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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[

 

 رادیو زمانهبرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۹۰خرداد  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 دانشگاه بهائیان »غیرقانونی« اعالم شد فعالیت 

 .را »غیرقانونی« اعالم کرد  (BIHI) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، فعالیت دانشگاه مجازی بهائیان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم اعالم کرده »دانشگاه 

 .« از این دفتر اخذ نکرده و هرگونه فعالیت آن غیرقانونی است گونه مجوزیهیچ  BIHEمجازی 

 .وزارت علوم همچنین مدارک این دانشگاه را »فاقد ارزش قانونی« دانسته است

در تهران، شماری از   (BIHI) تر مأموران امنیتی با پلمپ مراکز علمی و آزمایشگاهی دانشگاه علمی آزاد بهائیانپیش

 .دانشگاه را در چند شهر ایران بازداشت کرده بودندمسئوالن این 

را در شهرهای تهران،   ۱۳۹۰شدگان مسئوالن دانشگاه بهائیان در اول خرداد  المللی بهائیان تعداد بازداشتجامعه بین

 .نفر اعالم کرده است ۳۰کم کرج، اصفهان و شیراز را دست

مقدم، وحید مختاری، محمود بادوام، افروز فرمانبرداری و  شاهین نگاری، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، فواد 

از سوی جامعه بهائیان  ۱۳۶۶دانشگاه علمی آزاد بهائیان سال  .اندسهیل قنبری از جمله افرادی هستند که بازداشت شده

 .دیدندایران تشکیل شد و افراد محروم از تحصیل به صورت آن الین در آن آموزش می

اساسی ایران، حق ادامه تحصیل را برای همگان به رسمیت شناخته اما شهروندان بهائی، به دلیل عقاید  با اینکه قانون 

هزار بهایی در ایران،    ۳۰۰همچنین با وجود زندگی  .های ایران محروم هستندمذهبی از حق ادامه تحصیل در دانشگاه

های گذشته با مشکالت بسیاری در ن در طول سال پیروان این دی .شناسدحکومت ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی

 .اندایران مواجه بوده 

های دانشگاه بهائیان در آنجا برگزار  نیز مأموران امنیتی با حمله به منزل افرادی که برخی کالس ۱۳۷۷مهر ماه سال 

ه نیز شماری از شهروندان  اسفند ماه سال گذشت .شد، تعدادی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه را بازداشت کردندمی

های خود در پوشش کارهای آموزشی فرهنگی در  بهائی در بم، کرمان و تهران به دلیل »ترویج وگسترش برنامه

 .ها« بازداشت شدندتعدادی از مهد کودک

پس از وقایع دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته نیز شمار زیادی از شهروندان بهائی از سوی  

همچنین هفت رهبر بهائی در ایران که از دو سال پیش در زندان هستند، سال گذشته   .نیروهای امنیتی بازداشت شدند

 .اندسال حبس محکوم شده ۲۰به 

 

 

 

 

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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