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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[

 

 خبرگزاری دانشجو]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴شهریور  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 فرار به جلوی دانشگاه مازندران در به رسمیت شناختن بهائیت؛

دانشگاه »خبرگزاری دانشجو«، شب گذشته رسانه های خبری را با عنوان »به رسمیت شناختن فرقه ضاله  گروه 

 .بهاییت در دانشگاه مازندران« منتشر کردند

ماجرا از این قرار بود که دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران هنگام ثبت نام اینترنتی و 

ب عالوه بر شیعه و سنی، با گزینه بهائیت هم مواجه شدند و همه اینها در حالی است که طبق  اولیه، در قسمت مذه

قانون جمهوری اسالمی، تبلیغ بهائیت به عنوان یک فرقه انحرافی جرم محسوب بوده و پیروان بهائیت اجازه تحصیل 

 .در دانشگاه را ندارند

دانشگاه   .نی دانشگاه مازندران، دانشگاه جوابیه ای صادر کردالبته امروز پس از رسانه ای شدن این اقدام غیرقانو

مازندران در این جوابیه اعالم کرد که این موضوع فعال بودن گزینه بهائیت در میان ادیان شیعه و سنی طبق روال دو  

 .سال گذشته دانشگاه بوده و موضوع جدیدی نیست

کرد: این اقدام در زمان مدیریت قبلی دانشگاه در سالهای گذشته دانشگاه با فرار به جلو و مقصر دانستن دیگران اعالم 

صورت گرفته و مدیران قبلی خود، این بخش را وارد فرم کردند و اتفاق جدیدی نبوده که مورد حساسیت در این مقطع 

گو با   بالفاصله بعد از این تکذیبه عباس نژاد، معاون سابق آموزشی دانشگاه در گفت و .زمانی قرار گرفته است

خبرنگار »خبرگزاری دانشجو« در ساری، ضمن رد این ادعا گفت: هر تغییر در این زمینه خصوصا در حوزه  

تحصیالت تکمیلی نیازمند مصوبه می باشد و اگر مسئوالن فعلی دانشگاه دلیلی برای این ادعای خود دارند، آن را بیان  

 .و آن انداختن، از لحاظ اخالقی و شرعی صحیح نیستتاکید کرد: تقصیر اشتباهات را به گردن این  وی .کنند

جعفری، مدیر سابق آموزش دانشگاه مازندران نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: : در زمان ما تمامی کارهای 

ثبت نامی به صورت دستی انجام می شد و تنها در یک دوره ثبت نام اینترنتی با استفاده از سامانه سما انجام گرفت و 

 .ن هم مستقیما از تهران برای ما ارسال شده بودآ

جعفری با اشاره به اخراج چندین نفر از دانشجویان بهائی در زمان مسئولیت وی و معاون آموزشی دانشگاه تصریح  

واحد   ۱۱۰کرد: چطور ما می توانیم این خطای فاحش را انجام دهیم و آن را اصالح نکنیم، اما دانشجوی بهایی را که 

 .پاس کرده بود اخراج کنیمدرس 

باهات که توی تاکید کرد: این تکذیبه ها اشتباهات مسئولین فعلی را پاک نمی کند و مسئولین بهتر است نسبت به این اش

 .امیدواریم عمدی نبوده باشد، عذخواهی کنند

 

 

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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