرش دانشجویان نیز-ی مجازی آموزش عالی کارهای اداری موسسه

دگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه، محاکمه و به چهار سال حبس  دا ۲٨ی در شعبه  ۱۳۹۲مهر  ۱۶نسیم در 

  ٧تعزیری محکوم شد. در اواخر بهمن ماه، حکم بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. دو ماه و نیم بعد، در روز 

به زندان اوین منتقل ، ماموران انتظامی با حضور در منزل نسیم، او را بازداشت و جهت اجرای حکم ۹۳بهشت اردی 

 کردند.

هنگام عروسی خواهرش به یک  ۹۴در طی مدتی که از دوران محکومیت نسیم گذشته، او فقط یک بار، در دی ماه 

که برخوردار از شرایط دریافت مرخصی است ولی به دالیل نامشخص با  مرخصی شش روزه آمده و با آن

چنین به بیماری تیروئید مبتال است و هر شش ماه، ود. او همشاش موافقت نمیهای مکرر وی و خانوادهدرخواست

 (۱شود.)تحت الحفظ جهت انجام درمان به بیمارستان اعزام و پس از چند ساعت، به زندان بازگردانده می

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی   ۲٨ی آزیتا رفیع زاده، یکی دیگر از اساتید بهایی را در شعبه  ۱۳۹۲خردادماه 

ی آموزش عالی مجازی بهاییان محاکمه کردند. این شهروند بهایی به مقیسه با همان اتهامات سایر مدرسان موسسه

چهار سال حبس محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر هم مورد تایید قرار گرفت. همسر او پیمان 

م شد، و این در حالی است که بشیر، پسر  سال حبس محکو ۵کوشکباغی نیز به جرم تدریس به دانشجویان بهایی به 

 سال دارد.  ۶این زوج جوان 

ی عالی آموزشی بهاییان، با موسسه  ۱۳٨۱ی شهر شیراز است که از سال  و زاده  ۱۳۵۹آزیتا رفیع زاده متولد سال 

گذراند   BIHEی کارشناسی مهندسی کامپیوتر را در کرد. او دورهی مهندسی کامپیوتر تدریس میهمکاری و در رشته

و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته از دانشگاه پونا در هند دریافت کرد. پیمان کوشک باغی، همسر 

ی مهندسی کامپیوتر است که دروس ریاضیات در شهرستان گرگان و فارغ التحصیل رشته  ۱۳۵۶آزیتا نیز متولد سال 

 داد. ی آموزشی درس می ر را در همین موسسهعمومی و معادالت دیفرانسیل و سخت افزار کامپیوت

شد که دست از تدریس در  ی آزیتا، همان طور که در جریان بازجویی متوجه شده بود، اگر او متعهد میبه گفته

توانست به زندگی عادی برگردد. اما پذیرش این مسئله شد و میاش با منع تعقیب مواجه میدانشگاه بردارد، پرونده

های مختلف کشور، محروم از  دانست که در دانشگاهبود؛ زیرا آموزش را حق مسلم دانشجویان بهایی می برایش دشوار

 آمد. تحصیل بودند و از ورودشان ممانعت به عمل می

ها فرصت این را  ماهه بود. آن  ۱٧ی خود قرار گرفتند، بشیر زمانی که این زوج در دادگاه انقالب در گیرودار پرونده

قبل از صدور هر حکمی، به آسودگی از ایران خارج شوند ولی ترجیح دادند بمانند و تا آخرین لحظات  داشتند که 

 اند.آزادی هم دست از آموزش نکشیدند؛ چون معتقد بودند هیچ کار خالف قانونی مرتکب نشده

است قاضی مقیسه، به  دادگاه انقالب به ری ۲٨ی از سوی شعبه ۱۳۹۴ماه سال بهشتسرانجام این زوج جوان در اردی

اتهام “عضویت در تشکیالت غیرقانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در 

ها به این احکام اعتراض کردند اما در  ” به چهار و پنج سال حبس تعزیزی محکوم شدند. آن BIHEموسسه آموزشی 

