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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 هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧دی   ٢٤]تاریخ:[ 

 

 نژاد، دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شدشیرین بنی 

شیرین بنی نژاد، دانشجوی ترم پنج مقطع کاردانی پیوسته رشته علمی کاربردی کامپیوتر در   –خبرگزاری هرانا 

دانشگاه آزاد سما اندیشه، به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. با وجود محرومیت 

ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی ی از تحصیل در دانشگاهشهروندان بهای

 .مانندهای مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می به بهانه

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، یک دانشجوی بهایی به نام شیرین 

 .نی نژاد، به دلیل بهایی بودن از دانشگاه آزاد سما اندیشه اخراج شدب

، طی تماسی  ٩٧ماه دی ١٩روز چهارشنبه " یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: 

ماه قبل از دانشگاه از شیرین بنی نژاد خواستند که به دانشگاه مراجعه کند. در دانشگاه به وی اطالع داده اند که یک 

اخراج شده است. این مطلب زمانی به وی ابالغ شده که شهریه ترم را کامل پرداخت کرده و یکی از امتحانات را نیز 

 ." داده بود

امتحان دیگر با پایان تحصیل و دریافت مدرک    ٣به گفته این منبع مطلع اخراج وی زمانی صورت گرفته است که فقط 

 .استکاردانی فاصله داشته 

این دانشجوی بهایی به همراه خانواده خود روز شنبه به حراست و رئیس دانشگاه  " این منبع مطلع همچنین افزود: 

اند ما در اخراج این دانشجو نقشی نداشته ایم و اگر سوالی دارید  ای حاصل نشده و گفته مراجعه کردند با این حال نتیجه 

 ." به وزارت اطالعات مراجعه کنید

ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهبا وجود 

مانند. هرانا پیشتر نیز در های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم میشده و پس از مدتی به بهانه

 .داده است هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشورگزارش

الزم به ذکر است در روزهای اخیر همزمان با آغاز امتحانات پایان ترم موج جدیدی از اخراج دانشجویان بهایی از 

 .دانشگاه ها شروع شده است

رشته عمران در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، به دلیل بهایی بودن از   ٣پیش از این شایان معنوی، دانشجوی ترم 

 .دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده بود

، بدیع صفاجو، دانشجوی بهایی ترم هفت مهندسی شیمی، به دلیل بهایی بودن از واحد  ٩٧ماه دی  ١٩روز چهارشنبه 

تحصیل محروم شده بود. همچنین روز شنبه نیز یک دانشجوی بهایی  علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج و از ادامه 

 .دیگر به نام سما نظیفی نیز در جلسه امتحان از دانشگاه آزاد واحد شهریار اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده بود

اشتغال  علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از

 .در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز محروم هستند
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شود. این  های ایران منتشر میهر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه

 .گیردالتحصیلی هستند را نیز در بر میموضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی ر ایران از آزادی شهروندان بهایی د

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

ردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور ف

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی

 .یان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده استسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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