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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آبان   ٢٨]تاریخ:[ 

 

 برخورد امنیتی با داوطلبان بهایی کنکور 

در   شدگان بهاییوایر«، در هفته گذشته تعدادی از داوطلبان و پذیرفتهگزارش رسیده به »ایران  براساس -وایراستان

به شعبه سازمان سنجش در شهرستان  ١٣٩٩ آبان ٢١طی تماس تلفنی در روز چهارشنبه  ١٣٩٩آزمون سراسری  

 کرج احضار شدند. 

های حل، به اتاقی هدایت شده و پیش از ورود به اتاق، تلفن بنابر این گزارش، احضارشدگان پس از حضور در م

 ها ضبط شده است.همراه آن 

پس از  اند.ها به دیانت بهایی پرسیدهاین داوطلبان در این محل مورد تفتیش عقیده قرار گرفته و در خصوص باور آن 

ها در اختیار داوطلبان قرار  اعی آن های اجتمفعالیت شان وهایی شامل مشخصات شخصی فرد و نزدیکاننامهآن پرسش

 داده شده است تا اطالعات خود را در آن وارد کنند.

ها گفته شده تنها مشروط بر این که این تعهدنامه را امضا کنند، اجازه ثبت نام و تحصیل در  درپایان نیز به آن 

 های ایران را خواهند داشت.دانشگاه

مضمون تعهد مذکور، تابعیت از قوانین جمهوری اسالمی و خودداری از   به گفته چند تن از حاضرین در این جلسه، 

شرکت نکرده و از  های بهاییانتشکل   شود که درچنین امضا کننده متعهد میتبلیغ دیانت بهایی بوده است. هم

 العدل اطاعت نکند.دستورات بیت

اند که این به  ه و از امضای آن سرباز زدههیچ کدام از داوطلبان احضار شده حاضر به پذیرفتن تعهدات مذکور نشد

 های ایران خواهد بود.ها از تحصیل در دانشگاهمعنای محرومیت آن

شدگان بهایی از سوی سازمان سنجش با گزینه »نقص پرونده« مواجه و ، قبول ١٣٩٩پس از اعالم نتایج کنکور سال  

 از تحصیالت عالیه محروم شدند.

ای  برخورد امنیتی با داوطلبان بهایی پس از اعالم نتایج آزمون از سوی چه نهاد و با چه انگیزهمشخص نیست، این 

 انجام 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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