به طور  شان اجرای حکمشانام دادگاه بدوی را تایید کرد. نگرانیدادگاه تجدیدنظر نیز احک   ۱۳۹۴مهرماه سال 

ی داوطلب انجامد. در نهایت سرپرستی موقت بشیر به یک خانوادههمزمان بود و این که سرنوشت بشیر به کجا می

قات  های زندان مالسپرده شد و او این روزها یک روز در هفته مادرش را و یک روز دیگر پدرش را از پشت میله 

 کند. می

گفت: “روزی که خود را برای ورود به زندان معرفی کردم، از مسئوالن خواستم چون خداحافظی با بشیر و  آزیتا می

سازی او بسیار مهم است، برای پیمان احضاریه بفرستید یا قبالً او را خبر کنید. حتی پیمان بارها خودش با آماده

 او گفته شده بود شما فعال بیرون باشید”. ی دادستان صحبت کرده بود و به نماینده

اش، بشیر، برای پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی، روز یکشنبه نهم اسفند ماه هنگامی که همراه فرزند شش ساله 

ی سه فرد لباس  زاده به زندان اوین رفته بود، پیش از ورود به سالن مالقات به وسیله مالقات همسرش آزیتا رفیع

 و برای اجرای حکم پنج سال حبس تعزیری به زندان منتقل شد. شخصی بازداشت 
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در همین رابطه یکی از نزدیکان او به رادیو زمانه گفته بود: “بازداشت پیمان بدون احضار قبلی بود. پیمان پس از به 

ی اجرای احکام  ادارهزندان رفتن آزیتا در آبان ماه سال جاری چندین مرتبه به معاون دادستان )حاجیلو( و رئیس 

)نصیرپور( مراجعه کرده و از ایشان درخواست کرده بود به دلیل شرایط روحی و کم سن و سال بودن فرزندش و  

ی زندان کنند تا بتواند بشیر را آماده کند که حاجیلو به او گفته  نداشتن سرپرست، او را با احضار و اطالع قبلی روانه 

و پیش از ورود به سالن مالقات، پیمان را   اریم. اما روز یکشنبه به طور خیلی غیرمترقبهبود برو، فعالً با تو کاری ند

 در حضور فرزندش بازداشت کردند”.

ی آموزش عالی مجازی بهاییان مرد به اتهام همکاری با موسسه ۱۱زن و   ۳شهروند بهایی شامل ۱۴،  ۱۳۹۳در سال  

ها همراه بود. با اتمام دوران محکومیت و آزادی تعدادی از آن  ۱۳۹۴گذراندند. سال دوران حبس را در زندان می 

  ۱۰بهشت، فرهاد صدقی، رامین زیبایی و محمود بادوام در روز پنج شنبه اردی  ۲نوشین خادم در روز چهارشنبه  

مرداد پس از اتمام  ۲۶خرداد و کامران رحیمیان در روز دوشنبه  ۴بهشت، ریاض سبحانی در روز دوشنبه اردی 

چنین امان هللا مستقیم پس از سپری کردن دو سال و نیم از محکومیت پنج ساله به دلیل  وران محکومیت آزاد شدند. هم د

 آبان ماه از زندان آزاد شد.  ۶بیماری حاد قلبی و عدم توان تحمل کیفر در 

ی ی معماری موسسهی اطالعات، شهریار سیروس، یکی دیگر از اساتید بهایی رشته، ماموران اداره ۱۳۹۴در سال  

اوین    ۲۰۹تیر ماه در منزل شخصی وی بازداشت و به بند  ۱۰آموزش عالی مجازی بهاییان را در روز چهارشنبه 

ی دادگاه یکی دیگر از اساتید ین سال، جلسه مرداد ماه تا زمان دادگاه به قید وثیقه آزاد شد. در هم ۲٨منتقل کردند. وی 

مورد هجوم قرار گرفته بود، برگزار شد. دادگاه بدوی او   ۱۳۹۰بهایی به نام نگین قدمیان که منزل وی در اول خرداد  

 را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد.

