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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:[ 

 ١٣٩١مهر  ١]تاریخ:[ 

 

 اعتراض دو سازمان حقوق بشری به فشارهای حکومتی بر دانشجویان ایران 

الملل و دیدبان  همزمان با روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی در ایران، دو سازمان عفو بین –خبرگزاری هرانا 

ایجاد فضای  " حقوق بشر به فشارهای تازه حکومت بر دانشجویان در کشور اعتراض کرده و این اقدامات را باعث 

 .در ایران دانستند " پسرفت تحصیلی"و  " ترس

سایت این سازمان منتشر شده است، میزان آزار و اذیت  الملل که روز جمعه در وبن عفو بینبنا بر گزارش سازما

دانشجو در  " هاده" ماه اخیر شدت گرفته و بازداشت و بازجویی دانشجویان ایرانی از سوی دولت از اردیبهشت

 " سازیاسالمی"یتی و های تفکیک جنسها برای دختران، و طرحهای اخیر، ممنوع کردن شماری از رشته هفته

 .است ها باعث پسرفت کیفیت تحصیلی در ایران شده دانشگاه

های فنی و مهندسی در  رشته تحصیلی دانشگاهی، به ویژه در رشته  ۷۷ها به توقف پذیرش دختران در اشاره این نهاد

 .ایران است

و   " اخراج و بازنشستگی اجباری استادان" در همین حال دو هفته پیش از این، کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، از 

ها دفاع کرده و یک مقام این وزارتخانه نیز خبر داد که از سال جاری دانشجویان در دانشگاه " جرای تفکیک جنسیتی "ا

 .شوندمی " پاالیش روانی" وارد به دانشگاه تازه

الملل، در گزارش روز جمعه این سازمان گفت که ن هریسون، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینآ

های ایران باید به جریان سرکوب علیه دانشجویان خاتمه دهند، جریانی که با فرا رسیدن سال جدید تحصیلی  مقام" 

 ."است ها شدهباعث ایجاد فضای ترس در دانشگاه

های ایران  ها، مقامآمیز آن های مسالمتبا ممانعت از تحصیل دانشجویان به خاطر جنسیت، باور یا فعالیت" : وی افزود

 ." اندالمللی دارند را زیر پا گذاشته تعهداتی که تخت قوانین بین

انی  های ایرالملل به وضعیت سروش ثابت، دانشجوی زندانی، اشاره شده و از مقامدر بخشی از گزارش عفو بین

 .خواسته شده تا تمامی زندانیان سیاسی از جمله بهاره هدایت، مجید توکلی، و ضیاء نبوی را آزاد کنند

بهایی، که به خاطر مذهبش از تحصیل در دانشگاه منع شده و به خاطر   وضعیت لوا خانجانی، از اعضای اقلیت

از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش عفو  برد سر میاینک در زندان به آمیز همهای صلح شرکت در راهپیمایی

 .الملل استبین

در همین حال روز شنبه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به آغاز سال تحصیلی در ایران و وضعیت دانشجویان در این  

 .سایت خود منتشر کرده استدوره پرداخته و گزارشی در این مورد در وب 

در چند دهه اخیر  " گوید: ن در دیدبان حقوق بشر، در این گزارش میهولتز، مدیر امور حقوق زنالیسل ِگرْنت

اند، اما با آغاز سال تحصیلی جدید،  ی را فراهم کرده تی های ایران برای پسران و دختران آموزش باکیفدانشگاه

های مورد  اند و به دانشجویان دختر دیگر اجازه ادامه تحصیل در رشته دانشجویان ایرانی با پسرفتی جدی مواجه شده 

 ." شودانتخابشان داده نمی
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خط " شده بر اساس جنسیت های تحصیلی اعمال های ایران بسیاری از محدودیتبه گفته خانم هریسون، در دانشگاه

ها و مدیران هر دانشگاه »به دلخواه« خود موانعی را برسر راه دانشجویان  و مقام " کنند مشی مشخصی را دنبال نمی

 .دهندقرار می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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