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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[

 

 بهایی دانشهرونکمپین نه به آزار و زندان ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸ریور شه ۲۴]تاریخ:[ 

 

 .درسا مصطفوی شهروند بهایی ساکن تهران محروم از تحصیل شد

  در کتشر: درسا مصطفوی شهروند بهایی ساکن تهران پس ازبه گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی

این شهروند بهایی  .محروم شد دانشگاه در  تحصیل ادامه از و مواجه پرونده نقض با اعتقادی دلیل  به یسراسر کنکور

 است در رابطه با محرومیت خود متن زیر را انتشار داده 

 گله نمیكنم  

 شكایتي ندارم 

 فحششون نمیدم 

 ناراحت نیستم  

 چرا؟؟!  

چون اتفاقا دلم براشون میسوزه دلم براي عدم آگاهیشون براي كم سوادیشون براي قدرت درك و فهم پایینشون میسوزه  

بهانه اس! چون ك   تربیش كنم؟ عرض چه كه پیام... میشن مواجه پرونده“ ”نقص پیام با كه سالهاست نجووناي بهایي ا

 !آقاي ظر یف میاد میگه: بهایي بودن تو ایران جرم نیست بده كنكور حتي نداره اجازه باشه ناقص واقعا پروندش كه

آقاي ظر یف اتفاقا بهایي بودن تو ایران جرم بزرگیه! اگه نیست چرا جووناي بهایي اجازه ي ادامه تحصیل ندارن؟  

چرا مغازه هاي بهایي ها پلمپ میشه؟  میشن؟ محكوم مدت نين به حبس هاي طواعتقاداتشو خاطر به فا  چرا بهایي ها 

بر میشن؟ چرا...؟ بهایي بودن تو جایي كه حتي جنازتم آرامش چرا اجازه ندارن تو ادارات دولتي كار كنن؟ چرا نبش ق

فقط میخوام بدونید ”نقص پرونده“ كردنتون نه تنها ما رو متوقف نمیكنه بلكه قوي   !و آسایش نداره اتفاقا جرم بزرگیه

 به رودو بهایی  داوطلبان پرونده“ در ”نقص مدر سال های گذشته، اع ...ترمون میكنه براي رسیدن به اهدافمون

محرومیت از تحصیل آن ها بوده به نظر می رسد که این روند، در سال جاری نیز ادامه   معادل ایران در ها دانشگاه

“ شورای عالی  ۱۳٦۹محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه های ایران با استناد به مصوبه ی ششم اسفند   د.پیدا کن

 دانشگاهی تتحصی از دولتی،  اماکن در اشتغال از محرومیت بر عوه را بهاییان که گیرد می صورت فرهنگی“ بانق

بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه ها جلوگیری به عمل آید   .کند می محروم نیز

 باید از تحصیل محروم شودبلکه چنان چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و ”هنگام تحصیل“ نیز احراز گردد، 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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