مرتضایی، شاهین نگاری و پیمان  در پایان سال، نسیم باقری، فاران حسامی، آزیتا رفیع زاده، فواد مقدم، کامران

های رجایی شهر و اوین )بند زنان( دور از خانواده  را در زندان ۱۳۹۵کوشکباغی، هفت تن از اساتید بهایی نوروز 

فاران حسامی با اتمام محکومیت چهار سال حبس، از زندان آزاد و شهریار    ۱۳۹۵گذراندند. در نخستین روزهای سال 

چنین دوران محکومیت پنج سال حبس کامران مرتضایی در  یات به دادگاه خوانده شد. هم سیروس برای آخرین دفاع

 (۲بهشت ماه به پایان رسید. )اردی 

نام کنکور سراسری حذف کرد. این اقدام،  سازمان سنجش آموزش کشور سوال مذهب را از فرم ثبت ۱۳٨۳در سال  

ها فقط از حق  توانند باالخره به دانشگاه بروند. اما آن می امیدی ناگهانی برای دانشجویان بهایی به وجود آورد که

نام در کنکور برخوردار شدند. هنگام گرفتن کارنامه به تعداد زیادی از دانشجویان بهایی که در کنکور شرکت  ثبت

های باال و بسیاری رتبه-شان ناقص است. تعداد محدودی که کارنامه دریافت کردند کرده بودند، گفته شد که پرونده

شمار توانستند به دانشگاه راه یابند که بعدتر  ی انتخاب رشته حذف شد، و چند نفر انگشت ، نامشان در مرحله -داشتند

ی آقای روحانی این شرایط ادامه داشت، و تعداد بسیاری از دانشجویان از  مورد تهدید و اخراج قرار گرفتند. در دوره

 ها اخراج شدند. دانشگاه

  ۴۰چنین ی نقص پرونده از ورود به دانشگاه محروم شدند. هم با گزینه ۱۳۹۵د بهایی پس از کنکور سال شهرون ۲۱۹

اند. از جمله  های مختلف به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدهنفر در همین سال پس از ورود به دانشگاه در ترم

سراسری، در روزهای آغازین ترم اول دانشگاه اخراج شد.  کنکور  ۱۵۵ی این دانشجویان نیما ایقانیان است که با رتبه

ی گرافیک در ترم  ی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان و درنا اسماعیلی از رشتهراد از رشته چنین مائده سادات حسینیهم

ای  ی فنی و حرفه هفت مقطع کارشناسی از دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، و فریناز مختاری از دانشگاه دخترانه 

ی دانشگاه آزاد رودهن هستند که  شدهبیرجند اخراج شدند. ثنا هوربخت و جهانگیر هدایتی دو نفر از دانشجویان اخراج 

ی دانشگاه بودند. چند هفته قبل از اخراج جهانگیر، از او در مراسمی به عنوان دانشجوی  هر دو از دانشجویان نمونه

ح تقدیری از طرف ریاست دانشگاه به وی داده شده بود، پس اخراجش به  منتخب علمی در دانشگاه تقدیر شده بود و لو

 (۳هیچ وجه به دالیل درسی نبود. )

بر اساس گزارش کیان ثابتی در ایران وایر، سراج یکی از جوانان بهایی محروم از تحصیل، در یکی از شهرهای 

مانند   ۱۳۹۵شهریور ماه  ۲۹ه شد. او در  جنوب ایران در کنکور شرکت کرد و برای ورود به دانشگاه، مجاز شناخت

های خود  داوطلبان برای انتخاب رشته و دانشگاه اقدام کرد اما وقتی به همراه سایر بهاییان به سایت و صفحه یکلیه
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مراجعه کرد، نوشته شده بود به دلیل نقص پرونده، امکان انتخاب رشته ندارد. او به خبرنگار ایران وایر گفته بود که 

شود؛ زیرا برای ثبت نام در اند، نمیپرونده به هیچ وجه شامل او و سایر داوطلبان بهایی که امتحان کنکور داده نقص

ها پر نشده باشد، ثبت نام به طور ای را پر کنند که اگر حتی یکی از این گزینهگزینه ۴۹آزمون همه باید یک فرم 

