
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

  جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلیفته از سایت:[ ر]برگ

 ١۳٩٠بهمن  ٢٠ - ٢٠١٢فوریه  ٩]تاریخ:[ 

 

 اخراج سید کیان هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران به دستور وزارت اطالعات

سید کیان هاشمی دهج دانشجوی دانشگاه تهران با دستور مستقیم وزارت  –جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی 

 ج شد.اطالعات به علت "پیروی از فرقه ضاله بهاییت" از دانشگاه اخرا

رشته مهندسی کشاورزی آب به گفته مسئول کمیته انضباطی دانشجویان وزارت علوم، "با  ۳این دانشجوی ترم 

گزارش و دستور مستقیم مراجع باالتر در وزارت اطالعات" از دانشگاه اخراج شده است. بر اساس گفته این مسئول 

 ."واندن ادامه دهند"قانونی وجود دارد که در آن بهاییان نمی توانند به درس خ

فوری رضا غالمعلی زاده، معاون شورای انضباطی  –اخراج این دانشجوی دانشگاه تهران با نامه محرمانه 

دانشجویان دانشگاه تهران، به دکتر علی جعفری، معاون علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است. 

 .اشمی دهج پیرو فرقه ضاله بهاییت" باید "به قید فوریت" اخراج شوددراین نامه محرنامه دستور داده شده که " کیان ه

به گفته کیان هاشمی، برخوردهای مسئولین دخیل در اخراج وی "با توهین به وی و اعتقادات دینیش" همراه بوده 

 .است

دانشجویان بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالین حق تحصیل در سال های گذشته، وزارت اطالعات با شناسایی 

 .بهایی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه ها است

، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه های صنعتی شریف، فردوسی مشهد، ١۳٩٠در ماه های گذشته سال 

 .صنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده اند

 

 محرمانه برای اخراج کیان هاشمی[]نامه 

 باسمه تعالی 

 اوصیکم بتقوی هللا و یعلم امرکم

 امام علی )ع(

 ]آرم[

 معاونت دانشجوئی و فرهنگی

 شورای انضباطی دانشجویان 

 م /١٩۴۵: شماره

 ١۳٩٠دی  ٢۷تاریخ: 

 -----پیوست: 
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 معاون محترم آموزشی دانشگاه 

 

 با سالم و احترام،

شورای مرکزی انضباطی دانشجویان  ١۳٩٠آذر  ٢۶ ک م مورخ /۴۴ /١۸٩۵٠٢به پیوست روگرفت نامه شماره 

فرقه ضاله بهائیت از یروپ)خصوص لغو پذیرش آقای کیان هاشمی دهج  وفناوری دروزارت علوم، تحقیقات 

جهت ابالغ و اقدام الزم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نتیجه به قید  (دانشجویان پردیس کشاورزی

 خانه شورا منعکس گردد.هت اعالم به مراجع ذیربط به دبیرفوریت ج

 با آرزوی توفیقات الهی

 معاون فرهنگی و دبیر شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه 

 ]امضا[

 دانشگاه جهت استحضاررونوشت: ریاست محترم 

دبیر محترم شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه صدراالشاره  -

 جهت استحضار

 ریاست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت استحضار و اقدام الزم -

 دام الزممشاور محترم رئیس و مدیر کل حراست دانشگاه جهت استحضار و اق -

 

 ]آدرس در حاشیه صفحه[

 تهران ]ناخوانا[

 ]مهر محرمانه در باالی صفحه[

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی صفحه[

 ]ناخوانا[

 ١۳٩٠بهمن  ١١

 ]امضا[

 تصویر نامه دریافت شد

 

 []یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه

 بسمه تعالی 

 جناب آقای دکتر علی جعفری 

 جهت اقدام الزم

 ]امضا[

 

 بسمه تعالی 
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 جناب دکتر خوانیان

 با سالم

 .ضمن دستور اقدام، لطفا نتیجه اقدامات به معاونت دانشجویی و ریاست پردیس منعکس شود

 

 ]شماره و تاریخ دستنویسی در پائین صفحه[

۶۳۳۶ /۳/ ۸۳ 

 ١۳٩٠بهمن  ۵

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهبه نکتویسی از اصل سند است. اگر ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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