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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:[ 

 ١٣٩٨مهر  ٢]تاریخ:[ 

 

 افزایش شمار دانشجویان بهایی محروم از تحصیل/ سند؛ ٩٨کنکور 

با پیغام "نقص در  ٩٨سما خانجانی، شهروند بهایی اهل سمنان، در نتایج کنکور سراسری  –خبرگزاری هرانا 

پرونده" مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. با احتساب وی شمار شهروندان بهایی محروم از  

 .تن رسید ٢٣که تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده به  ٩٨نکور تحصیل در ک

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، سما خانجانی، شهروند بهایی اهل 

 .، با پیغام نقص در پرونده مواجه و از ادامه تحصیل محروم شد٩٨سمنان، در نتایج آزمون سراسری 

که با عناوین مختلفی به دلیل   ٩٨حتساب "سما خانجانی" شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری با ا

 .تن رسید ٢٣بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده اند تاکنون به 

ی،  شهروند بهایی دیگر به نام های “سراج صفریان از سار  ٢٢هرانا طی روزهای گذشته در گزارشی از مواجه شدن 

تارا احسان از کرج، روژین کثیری از کرج، شمیم ایدلخانی از اردبیل، سهند شیرازی از تهران، مهتاب خادم از 

تهران، ارمغان عنایتی از سمنان، سیاوش بلوچ قرائی از مشهد، شایلین عقیلی از کرج، نگار ایقانی از شیراز، روژان  

نم کمالی از شیراز، نگین فروغی، درسا مصطفوی از تهران،  احسانی از کاشان، غزل هللا وردی گرجی از ساری، تر

آریا احسانی از کرج، بهزاد یزدانی، شعله موفقی ایولی، از ساری، رشته ریاضی فیزیک، مهسا فروهری از کرج،  

م و نوریه فردوسیان، اهل اصفهان” با این پیغا ١۰۷، آیالر روشن نهاد، با رتبه ۶۵۷وفا نوبخت، اهل ساری، با رتبه 

 .خبر داده بود

اند. گزینه نقص در پرونده یک این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “نقص در پرونده” از تحصیل محروم شده 

در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به    ١٣٨۵ترفند متداول است که عمدتا از سال 

 .کار گرفته شده است

ن، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از علیرغم نص صریح قانو

 .اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز محروم هستند

شود. این  های ایران منتشر میهر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه

 .گیردالتحصیلی هستند نیز در بر میفرادی را که در آستانه فارغموضوع حتی ا

تن از شهروندان بهایی را که با این پیغام  ۵٨در جریان کنکور سراسری سال گذشته نیز خبرگزاری هرانا، اسامی 

 .مواجه شده و از تحصیل در دانشگاه های کشور محروم شده بودند احراز و منتشر کرده بود

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص  

توجهی دولت ایران به  اند و آن را مصداق بارزی از بی محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده

 .اندمعاهدات حقوق بشری دانسته

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی زادی شهروندان بهایی در ایران از آ

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 
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و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی 

 .برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها 

شناسد، به گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .ی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده استهمین دلیل ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

