
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران سبز]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣مرداد   ١٣] ٢٠١٤اگوست   ٤]تاریخ:[ 

 

 علیرغم وعده ی مسئولین: محروم از تحصیل شدن شهروندان بهایی در کنکور سراسری

سراسری امسال شرکت کرده بودند، به جای دریافت نتایج، با عبارت تعداد زیادی از شهروندان بهائی که در کنکور 

 “لطفا با صندوق پستی کرج مکاتبه و یا … مراجعه نمایید” روبرو شدند.

به گزارش دانشجونیوز، طی روند چند سال گذشته، داوطلبین بهائی کنکور سراسری، به هنگام دریافت نتایج کنکور و  

 شدند.ت “نقص پرونده” مواجه مییا نتایج انتخاب رشته با عبار

 شدند.توانستند به دانشگاه راه پیدا کنند، پس از مدتی از دانشگاه اخراج میگفتنی است تعداد دیگری که می

ی روند محرومیت از تحصیل ی بهائیان، شکل جدیدی از ادامه رسد عبارت جدید درج شده در کارنامهبه نظر می

 باشد.میبهائیان پس از انقالب فرهنگی 

اقدام حکومت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر جلوگیری از تحصیل شمار زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل عقاید  

سیاسی، مذهبی و یا فعالیت های صلح آمیز بدور از خشونت، و یا تبعیض تحصیلی علیه زنان به دلیل جنسیت، عالوه  

است؛ مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور و همچنین میثاق ها و بر اینکه رفتاری مخالف با شان و کرامت انسانی 

 کنوانسیون های بین المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.

بر اساس بندهایی از ماده دوم و ماده سیزدهم “میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”که جمهوری 

د شده است، آموزش عالی باید به طور مساوی برای همه شهروندان، “بدون هیچ نوع اسالمی ایران نیز بدان متعه

تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، 

 دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر” در دسترس باشد.

ندان از تحصیل همچنین به طور آشکار با اصول متعددی از اعالمیه  رفتار جمهوری اسالمی در محرومیت شهرو

 جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی در تضاد است. 

شور سال نقض حق تحصیل شهروندان ایرانی در دانشگاه های ک ۸شایان ذکر است که در تابستان سال گذشته گزارش 

مورد محرومین از تحصیل و  ١٠٠٠با هدف معرفی سازمان های موثر در نقض حق تحصیل و ارائه اسامی بیش از 

 دانشجویان ستاره دار منتشر شد.

این گزارش که توسط کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری سایت دانشجونیوز و کمپین دفاع از حق  

مورد محرومین از   ١٠٠٠از مستندات و همچنین اطالعات طبقه بندی شده بیش از تحصیل آماده شده، به ارائه برخی 

 می پردازد.  ١٣٩١تا اسفند  ١٣۸۴تحصیل از فروردین ماه  

، بخشی از سیاست های وزارت ١٣۸۴پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 

ور پررنگ تری در راستای تصمیمات نهادهای سرکوبگر برون  علوم ایران و سازمان سنجش آموزش کشور به ط

 دانشگاهی مانند وزارت اطالعات و بخش هایی از قوه قضائیه قرار گرفت. 

عالوه بر این، با تصمیم وزیر علوم و تایید شورای عالی انقالب فرهنگی، افراد جدیدی به عنوان روسای دانشگاه های 

 ها سهم عمده ای در محرومیت از تحصیل دانشجویان داشته اند.  کشور منصوب شدند که در طول این سال 

های حسن روحانی در  افتد که یکی از قول در حالی اتفاق می ٩٣ی روند محرومیت از تحصیل بهائیان در سال ادامه 

 کارزار انتخاباتی خود، حل کردن مشکل “محرومیت از تحصیل شهروندان ایرانی” عنوان شده بود.

https://iranbahaipersecution.bic.org/
http://kami-sabz2001hotmailcom.blogspot.com/2014/08/blog-post_42.html
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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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