آزمون را نخواهد داشت. به همین دلیل، نقص پرونده معنا ندارد شود و داوطلب امکان شرکت در اتوماتیک انجام نمی

 ای است برای جلوگیری از تحصیل جوانان بهایی.و این فقط بهانه

شود؟ در فرم ثبت نام، پرسشی از دین متقاضی نشده و اما چگونه سازمان سنجش متوجه بهایی بودن او و دیگران می 

کنند. هنگام ثبت نام در اکثر رد که بهاییان معارف اسالمی را انتخاب میی امتحان معارف دینی وجود دافقط گزینه

گیرد، یا طبق آمارهای مختلف که هر از چندگاه در ایران گرفته  مدارس، دین دانش آموز مورد پرسش قرار می 

در سایت، ی ثبت نام آید داوطلبان بهایی از همان لحظه کنند. به نظر میشود، اسامی بهاییان را مشخص میمی

شناسایی و مجاز نبودنشان جهت انتخاب رشته برای سازمان سنجش محرز است. مراحل بعد از ثبت نام مثل 

های آزمایشی، آزمون اصلی و اعالم نتایج و رتبه، فرمالیته و فقط برای فرد بهایی باعث صرف وقت و  آزمون

دنیا نشان دهد بهاییان هم در ایران مثل سایرین در   ی تبلیغاتی دارد که به ی بسیار است؛ از طرف دیگر، جنبههزینه

 (۴کنند. )ها شرکت میکنکور دانشگاه

ی پس از حدود یک ماه تحصیل در رشته  ۱۳۹۵مونا هوشمند، شهروند بهایی ساکن شیراز، دانشجوی ورودی سال 

ه همان سال از دانشگاه مهر ما ۲٨مهندسی معماری دانشگاه هنر و معماری بجنورد به دلیل اعتقادات مذهبی در 

ی این دانشجوی بهایی به او پیشنهاد شده بود که فرم خاصی را  ی تحصیل بازماند. به گفتهمذکور اخراج و از ادامه 

ی بهایی  امضا کند تا ادامه تحصیلش مقدور باشد. در قسمت باالی فرم نوشته شده بود اینجانب … دیگر عضو جامعه 

توانی به تحصیل ادامه دهی.  اط ندارم و … . به او گفته بودند که اگر فرم را امضا کنی مینیستم و با افراد بهایی ارتب

ام و تابع احکام فرم مذکور دو قسمتی بوده و در قسمت پایین، پس از نام و نام خانوادگی، نوشته شده بود که من بهایی

 بیت العدل هستم.

ای با خبرنگار ایران وایر گفته حصیلش شد. او در مصاحبه امضای قسمت پایین توسط مونا منجر به محرومیت از ت

ها نپذیرفتند و ُمصر بودند تا بود که سعی کرد مسئولین دانشگاه را قانع کند که تحصیل ربطی به دین ندارد، ولی آن 

سه روز  -یکی از دو قسمت را امضا کند. او هم قسمت پایین را امضا کرد. مسئولین دانشگاه به مونا گفتند هنوز دو

توانی بیایی و قسمت باال را امضا کنی، وقت داری و اگر تصمیمت عوض شد و خواستی به تحصیلت ادامه دهی، می

 که مونا نپذیرفت و از دفتر حراست خارج شد.

پدر مونا هوشمند بعد از این اتفاقات به پیگیری پرونده پرداخت و از شیراز به بجنورد رفت. معاون دانشگاه اطالعی  

شت و پس از تماس تلفنی با رئیس دانشگاه گفت اخراج مونا به دلیل بهایی بودن بوده است و به طور رسمی از  ندا

ی ثبت نام داده و حاال  ها تابع سازمان سنجش هستند. قبالً اجازهطرف سازمان سنجش به دانشگاه ابالغ شده و آن

توانند آن را  ی دستور اخراج محرمانه است و نمی، نامهدستور اخراج داده است. مسئوالن دانشگاه به پدر مونا گفتند

ها اظهار بی علنی کنند. پدر مونا پس از آن برای شکایت و بررسی به دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بجنورد رفت. آن 

