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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:[ 

 ١٣٩٩آبان   ١٠]تاریخ:[ 

 

 افزایش شمار دانشجویان بهایی محروم از تحصیل؛ ٩٩کنکور 

تن دیگر از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال که   ٩با گذشت زمان هویت  –خبرگزاری هرانا 

در سایت سازمان سنجش  " تحقیقات در پرونده " و   " نقص پرونده" در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله 

اند احراز شد. با احتساب این افراد شمار شهروندان  دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده مواجه شده و به

 .تن رسید ١۷که تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده به  ٩٩بهایی محروم از تحصیل در کنکور 

تعدادی از شهروندان بهائی که در به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، 

کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده و یا تحقیقات در پرونده  

 .رو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدندروبه

، آوا بهروز، فاران قدرتیان و مبینا  از پارس آباد ۶۸۶شمیم ایدلخانی، با رتبه " تن از این شهروندان بهایی  ٩اسامی 

توسط هرانا احراز شده   " هوشمندی از تهران، کیمیا منوچهری، عرشیا اشراقی، کیان لقائی، اوین زمانی و ساینا فارس

 .است

که با عناوین مختلفی   ٩٩شهروند، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری  ٩با احتساب اسامی این 

تن   ١۷اند تاکنون به به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده " تحقیقات در پرونده"و  " پرونده نقص" ازجمله 

 .رسید

شهراد محمدزاده، آرین دهقانی، ستاره " های شهروند بهایی دیگر به نام ۸هرانا پیشتر در گزارشی از مواجه شدن 

ها خبر داده  با این پیغام "رسا سید احمد و ساینا شفیع زادهایزدی، مرجان عباسپولی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، پا

 .بود

از میان این افراد شمیم ایدلخانی و وحید صادقی پیش از این نیز بارها پس از شرکت در کنکور سراسری با ایرادات  

 .ندمختلف مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده

اند. گزینه از تحصیل محروم شده " تحقیقات در پرونده"و  " نقص پرونده " فی از جمله این شهروندان تحت عناوین مختل

در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی  ١٣۸۵نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال  

 .از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است

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

 .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 میر آستانه فارغموضوع حتی افرادی را که د

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

 .اندوق بشری دانستهمعاهدات حق
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های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

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

قاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعت

 .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 هب بهاییان را به رسمیت نمیگری را به رسمیت شناخته و مذادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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