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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ٢٠١٨ هیژوئ  ١٩ - ١٣٩۷ ریت ٢٨]تاریخ:[ 

 

 ی بهائ یدانشجو کی لیممانعت از ادامه تحص

پاسخ  چیتاکنون ه یمرتبه به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده ول نیدر دو ماه گذشته چند ،یحیذب سوگل

 .بر اخراج از دانشگاه به او ارائه نشده است یمبن یحکم ای حیصر

  لیرسام واقع در کرج، پس از دو سال تحص یانتفاع ریدانشگاه غ یساله بهائ ٢١ یدانشجو سان«،یس یحیذب سوگل»

 .بازماند لیاز ادامه تحص اش،ی اعتقادات مذهب لی( به دلکی)گراف یریرشته ارتباطات تصو یدر مقطع کارشناس

موسسه آموزش  یمقطع کارشناس کیرشته گراف ٩۵سال   یگفت: »سوگل، ورود ری وا رانیاو به ا کانیاز نزد یک ی

طبق روال ترم  بهشتیکرده و در اواسط ارد لیدانشگاه تحص ن یترم چهار در ا انیرسام است. او دو سال تا پا یعال

 یرسم تیجلسه امتحان به سا یکارت ورود افتیدر یترم برا انیماه قبل از شروع امتحانات پا کیگذشته،  یها

رفع مشکل به سازمان سنجش آموزش کشور   یعبارت که برا نیو با ا شودیباز نم تی که سا کندیدانشگاه مراجعه م

 «.شودیمراجعه کند، روبرو م ریهفت ت دانیواقع در م

کنند. سپس خانم دهقان،   یم یاطالع یکه آنها اظهار ب کندیم یریگ ی دانشگاه پ قیابتدا از طر ،یبهائ یدانشجو نیا

 .که به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کند  کندیم هیکل آموزش مؤسسه به او توص ریمد

ه  و شرح مشکلش به او اجازه ورود ب شیخو یکه پس از معرف کندیبه سازمان سنجش مراجعه م یحیذب سوگل

که به  شودیتند و زننده به او گفته م یبا لحن یتلفن و شفاه قیو فقط از طر شودیساختمان سازمان سنجش داده نم

 .و اخراج است درا ندار رانیا یهادر دانشگاه لیتحص تیصالح یشخص بهائ کیعنوان 

مرتبه به سازمان سنجش آموزش کشور  نیاو در دو ماه گذشته چند ،یحیسوگل ذب کان یاز نزد یک یبه اظهارات  بنا

 .بر اخراج از دانشگاه به او ارائه نشده است یمبن یحکم ای حیپاسخ صر چیتاکنون ه یمراجعه کرده ول

به طور  یحیسوگل ذب تیدانشجو در پاسخ به شکا نشیمعاون بخش گز ،ییمای نع  یمراجعات، آقا  نیاز ا یک ی در

  یبه »مرتض یادرخواست خود را در نامه  خواهدیندارند« و از او م لیتحص تیصالح انیگفته »بهائ  یشفاه

مشکل او را  تواندیاست که م  یهسته سازمان سنجش آموزش کشور شرح دهد، چون او تنها فرد رینوربخش«، مد

 .ربط است یذ نیدر انتظار پاسخ مسئول فیلچنان بالتک تا امروز هم ،یبهائ یدانشجو نیکند. ا یریگ یرفع و پ

  ریو مد ١٣۷٩از سال  یو فناور قاتیدانشجو وزارت علوم تحق نشیگز رخانهیکل دب رینوربخش«، مد یمرتض»

سال گذشته، در همه   ١٨تاکنون بوده است. او در  ١٣٨١سازمان سنجش آموزش کشور از خرداد   نشیهسته گز

گفته  رانیا یهادر دانشگاه انیهائب لیها هم چنان در سمت خود ابقاء شده است. نوربخش در رابطه با حق تحصدولت

ها را ندارند و اگر در  رسمي كشور حق تحصیل در دانشگاههاي غیر است: »دانشجویان ادیان ساختگي و اقلیت

 «.تأیید صالحیت به هیئت مركزي گزینش دانشجو فرستاده شوند یکنند، باید برا یدانشگاهي تحصیل م

 یجمهور یدر قانون اساس یول رودی بشمار م رانیا یمذهب  تیاقل نیبزرگتر ،یهزار باورمند مذهب صدیبا س یبهائ نید

 .شوند یشناخته م یرسم تیبه عنوان اقل یو زرتشت تی هودی ت،یحیمس انیفقط اد ران،یا یاسالم
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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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