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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[

 

 صدای آزادی آذربایجان جنوبی ]برگرفته از سایت:[

 [ ١۳٩۸شهریور  ٢۸]  ٢٠١٩سپتامبر  ١٩ ]تاریخ:[

 

 دانشجوی آذربایجانی از ادامه تحصیل به جرم »بهایی بودن« محرومیت 

گوناز تی وی: »میثاق اغصانی«، دانشجوی آذربایجانی اهل اورمیه به جرم »بهایی بودن« از دریافت مدرک 

 کارشناسی و ادامه تحصیل محروم شد. 

کارشناسی دانشگاه پیام نور اورمیه بود. یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفت: »محرومیت او دانشجوی مقطع 

میثاق اغصانی از دریافت مدرک و ادامه تحصیل در حالی صورت گرفته است که پدر این دانشجوی بهایی، فردین 

 باشد.«اغصانی اسیر و جانباز جنگ ایران و عراق می 

ساله میثاق نیز   ۸۳های »فردین اغصانی« پدر میثاق و »فریدون اغصانی« پدربزرگ مطلع، مغازهبه گفته این منبع 

ماه است که به علت بهایی بودن پلمپ شده است و باالجبار در سرمای زمستان و  ١4»برای دومین بار و به مدت 

 گرمای تابستان در جلوی مغازه پلمپ شده مشغول به کار هستند.«

شهروند بهایی دیگر در شهر ارومیه منتشر شده  ٢١وط به تداوم پلمپ محل کسب فردین اغصانی و پیشتر خبر مرب

 است.

روزهای گذشته نیز چندین دانشجوی بهایی دیگر به جرم »بهایی بودن« از دانشگاههای مختلف کشور اخراج شده و  

 از تحصیل باز ماندند.

شته نیز بسیاری از دانشجویان بهایی قبل از ورود به دانشگاه در روزهای گذ ٩7پس از اعالم نتایج کنکور سراسری 

 به بهانه »نقص پرونده« از ادامه تحصیل محروم شدند. 

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال 

 د.در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز محروم هستن

شود. این  های ایران منتشر میهر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه

 گیرد.التحصیلی هستند را نیز در بر میموضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ

صوص محروم کردن دانشجویان  گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها به بهایی ستیزی و به خ

توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده و آن را مصداق بارزی از بی

 اند.دانسته

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸میه جهانی حقوق بشر و ماده اعال ١۸است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 برخوردار باشد. 
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ی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهای

شناسد. به همین گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیاسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 گوناز تی وی 

SH.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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