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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[

 

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷ شهریور ۲۹]تاریخ:[ 

 

 نفر ۵۸افزایش تعداد دانشجویان بهائی محروم از تحصیل به 

تن دیگر از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال جاری که به اشکال   ۷با گذشت زمان هویت 

اند، توسط این نهاد احراز  مواجه شده و نهایتا از ادامه تحصیل محروم شده  " پیغام نقص در پرونده" مختلفی ازجمله با 

که تاکنون هویت آنها توسط حقوق   ۹۷شد. با احتساب این افراد شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور 

 .تن افزایش یافت ۵۸بشر در ایران احراز شده است به 

ز شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت به گزارش حقوق بشر در ایران، تعدادی ا

سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده روبرو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. اسامی این  

ریاضی و    ۸۹۵۸)رتبه  " آوا کارگر" ریاضی از تهران(  ۸۶۶۵)رتبه  " آبادیفهیم آگاهی نجف" شهروندان بهایی 

 " الحان صفاجو" )از تهران(،  " سما محبی کردسفلی" هنر(،  ۳۶۲۹ریاضی و  ۷۰۰۷)رتبه  " نوا کارگر"  هنر(، ۵۷۵۳

)از تهران( و هلیا خادمی دلجو )از تهران( توسط حقوق بشر در ایران احراز شده است. این   " پوریا امامی" )از کرج(، 

اند. گزینه نقص در پرونده یک ز تحصیل محروم شدهشهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “نقص در پرونده” ا

در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به    ۱۳۸۵ترفند متداول است که عمدتا از سال 

شهروند بهایی، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری  ۷کار گرفته شده است. با احتساب اسامی این 

 .تن افزایش یافت ۵۸عناوین مختلفی به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده اند به   که با ۹۷

فرهود  " . ۱های شهروند بهایی دیگر به نام  ۵۱حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته در گزارشی از مواجه شدن 

فاران طالئی " . ۵، " موفقی ایولی، اهل سارینریمان " .  ۴، " رمان گلزارآ" . ۳، " صهبا ایمانی " . ۲، " باشی، اهل تهران

هستی " . ۱۰، " حنان هاشمی دهج" . ۹، " نیما امینی " . ۸، " مهسا ستوده" . ۷، " سینا طالعی جوشقانی" . ۶، " آبادیخلج 

،  (۹۴۷۷)رتبه  " رژان خونیکی" . ۱۳از تهران(،   ۱۵۰۰۰)رتبه  " تینا حمیدی فرد" . ۱۲، " آریا احسانی" . ۱۱، " ملکی

. ۱۸، " آرین بقایی امرئی" . ۱۷، " هدی هدایتی" . ۱۶، " زوارهپارسا شیخ  " . ۱۵، " فروزان نوردل، اهل تبریز" . ۱۴

نگار  " . ۲۲، " کیانا رستاک" . ۲۱، " پرویز رحمانی" .  ۲۰ریاضی(،  ۹۶۰)رتبه  " ادیب رحمانی" . ۱۹، " وفا نوبخت" 

.  ۲۷، " تارا بهامین" . ۲۶، " اشی اردستانینبیل ب" . ۲۵، " آرشام هاشمی" . ۲۴، " هومن زارعی کدوی" . ۲۳، " ایقانی

.  ۳۲، " صدف میثاقی سیسان" . ۳۱، " پگاه سیروسیان" .  ۳۰، " سایه آقایی" . ۲۹، " نونا قدیری" . ۲۸، " بیتا چرخ زرین" 

شمیم  " . ۳۶، " آنیتا رستگار" . ۳۵، " ریزی یحیی موسوی تنگ" . ۳۴، " بصیر زینلی باغینی" . ۳۳، " پرهام مختاری" 

پرند " . ۴۰، " سروین )شروین( آذر شب،" . ۳۹، " پارمیدا حسینپولی ممقانی" . ۳۸، " فرنیا ایلیازاده، " . ۳۷، " ایدلخانی

فاران عباسپولی " . ۴۴ترنم معتمدی بروجنی”، " .  ۴۳، " ملینا قوامی نیک" . ۴۲، " شهرزاد تیرگر" . ۴۱، " میثاقی

)از زندان   " واحد خلوصی" . ۴۸، " شقایق قاسمی" . ۴۷،  " وحید صادقی سیسان" . ۴۶، " سهند قائمی" . ۴۵، " ممقانی 

  ۶۲۹۵)رتبه  " سیدکوشا هاشمی" . ۵۰رشته زبان از شیراز(،  ۷۰۰۰)رتبه  " پور سحر محب" . ۴۹رجایی شهر کرج(، 

)از کرج( با پیغام نقص پرونده در سایت سنجش و محرومیت آنان از ادامه تحصیل   " صبا فضلی" . ۵۱از شیراز( و 

 .خبر داده بود

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

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

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

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

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

 .اندمعاهدات حقوق بشری دانسته

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 ۱۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ۱۸است که طبق ماده 

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

 .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 نمیتشتیادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زر

 .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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