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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 ھرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣اردیبهشت  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی به محمدجواد الریجانینامه یک 

پریدخت انوری شهروند بهایی که اکنون یک پسر، یک دختر و عروسش در شهر یزد در انتظار   –خبرگزاری ھرانا 

ساله خود ھستند در پاسخ محمدجواد الریجانی که نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران را   ۵اجرای محکومیت 

با خبر گزاری ایلنا و   ١٨  /١ /  ٩٣ھمان است که شما در مصاحبه خود در تاریخ   تکذیب کرده بود مینویسد: »پاسخ

سیمای حمهوری اسالمي ایران آن را انکار نمودید چنانچه اعالن داشتید که در نظام جمهوری  ٢ھمچنین شبکه 

د در حالیکه  اسالمی ایران، ھیچکس به علت بهائی بودن از ورود و یا تحصیل در دانشگاه محروم نگردیده و نمیگرد

تنها و تنها علت محرومیت عزیزانم از تحصیالت دانشگاھی، بهائی بودن است و ال غیر و خداوند بر این امر شاھد  

 «.است

 :متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته را در زیر میخوانید

 ریاست محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

مطرح  » یک مادر ایرانی از شما به عنوان ریاست ستاد حقوق بشر گلهای دارم که ذیال جناب الریجانی به عنوان

 :مینمایم

سال میباشم که ھمگی استعداد، ھوش، عالقه   ۵٠تا  ۴٠ساله دارای چهار فرزند بین سنین  ٧٢اینجانبه پریدخت انوری 

یا از ورود به   ١٣۵٨علت انقالب فرھنگی سال و پشتکار الزم برای ورود به دانشگاه را داشتند که متا سفانه به 

دانشگاه محروم شدند و یا آنکه در حین تحصیل اخراج شدند. بعد از چندین سال پیگیری و دادخواھی و امید و انتظار 

برای اجرای عدالت اسالمی توسط مسئولین وقت و نگرفتن ھیچ جوابی در این باره، نهایتآ ھر کدام بدنبال زندگی 

ه ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادند و دارای فرزندانی شدند. فرزندانشان نیز به امید ورود به دانشگاه مشترک رفت

تالش فراوان نموده، ھر کدام به نوعی ار تحصیالت عالیه ممنوع گردیدند یعنی یا پس از قبولی با رتبه   ٨٠در دھه 

ر مرحله انتخاب رشته، برای آنها اعالن نقص پرونده شد و عالی در دانشگاه به فاصله کوتاھی اخراج شدند و یا آنکه د 

 .به این صورت محروم شدند

اند، عینا به سرنوشت والدینشان گرفتار شدند و نیز  نفری که به سن دانشگاه رسیده ٧نوه بنده  ١٠نکته جالب آنکه از 

ا داشته اند یکی پزشک بود که قابل ذکر آنکه عروسها و دامادھایم نیز در مورد ادامه تحصیل، ھمین سرنوشت ر

 ...اخراج شد و دیگری مهندس و دیگری در موقع کنکور ممنوع شد

شاید بعد از خواندن این مطالب این سئوال مطرح شود که چرا دو نسل از یک خانواده، با وجود سعی و تالش و 

ده، محروم شدھاند؟! پاسخ ھمان  استعداد و احراز شرایط علمی از تحصیالت آکادمیک دانشگاھی که حق مسلم آنها بو

سیمای حمهوری اسالمی   ٢با خبر گزاری ایلنا و ھمچنین شبکه  ١٨ / ١ /  ٩٣است که شما در مصاحبه خود در تاریخ 

ایران آن را انکار نمودید چنانچه اعالن داشتید که در نظام جمهوری اسالمی ایران، ھیچکس به علت بهائی بودن از  

محروم نگردیده و نمی گردد در حالیکه تنها و تنها علت محرومیت عزیزانم از   ورود و یا تحصیل در دانشگاه

 .تحصیالت دانشگاھی، بهائی بودن است و ال غیر و خداوند بر این امر شاھد است
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سال بارھا و بارھا توسط مسئولین نظام تکرار گردیده است اما دریغ از انصاف و   ٣۵البته این ادعای شما در طی این 

 .ر این بارهعدالت د 

نفر از اعضای خانوادھاش از یک حق طبیعی و مدنی محروم  ١۶در پایان عرض میکنم که به عنوان یک مادر که 

گردیدھاند وظیفه خود دانستم تا ندای اعتراض و دادخواھیم را به گوش مجریان قانون و عدالت برسانم تا در پیشگاه  

 .خداوند متعال ونیز وجدان خود شرمنده نباشم

سامی فرزندان و نوھهایم که از دستیابی به آینده درخشان تحصیلی ممنوع شدھاند را مینویسم و حاضرم که برای  ا

 .اثبات مدعای خود تا پای جان بایستم

 ١٣۶١فرزندان: فرح باغی: دانشجوی اخراجی رشته تغذیه در سال  

 فریبرز باغی: اخراج سال چهارم دبیرستان وممنوعیت ورود به دانشگاه

 ستم باغی و رؤیا باغی: ممنوعیت ورود به دانشگاهر

 و اخراج در ترم دوم  ٨۵ورودی سال  ١٠٨نوه ھا: شایان مقیمی قبولی کنکور در رشته پزشکی با رتبه 

 و اعالن نقص پرونده برای وی بعد از انتخاب رشته ۵٠٠با رتبه  ٩٣ادیب مقیمی: قبولی در کنکور سال 

 و اخراج بعد از دو ترم  ١٣٨٧نر کرمان رشته کارشناسی کشاورزی سال  سپهر قدرت: قبولی دانشگاه باھ

 !و اخراج پس از یک روز تحصیل ١٣٨٩رت: قبولی در دانشکده پزشکی رفسنجان دهللا ق روح

 ترم تحصیل  ۶و اخراج پس از   ١٣٨۵لوا باغی: قبولی در رشته کارشناسی عمران دانشگاه باھنر کرمان سال  

 و اعالن نقص پرونده پس از انتخاب رشته ٩٢قبولی در کنکور سال فرھود باغی: 

 و اخراج پس از یک ترم ١٣٨٩نعیم باغی: دانشجوی قبولی رشته نساجی دانشگاه اصفهان 

و عدم صدور پروانه پزشکی برای  ١٣ ۶١دامادھا و عروسها یم: ھوشنگ مقیمی فارغ التحصیل طب صنعتی سال 

 وی

 ١٣۶١جی مهندسی عمران در ترم آخر تحصیل، سال  وحید قدرت: دانشجوی اخرا

سال ممنوعیت بهائیان از شرکت در کنکور و   ٢٧بعد از  ١٣٨۴میترا بندی و ناطقه نعیمی شرکت در کنکور سال 

 در کارت انتخاب رشته برای دانشجو و بالطبع ممنوعیت از ورود درج دین اسالم

 امضاء: پریدخت انوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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