
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 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:[ 

 ١٣٩٠اسفند  ٢۶]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ عضو تیم ملی جودو از حق تحصیل و شرکت در مسابقات محروم شد

جوانان و  خشایار زارعی عضو تیم ملی جودو که دارای چندین رتبه قهرمانی کشوری در رده  –خبرگزاری هرانا 

نوجوانان است به دلیل اعتقاد به آئین بهایی ضمن محروم شدن از حق شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی از دانشگاه 

 .محل تحصیل خود نیز اخراج شد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، این شهروند بهایی و ورزشکار ملی در رنجنامه ای به توصیف چگونگی محرومیت 

 .سابقات آسیایی و محرومیت از تحصیل پرداخته استخود از شرکت در م

 :متن این رنجنامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است

سال به صورت حرفه ای فعالیت می کنم که در طول   ١۴اینجانب خشایار زارعی در رشته ورزشی جودو به مدت  

وجوانان و جوانان کسب کرده ام و با این که سه بار نفر اول وزن  این مدت چندین رتبه ی قهرمان کشور در رده ن

خودم در تیم ملی شده ام ولی به دلیل اعتقادم به دیانت بهایی از شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی محروم شده ام و 

  ٩٠ /  ١٢ /٢٢این در حالی است که امسال هم که در رشته معماری در شیراز پذیرفته شده، در روز دوشنبه مورخ 

ترم اخراج شدم، به طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم، اسم خود را در برد   ١پس از پشت سر گذاشتن 

دانشگاه دیدم که در آنجا نوشته شده بود که به دفتر آموزش مراجعه کنم. در دفتر آموزش نزد سرپرست گروه معماری  

ف وزارت علوم و تحقیقات به دانشگاه آمده که من از محتوای  رفته و وی عنوان کرد که یک نامه ی محرمانه از طر

آن خبر ندارم ولی به من گفته اند که شما دیگر حق شرکت در کالس ها را ندارید و اگر خواهان اطالعات بیشتری 

 .هستید با مدیریت دانشگاه صحبت کنید، که در این چند روز که مراجعه کردم، موفق به مالقات با ایشان نشدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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