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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[

 

 یفارس پندنتیندیا]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۲۰نوامبر  ۱ - ۱۳۹۹آبان   ۱۱]تاریخ:[ 

 

 ها دانشگاه یدر ورود ضیتبع یقربان  ران،یو زنان در ا انیبهائ 

 بسته دانشگاه ماندند  یباز هم پشت درها یبهائ شهروندان

 یها، برادانشگاه تیآن که ظرف  رغمی وجود دارد. عل ران یهمچنان در روند ورود به دانشگاه در ا زیآمضیتبع رشیپذ

را دختران   شدگانرفتهیدرصد از پذ ۵۳سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد که  سی است، رئ افتهیدختران کاهش  

خود، از ورود به دانشگاه  نید لیبه دل انیگذشته، بهائ یاهمانند سالبه زیامسال ن گرید ی. از سودهندیم لیتشک 

 محروم شدند.

داوطلب   ۹۴۸هزار و   ۱۸۹، مجموعاً تعداد ۹۹سال  یگفت که در کنکور سراسر سنای وگو با ادر گفت ییخدا میابراه

با آزمون کنکور  یهارشته شدگانرفته یشدند. او در ادامه افزود: »آمار پذ رفتهیپذ  ۹۹سال  یدر کنکور سراسر

  ۵۳. ۶ یعنینفر  ۹۱۲هزار و  ۱۰۱آمار  باصورت است که زنان  نیبه ا تیجنس کیبه تفک  ۱۳۹۹سال   یسراسر

درصد   ۴۶. ۴ یعنینفر  ۳۶هزار و   ۸۸ زیکنکور را از آن خود کردند. سهم مردان ن یهارشته  یقبول نیشتریدرصد ب

 بوده است.«

به   ،یرپزشک یغ یهااست و دانشگاه آزاد در رشته یدانشگاه سراسر یارقام تنها برا نیکرد که ا دیدر ادامه تأک یو

نفر   ۸۸۶۹۳با آزمون در دانشگاه آزاد،  رشیپذ تیظرف  یرا اعالم خواهد کرد. بر اساس آمار اعالم جیطور مستقل نتا 

 است.

  یتیجنس  کیمختلف حکومت بر تفک یهادختر به دانشگاه، دستگاه یهایورود شتریتعداد ب لیبه دل ریاخ یهاسال  یط

 دارند. دیتأک

که من  میبگو دیرابطه گفت: »با  ن یمصلحت نظام، در ا صیگرا و عضو مجلس تشخاصول یهااز چهره ،یتوکل احمد

 بیکرد: اگر قرار باشد ترک انیب نیموضع خود را چن نیا لی.« او در ادامه دلکنمیدفاع م یتی جنس یبندهیاز سهم

داشته  نکردهلیتحص یکه خواستگاران میداشته باش یاکردهل یزنان تحص یباشد که در زمان یها طوردانشگاه یتی جمع

 .کندیم دیخانواده را تهد انیبه وجود خواهد آمد که ک یباشند، مشکالت

در مورد   ۹۱در اسفند سال  یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه یعل شتریکه پ شودیمطرح م یسخنان در حال نیا

در  نقشیو ب هیدر حاش ی همچون عنصر ،یغالباً شرق فیمدنظر حکومت از زن گفته بود: »زن، در تعر یالگو

  یبرا یجنس یو ابزار چربدیم تشی او بر انسان تیکه جنس یمثابه موجودبه  ،یغالباً غرب فیو در تعر ؛یسازخیتار

سوم،   یانقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگو رزنانی. ششدیم یاست، معرف دیجد ی دارهیمردان و در خدمت سرما

 چشم زنان جهان، گشود.« شیرا پ یدیجد خیتار یرانیاست. زن مسلمان ا  «ینه غرب ،ی»زن نه شرق

و   یهمسر ،ینقش »مادر فیخانواده« و با تعر یکل یهااستیبا ابالغ »س ۱۳۹۵سال  وریشهر ۱۳در  نیهمچن یو

 کنند.  تیحما «یاسالم - یرانی»ا  دهیا نیزنان، از سران قوا خواست تا از ا یبرا « یدارخانه
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  كسانی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یاسالم یجمهور یقانون اساس ستمیاست که مطابق اصل ب حیبه توض الزم

اسالم   نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ  یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یقانون قرار دارند و از همه حقوق انسان تیدر حما

 برخوردارند.

 کنکور رشیدر پذ یمذهب ضیتبع 

است که آمار نشان   یدر حال نی. اافتندیاجازه ورود به دانشگاه را ن  یدر سال جار زین ییشهروندان بها گر،ید یسو از

عدم پرکردن بخش   لیبه دل امیپ نیبر »نقص پرونده« مواجه شدند. ا یمبن یامیافراد با پ نینفر از ا ۱۵کم دست دهدیم

  نییاز »آ ریمختلف غ  انیکنکور، نام اد. در فرم درخواست شرکت در شودی در فرم درخواست کنکور صادر م نید

امتناع   هانهیگز ریخود، از پر کردن سا نیعدم وجود نام د  لیبه دل ن،ییآ نیذکر شده و شهروندان معتقد به ا «یبهائ

 . کنندیم

  انیخود را ب لیبه سازمان سنجش مراجعه کردند و دال ییبها شدگانرفته یاز پذ یبرخ یوقت زیگذشته ن یهاسال  در

  یدر موارد  یآنها وجود ندارد. حت رشیکه امکان پذ  دندیمسئوالن شن یاز سو شتر،یب حیتوض افتیکردند، بدون در

  یو افشا لیترم تحص کیتوانسته بود وارد دانشگاه شود، پس از  -براثر اشتباه  دیشا  - یبهائ  کیکه  ییاستثنا

 از دانشگاه اخراج شد.موضوع، 

بر اساس اسناد  زنند،یسر باز م رانیدر ا یمذهب ضیوجود تبع رشیاز پذ شهیهم یاسالم یکارگزاران جمهور اگرچه

محروم  یدانشگاه التیرا از تحص انیکه بهائ یانقالب فرهنگ  یعال ی شورا ۱۳۶۹افشا شده، مصوبه ششم اسفند 

 افراد سلب شده است. نیاز ا لیقانوناً اجازه ادامه تحص کند،یم

 تیشود و چنان چه هو یریها جلوگدر دانشگاه انینام بهائاز ثبت  دیمصوبه صراحتاً آمده است که با نیبند سوم ا در

 محروم شود. لیاز تحص دیاحراز گردد با لیهنگام تحص یفرد یبهائ

 یرا به نحو ضیتبع نی ا ن،یشد تا با حذف بخش سؤال در مورد د یسع یدولت محمد خاتم یانیپا یهادر سال  اگرچه

 در دانشگاه، افراد وارد شده مجدداً ناچار به ترک دانشگاه شدند. دیعقا شیتفت ل یدور بزنند، اما مجدداً به دل

چهار دهه گذشته    یآغاز شد. ط ۵۷انقالب سال  یروزیپ یاز همان ابتدا لیاز تحص انیبهائ   تیمحروم موضوع

قانون   ۳۰است که در اصل  یدر حال  نیسلب کند. ا انیرا از بهائ هیحق اول نیحکومت تمام تالش خود را کرده تا ا

و پرورش آموزش  لیموظف است وسا تبر »همه ملت« گفته شده است: »دول دی با تأک یاسالم یجمهور یاساس

کشور  ییرا تا سر حد خودکفا یعال التیتحص لیسازد و وسا فراهم  وره متوسطهد انیهمه ملت تا پا یرا برا گانیرا

 دهد.«  گسترش گانیطور را به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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