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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[

 

 سحام نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴فروردین   ۲۷ ]تاریخ:[

 

 .این هفت مرد و یک زن بهایی

رسد که شش مرد و یک زن که  مدیره دانشگاه بهاییان ایران در حالی فرا می  چهارمین سال دستگیری و زندان هیئت

این دانشگاه به چهارسال زندان محکوم شدند، ماه آینده و با سپری شدن دوران   به جرم اداره و تدریس در

 .شوندشان، از زندان آزاد میمحکومیت

های دولتی و  ان ادامه تحصیل بهاییان در دانشگاهامک  ۱۳۵۷به گزارش»سحام«، پس از انقالب اسالمی ایران در سال 

جامعه بهاییان ایران، دانشگاهی مخصوص جوانان بهایی درکشور را تأسیس  ۱۳۶۸سال  خصوصی از بین رفت، در

 .شد

  حضوری را به اجرا گذاشت. به  –ای پذیرفت و سپس سیستم مکاتبهای دانشجو میطورمکاتبه ابتدا به  این دانشگاه در

های حضوری  تهران جمع شده و درکالس هفته درای که در هر ماه، دانشجویان از سراسر ایران به مدت یکگونه

  شد و دانشجویان درخانه اعضای جامعه بهاییان ایران برگزار می  ها عموماً درکردند. این کالسدانشگاه شرکت می

ند. با گسترش امکانات ارتباطی، دانشگاه به شیوه ماندهای اقوام و دوستان خود می خانه  مدت اقامت در تهران، در

هایی را برای تدریس اجاره کردند. از  های دانشگاه مکانحضوری و آنالین رو آورد و با توسعه فعالیت –ای مکاتبه

های مختلف از این دانشگاه دانشجو در مقطع کارشناسی و در رشته   ۶۰۰تاکنون بیش از چهار هزار و  ۱۳۶۸سال 

شناسی و مهندسی شناسی، جامعهشناسی، روانهای خارجی، کامپیوتر، زیستاند. ادبیات، زبانتحصیل شده الفارغ

 .توانستند انتخاب کنندمندان به تحصیل دراین دانشگاه، میهایی بودند که عالقهعمران رشته 

هللا مستقیم و بادوام، رامین زیبایی، امانهللا سبحانی، فریدون صدقی، کامران مرتضایی، فؤاد مقدم، محمود ریاض

 بازداشت و سپس به چهار ۹۰علمی این دانشگاه بودند که در اردیبهشت مدیره و هیئت نوشین خادم، اعضای هیئت

ساله است که سال آینده آزاد خواهد شد. دیگر سال زندان محکوم شدند. کامران مرتضایی از این میان دارای حکم پنج

 .آزاد خواهند شد زمان محکومیت دراین دانشگاه ماه آینده و با پایان مدت همکاران وی

اند  این شش مرد از ابتدایی دستگیری و تاکنون در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته

 .زنان اوین است  ۳۵۰و نوشین خادم نیز در بند 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگ

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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