. پدر مونا ای نوشتند و با ُمهر نهاد رهبری به او دادندآید و بعد نامهاطالعی کردند و گفتند کاری از دستشان برنمی

شان شد و مسئوالن دفتر نامه را به معاون دانشگاه داد تا بررسی کند. پدر مونا بعد از چند هفته پیگیر سرنوشت نامه

نهاد رهبری در دانشگاه بجنورد به او گفتند: “اصالً کی به شما اجازه داده تا وارد دانشگاه شوید! شما بهاییان پیرو  

تواند با  ی شما نمیانگلیس و هدفش ضربه زدن به اسالم است. مسلم است که بچه  یی ضاله هستید که ساخته فرقه 

 ( ۵های دیگران در دانشگاه بنشیند”.)بچه

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز پس از دو ماه و نیم نازنین نیکوسرشت، دانشجوی بهایی ترم اول دانشکده

  ۱۲۹تحصیل بازماند. نازنین نیکوسرشت یکی از  یاج شد و از ادامهی زبان و ادبیات انگلیسی، اخرتحصیل در رشته 

که با عنوان  ی نقص پرونده هنگام ثبت نام مواجه شد. او با آن با گزینه ۱۳۹۵شهروند بهایی است که شهریور ماه سال 

، ولی از  اش، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودنقص پرونده در صفحه

اند بداند، چندین دفعه به سازمان  چنین دانشگاهی که او را پذیرفتهی کنکور و همکه بسیار مشتاق بود که نتیجهجاییآن 

ای که انتخاب کرده بود یعنی دانشگاه شیراز مراجعه سنجش مراجعه کرد که پاسخی نگرفت. بعد از آن به اولین گزینه

شدگان  دانشجویان ورودی جدید دانشگاه است. با خوشحالی مانند سایر پذیرفتهکرد و متوجه شد نام او در لیست 
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ی دانشجویی، ی زبان و ادبیات انگلیسی ثبت نام کرد و پس از انتخاب واحد، با اخذ کارت و شمارهکنکور، در رشته 

 جه حذف واحدهایش شد. از اواخر مهرماه به همراه سایر دانشجویان شروع به تحصیل کرد تا آن که هشتم دی ماه متو

شود و شدگان بهایی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور با تصویر نقص پرونده نمایش داده میی پذیرفتهصفحه 

های مربوطه فرستاده شده است. نازنین به ایران وایر  شود ولی اسامی این افراد به دانشگاهنتیجه به افراد اعالم نمی 

ی  ی پذیرفته شدگان بهایی و عدم نشان دادن نتیجهش با پنهان کاری در صفحه گفت: “با این روش، سازمان سنج

تواند ادعا کند شهروندان بهایی مانند  کند. از طرف دیگر، میآزمون، از ثبت نام و تحصیل بهاییان جلوگیری می

ها موجود ر دفاتر دانشگاهشوند و اسامی پذیرفته شدگان بهایی هم دها و موسسات عالی پذیرفته می سایرین، در دانشگاه

 ها جلوگیری شود.ی تحصیل آن است تا از ادامه 

افروز ذبیحی در ترم پنج از دانشگاه شهید بهشتی منع تحصیل شد. او به دلیل بهایی بودن، و بعد از ارسال گزارش  

واحد   ۹۰و پس از گذراندن  ۵در ترم  ۱۳۹۵آذر ماه  ۲۹وزارت اطالعات به دانشگاه شهید بهشتی تهران در تاریخ 

آذر تماس گرفت   ۲۹ی تحصیل در این دانشگاه محروم شد. مسئول آموزش دانشکده با افروز در تاریخ درسی از ادامه 

ی تحصیل او  و گفت که صالحیت دانشجویی او برای تحصیل در دانشگاه تایید نشده است و به همین دلیل از ادامه 

ی ثبت نام ز افروز حذف ترم شد و در بخش ثبت نام سایت نیز قید شد که او اجازه آید. همان روممانعت به عمل می

برای ترم بعد را ندارد. رئیس هیات گزینش دانشجویی دکتر مرتضی نور بخش به او گفت دلیل ممانعت از تحصیلش 

ش اظهار تاسف از گزارشی است از جانب وزارت اطالعات که در آن قید شده افروز ذبیحی بهایی است. دکتر نوربخ

ممانعت از تحصیل افروز نمود، ولی خود حکم عدم تایید صالحیت عمومی دانشجویی او را صادر کرد. این در حالی  

 ( ۶است که افروز در ترم یک تایید صالحیت شده بود و کارت دانشجویی دریافت کرده بود.)

