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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[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰مهر  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 »نقص پرونده« شد نیگزیجا «یعموم  تیها: »عدم صالحدر دانشگاه انییبها  لیتحص تی ممنوع

اند، حاال با هاست از ورود به دانشگاه محروم ماندهکه دهه  ییجوانان بها ،ییبها  یجامعه جهان هیانیب نیتراساس تازه بر

 .اندمواجه شده تیمحروم نیدر مورد ا «یدیجد یرسم اتی»ادب

خود در مورد   استیس یاسالم یحکومت جمهور دیجد یهابر اساس گزارش دیگویم (BIC) ییبها  یجهان جامعه

 .کرده است میو تحک  دیبه دانشگاه را تشد ییبها  نییآ روانیورود پ تی ممنوع

اند، حاال با هاست از ورود به دانشگاه محروم ماندهکه دهه  ییجوانان بها ،ییبها  یجامعه جهان هیانیب نیتراساس تازه بر

 .اندمواجه شده تیمحروم نیدر مورد ا «یدیجد یرسم اتی»ادب

آزمون قبول    نیو در ا کردندیها شرکت مدانشگاه یکه در کنکور ورود ییبها نییآ روانیآن دسته از پ ن،یاز ا شیپ تا

نداشت اما جامعه  یمشکل چیه شانیهاهر چند پرونده شدندیدر مرحله بعد با عبارت »نقص پرونده« مواجه م شدند،یم

 :دیگویم ییبها  یجهان

 ی" برای عموم تی"مردود" شدنشان، "عدم صالح لیگفته شده است که دل  ییاز جوانان بها یاندهیبه شمار فزا امسال«

 «.است یدانشگاه التیتحص

 :دیگویاز ژنو م ییبها  یجامعه جهان یفهندژ، سخنگو نیمیس

  ی ادیهمچنان ادامه دارد. امسال شمار ز لیاز حق تحص ییبر محروم کردن جوانان بها یمبن رانیدولت ا یهااستیس«

 قتیاند. در حقرو شده " روبهیعموم تیکنکور با عبارت "عدم صالح جهینت افتیدر هنگام در ییاز کنکوردهندگان بها 

  ی شناخته شده در قانون اساس تیبه رسم یهان یاز د یک ی ییبها انتیبه کار رفته است که د نیا  یاصطالح برا نیا

 ».ستین یاسالم یجمهور

ذکر شده در   یرسم ان یاز اد یک یاز  یرویسازمان سنجش آموزش کشور آمده است، پ تیساچه در وب اساس آن  بر

ورود به  یعموم طیاز شرا یک ی یزرتشت نییآ ای  تیهودی ت،ی حیاسالم، مس یعنی یاسالم یجمهور یقانون اساس

 .است رانیها در ادانشگاه

که  ییدر جامعه بها تیو عضو ییبها انتیاعتقاد به د ،یاسالم یبر اساس رفتار جمهور دیگو یم ییبها  یجهان جامعه

ها هزار ده بیترت نیو بد کندیورود به دانشگاه م تیاست فرد را فاقد صالح ران یا رمسلمانیغ ینید تیاقل نیتربزرگ

 :مانندی م باز یعال التیاز تحص زهیبااستعداد و باانگ  یدانشجو

و  رحمانهی ب یعمل ،یمش خط نیو ا کندیجوانان را سرکوب م ندهیدر دانشگاه آرزوها و آ لیاز حق تحص تیمحروم«

 «.مخرب است

 :دیگویرابطه م نیفهندژ هم در هم نیمیس

اند وارد دانشگاه اند نتوانستهاعتقاد داشته  ییبها  انتی که به د ل یدل نیبه ا رانینسل در ا نیچهار دهه گذشته چند در«

چه امسال  که عالقه دارند به جامعه خودشان خدمت بکنند. با آن  ییهانهیخود را رشد دهند و در زم یشوند، استعدادها
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را به اجرا گذاشت و  انییبها یعال التیممانعت از تحص استیهم س گریسال د کی یبرا یاسالم یاتفاق افتاد، جمهور

 ».وم کردبه آن بکنند، محر توانستندیم انیگروه از دانشجو نیکه ا یرا هم از خدمات رانیجامعه ا بیترت نیبه ا

و در سراسر جهان   رانیدر ا انییکه بها کندیم دیموضوع تأک نیو تأسف از ا یضمن ابراز نگران ییبها  یجهان جامعه

شهروندان  یتمام یاهیحقوق پا نیبه تضم یاسالم یمقامات جمهور یبندیپا یبرا یرا فرصت د یسر کار آمدن دولت جد

 :دندیدیم انییبها نهیریدادن به سرکوب د انیو پا

که   دفاعیمظلوم و ب یاسرکوب جامعه یخود برا یرویصرف وقت و ن  یبه جا رانیطور قطع حکومت ا به«

 نیمتعدد کشور تمرکز کند اما مقامات با صدور ا یهابر حل بحران دیو دوستداران وطن خود هستند با رخواهانیخ

 «.آشکار است یمذهب بتعص ض،یناعادالنه و تبع استیس نیا انیاند که بننشان داده  هایمردود

  یحکومت جمهور یخود از سو یو انسان هیاز حقوق اول انییهاست درباره محروم کردن بهاسال ییبها یجهان جامعهه

احترام    «یرانیکرده است به حقوق »همه شهروندان ا دیکه حکومت تأک  ستی در حال نیو ا دهدی هشدار م یاسالم

 :گذاردیم

 اتیادب نیتظاهر و استفاده از چن نی. ترک اندیبیبه وانمود کردن نم یازین یحت گریحکومت د رسدی به نظر م حال«

  یدولت یناعادالنه را در نهادها استیس نیکه حکومت قصد دارد ا دهدینشان م انییدر سرکوب بها یواضح

 ».تر کندمستحکم

بر  میو نظارت مستق  یالمللن یدر سطح ب رانیو پاسخگو دانستن ا ضیتبع نیدادن به ا انیپا ییبها  یجهان جامعه

سازمان ملل متحد و   یخود خواستار وارد عمل شدن فور هیانیو در ب داندی م یآن را ضرور یآموزش عال یهااستیس

 شده است.  رانیا انییموضوع از جانب بها  نیها در احکومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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