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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:[ 

 ١٣٩٧مرداد  ۵]تاریخ:[ 

 

 نامت برای ادامه تحصیل غیرقانونی بوده دانشجوی بهایی: گفتند ثبت

 کیان ثابتی 

آباد، پنجمین دانشجوی بهائی است که در سال جاری به دلیل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج   هومن ایمانی اسمعیل

های  ذبیحی سیسان به ترتیب از دانشگاه شده است. پیش از او، آرش رضویان، کیانا ثنایی، شکیب تیموری و سوگل

 بودند. گیالن، میرداماد گرگان، گرگان و رسام کرج اخراج شده 

هومن دانشجوی ترم دوم رشته گرافیک دانشگاه آزاد کرمان مشغول بود. او به ایران وایر می گوید: »اواسط 

ها و پشتیبانی سایت پرسیدم اظهار بی اردیبهشت ماه برای ورود به سایت به مشکل برخوردم. وقتی از بقیه بچه

 اطالعی کردند و گفتند تا حاال این طور مشکلی نداشتیم.«

او تصمیم می گیرد به حراست دانشگاه مراجعه کند: » رئیس حراست اسمم را که وارد سیستم کرد، از من پرسید  

خواهد جلو ادامه تحصیلت را  میدینت چیه؟ گفتم بهائی. او گفت شما حق ادامه تحصیل نداری و سازمان )سنجش( 

 بگیرد.«

این اتفاق برای هومن چندان غیرمنتظره نبوده. او از مسئوالن دانشگاه می خواهد در صورتی که قصد دارند اخراجش  

کنند، زودتر تصمیم شان را اعالم کنند: »چند دفعه به حراست و و معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه کردم که آنها فقط 

 توانیم بدهیم.«ای به تو نمیخراج هستی. گفتم حکم اخراجم را بدهید. در جواب گفتند ما هیچ نامهگفتند امی

نام در دانشگاه را بگیرد: »من را فرستادند به بایگانی ولی بایگانی به این هومن در ادامه تالش می کنم مدارک ثبت

دادن مدارک خودداری کرد. دوباره برای پیگیری به بهانه که هنوز حکم اخراج مرا دریافت نکرده، از تحویل 

کردی و ثبت نام شما غیرقانونی بوده چون، بهائیان حق حراست برگشتم که آنها گفتند اصال شما نباید ثبت نام می

 تحصیل ندارند.« 

صیل ندارند را به من  قانونی درباره منع ثبت نام بهاییان وجود ندارد: »از آنها خواستم تا قانونی را که بهائیان، حق تح 

 کردی.« نشان دهند ولی آنها فقط حرف خودشان را تکرار کردند که تو از همان ابتدا هم نباید ثبت نام می

نام شود در چند کالس ثبتکنند و موفق میدهد. برخی اساتید هم به او کمک میهای خودش ادامه میهومن به تالش

آید: » حسابداری از من خواست تا فرم انصراف از تحصیل را امضاء  و میکند. این بار حسابداری دانشگاه سراغ ا

اید نه خودم.« با این وجود او می  دهم این تصمیم را شما برای من گرفته کنم که نپذیرفتم و گفتم من انصراف نمی

 اه برود.تواند دانشگها در نهایت به در بسته خواهد خورد. او اخراج شده است و نمیدانست که این تالش

دهند. این نقطه است. خرداد امسال متوجه شد که به او اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نمی ساله ١٩هومن 

های ایران در  پایان رویای او برای تحصیل بود.هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان بهائی آزمون سراسری دانشگاه

 شوند. روبرو می زینه »نقص پرونده« شان و گزمان انتخاب رشته با بسته بودن سایت

شوند که آنها نیز بالفاصله پس از شناسایی در طی دوران  تعداد اندکی از داوطلبان بهائی موفق به ورود به دانشگاه می

شوند. جلوگیری از تحصیالت عالیه بهائیان بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب تحصیل از دانشگاه اخراج می 
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شمسی است که طبق آن   ١٣۶٩اسفند  ۶ای، رهبر جمهوری اسالمی به تاریخ یت هللا علی خامنهفرهنگی و تصویب آ

اند، از دانشگاه محروم هر فرد بهائی »در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی

 شوند«.

ت دانشگاهی بهائیان در ایران بود،  سال از انقالب فرهنگی که آغاز اخراج و محرومیت از تحصیال ٣۵پس از گذشت 

تاکنون هیچ شهروند اخراج شده بهائی برای ادامه تحصیل به دانشگاه برنگشته است. آخرین نمونه، »حنان حر« بود 

 که درخواست وی برای صدور مجوز تحصیل در دانشگاه از سوی دیوان عدالت اداری کشور رد شد. 

عتقادات مذهبی از تحصیل در رشته مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل، به دلیل ا ١٣٩۵حنان حر در مهر ماه سال 

محروم و از دانشگاه مذکور اخراج شد. در دادنامه فرد مذکور آمده است: »مطابق مصوبه شورای عالی انقالب 

 فرهنگی بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی منع شده اند.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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