ند و در بعضی موارد به بازداشت و زندانی شدن  مانتیجه میی تحصیل بیهای جوانان بهایی برای حق ادامه پیگیری

ها نامه نگاری به بعد از ماه ۱۳۹۴هم انجامیده است. روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی در ماه اسفند 

نهادهای مختلف از جمله بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و وزارت علوم، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.  

های  های باال و قابل قبول در کنکور، در هیچ کدام از رشته روحیه صفاجو و تارا هوشمند با وجود رتبه ۱۳۹۳در سال  

در کنکور شرکت کرد، این بار به او کارنامه هم داده    ۱۳۹۴انتخابی خود قبول نشدند. روحیه صفاجو دوباره در سال  

 شدند.  نشد. این سه جوان بعد از تقریباً یک ماه به قید وثیقه آزاد

ها، بهاییان در طول دوران تحصیل در مدرسه نیز با تبعیض و در بعضی  عالوه بر محرومیت از تحصیل در دانشگاه

آموز بهایی اخراج شود یا تواند تصمیم بگیرد که یک دانشاند. در مدارس، مدیر می بوده موارد با محرومیت مواجه

 هوری آقای روحانی نیز ادامه داشت. ادامه تحصیل دهد. این مسئله در دوران ریاست جم

ساله، ساکن شهر رشت به دلیل تعلق به دیانت بهایی از دبیرستان اخراج شد. این   ۱۵بردیا روح الفدا شهروند بهایی  

ی کمیل اخراج شد و دو دبیرستان دیگر این شهر از ثبت نام وی ی پسرانهدانش آموز سال اول دبیرستان از مدرسه 

ی صنایع پوشش به پدر وی گفت که جایی برای پذیرش فرزندش ندارند،  خودداری کردند. مدرسه جهت ادامه تحصیل 

ی مالصدرا و شهید رجایی نیز به پدر وی توصیه کردند که نباید عنوان کند بهایی است. در اعتراض پدر  و مدرسه

تواند تحصیل  ید وگرنه فرزندش نمیبردیا که گفت یعنی باید دروغ بگوید، مسئولین مدرسه گفتند بله، باید دروغ بگو 

 (٧کند. )

 ها: پانوشت

 ۱۳۹۵شهریورماه  ۲۲ثابتی، کیان، “نسیم باقری؛ اتهام: تدریس به جوانان بهایی”، ایران وایر،  -۱

بخش دوم”،  –ثابتی، کیان، “بازداشت بهائیان به اتهام تدریس، تحصیل و همکاری با موسسه آموزش عالی بهائیان  -۲

 ۱۳۹۵بهشت ماه  اردی  ۵، ایران وایر

ها: محرومیت از تحصیل به دلیل اعتقادات مذهبی، کمپین بین المللی  موج جدید اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه -۳

 ۱۳۹۵بهمن ماه  ۴حقوق بشر، 

 ۱۳۹۵مهرماه  ۱۳شهروند بهایی از تحصیالت دانشگاهی”، ایران وایر،  ۱۲۹ثابتی، کیان، “محرومیت  -۴
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 ۱۳۹۵آذرماه   ۱۹کیان، “اخراج منا هوشمند، دانشجوی بهائی از دانشگاه بجنورد”، ایران وایر،  ثابتی، -۵

 ۱۳۹۵اسفند ماه   ۳۰صادقانه از دانشگاه اخراجشان کنید، نه منع تحصیل!، رادیو زمانه،  -۶

 ۱۳۹۵آذرماه   ۱۲محرومیت یک دانش آموز بهایی از تحصیل، زیتون،  -٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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