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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸شهریور  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 ادامه محرومیت دانشجویان بهایی از تحصیل دانشگاهی

تا امروز برای ممانعت از ثبت  ۱۳۸۵گزینه »نقص پرونده«، مفری است که سازمان سنجش آموزش کشور از سال 

 .ها و مراکز آموزش عالی کشور استفاده کرده استنام و حضور بهاییان در دانشگاه

 کیان ثابتی 

های گذشته، ، بار دیگر و مانند سال۱۳۹۸ها و مراکز آموزش عالی سال یج نهایی آزمون سراسری دانشگاهبا اعالم نتا

 داوطلبان بهایی از تحصیالت عالیه در ایران محروم شدند. 

در روزهای گذشته، این جوانان مانند سایر داوطلبان کنکور سراسری برای مشاهده نتایج انتخاب رشته خود جهت ثبت  

دانشگاه، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کردند اما پس از وارد کردن مشخصات خود، با این   نام در

  - ۳۱۶۶توانید با صندوق پستی عبارت مواجه شدند: »داوطلب گرامی؛ به دلیل نقص پرونده، در صورت تمایل می

مشکین  -به آدرس کرج  ۱۳۹۸ / ۰۶/ ۲۷لغایت چهارشنبه مورخ   ۱۳۹۸/ ۰۶/   ۲۵یا از روز دوشنبه مورخ  ۳۱۵۳۵

 واحد پاسخگویی مراجعه نمایید.« -سازمان سنجش آموزش کشور-خیابان شهید متوسلیان -شهر

تا امروز برای ممانعت از ثبت  ۱۳۸۵گزینه »نقص پرونده«، مفری است که سازمان سنجش آموزش کشور از سال 

 ها و مراکز آموزش عالی کشور استفاده کرده است.نام و حضور بهاییان در دانشگاه

المللی، گزینه »مذهِب داوطلب« از فرم ثبت نام آزمون سراسری  یک سال پیش از این تاریخ، بر اثر فشارهای بین 

 برداشته شد.  ۱۳۸۴

، هزاران دانشجوی بهایی در ایران با همین گزینه که ناقض ۱۳۶۲تا  ۱۳۵۹های پس از »انقالب فرهنگی« در سال

ها و سپس تحصیالت  صریح اصل بیست و سوم »قانون اساسی« کشور بود، از شرکت در کنکور سراسری دانشگاه

 دانشگاهی محروم شدند.

توان به صرف  را نمیکس طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ

 ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. داشتن عقیده

سال، یکی از شروط اصلی داوطلبان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون   ۲۲اما پس از انقالب فرهنگی و طی 

 ها، انتخاب یکی از چهار گزینه اسالم، کلیمی، مسیحی و زرتشتی در فرم ثبت نام کنکور بود.سراسری دانشگاه

کردند و به تبع آن، از دریافت ای را انتخاب نمیکدام از ادیان مذکور نبودند، گزینهدر این بین، چون بهاییان پیرو هیچ

 شدند. کارت ورود به جلسه امتحان آزمون سراسری محروم می

زینه مذهب،  ای پس از تشکیل حکومت اسالمی در ایران بود که بهاییان پس از حذف گ، اولین دوره ۱۳۸۴کنکور سال 

ها، برای ها و مراکز آموزش عالی را پیدا کردند. به این ترتیب، پس از سال اجازه شرکت در آزمون سراسری دانشگاه

سال گذشته از تحصیل محروم   ۲۲بهاییان محروم از تحصیل، روزنه امیدی باز شده بود. صدها شهروند بهایی که طی 

شرکت   ۱۳۸۴ه مدرک دیپلم خود را گرفته بودند، در کنکور سراسری شده بودند، به همراه جوانان بهایی که تاز

 کردند. اما در این سال، نتایج انتخاب رشته داوطلبان بهایی همراه با سایر داوطلبان اعالم نشد.
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یک روز تعطیل رسمی در هفته پایانی شهریور ماه، داوطلبان بهایی ساکن تهران به سازمان سنجش واقع در کرج  

 ها اعالم شد که امکان ثبت نام در دانشگاه را ندارند.تک آنو در آن جا به صورت شفاهی به تکدعوت شدند 

سازمان سنجش آموزش کشور هیچ پاسخی در مورد دلیل عدم دریافت نتایج کنکور به داوطلبان بهایی ساکن 

ها راه یافته بودند، پس از نشگاهها نداد. تعداد انگشت شماری از شهروندان و دانشجویان بهایی هم که به داشهرستان

 مدتی با شناسایی حراست دانشگاه اخراج شدند. 

شان با گزینه نقص تا امسال، همواره داوطلبان بهایی در زمان اعالم نتایج کنکور، در مقابل نام ۱۳۸۵از آزمون سال 

 ند.اپرونده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شده و از ادامه تحصیل بازمانده

ای نداشته است. بنا بر گفته مسووالن مربوطه، از جمله  سال گذشته نتیجه ۱۳کدام از داوطلبان در گیری هیچپی

ها نام آن»مرتضی نوربخش«، مدیر کل دبیرخانه گزینش دانشجویان، بهایی بودن داوطلبان، دلیل عدم پذیرش و ثبت

عالی انقالب فرهنگی که شورای  ۱۳۶۹د به مصوبه ششم اسفند های ایران است. این پاسخی است با استنادر دانشگاه

ها، چه در ورود و چه در حین تحصیل،  ماده »ب« در رابطه با داوطلبان بهایی آمده است: »در دانشگاه ۳طبق بند 

 چه احراز شد دانشجویانی بهایی هستند، از دانشگاه محروم شوند.«چنان

تحت عنوان نقص پرونده، از تحصیل   است که  ۱۳۹۸بهایی کنکور  اسامی زیر، فهرست تعدادی از داوطلبان

 وایر« احراز شده و به روز خواهد شد: اند. این اسامی توسط »ایرانبازمانده

 سهند شیرازی، تهران-۱

 مهتاب خادم، تهران -۲

 نگین فروغی، شهر کرد -۳

 وفا نوبخت، ساری -۴

 بهزاد یزدانی، شیراز  -۵

 شیرازترنم کمالی،  -۶

 تارا احسان، تهران  -۷

 آیالر روشن نهاد، ساری  -۸

 ارمغان عنایتی، سمنان -۹

 سیاوش بلوچ قرائی، مشهد -۱۰

 درسا مصطفوی، تهران  -۱۱

 آریا احسانی، کرج  -۱۲

 نوریه فردوسیان، اصفهان  -۱۳

 شایلین عقیلی، کرج  -۱۴

 نگار ایقانی: شیراز -۱۵

 غزل هللا وردی گرجی: ساری -۱۶

 سراج صفریان: ساری  -۱۷

 شعله موفقی ایولی: ساری  -۱۸

 روژان احسانی: کاشان  -۱۹

 روژین کثیری: کرج -۲۰
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 مهسا فروهری: کرج -۲۱

 شمیم ایدلخانی: اردبیل -۲۲

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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