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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[

 

 فکت نامه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷خرداد  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 آیا تحصیل حق قانونی همه ایرانیان است؟

نامه چندی پیش به این گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که بهاییت در ایران جرم نیست نشان فکت

 .داده بوددار شاخ

های غیررسمی ها و محدودیتداد، عالوه بر تبعیضدر آن گزارش به مواردی اشاره شده بود که نشان می

های رسمی گیرد، قوانین و دستورالعملیافته و نیافته( که نظام حاکم در ایران مسئولیت آنها را برعهده نمی)سازمان

 .کندامکان زندگی عادی را از بعضی ایرانیان سلب میوجود دارند که حقوق شهروندی بهاییان را محدود و 

 :این گزارش در ادامه گزارش پیشین، در پی یافتن پاسخ مشخص برای این سوال است که

 «آیا تحصیالت از حقوِق قانونی همه ایرانیان است؟»

به بررسی شواهد  برای این کار، ضمن بازخوانی داستان محرومیت اخیر یک شهروند بهایی از تحصیل در دانشگاه،

 .ایمو قرائن رسمی و غیررسمی پرداخته

دهد دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت های اجتماعی منتشر شده که نشان میدر روزهای اخیر تصویری در شبکه

 .نام یک شهروند، تایید کرده و قانونی دانسته استعلوم را در جلوگیری از ثبت

Iran Press Watch 

@iranpresswatch 

دیوان عدالت اداری تاکید کرد؛ #بهائیان در ایران #حق #تحصیالت دانشگاهی 

 / #http://fa.iranpresswatch.org/post۶۶۸۸EducationIsNotACrime/ندارند

 ۱۳۹۷خرداد  ۸ -۱۹: ۵۹

وفق مقررات و »دیوان عدالت اداری، اعالم کرده، که اقدام صورت گرفته را  ۴۰بر اساس این حکم رییس شعبه 

 .تشخیص داده است« مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

شرکت نمودم و رتبه مناسب قبولی  ۹۵اینجانب در آزمون سراسری سال »خالصه دادخواست مطرح شده چنین بوده: 

را کسب کردم و اما در زمان انتخاب واحد برنامه درسی من در سیستم دانشگاه بسته بود و پس از پیگیری اعالم 

 .«صیل حق هر ایرانی است تقاضای رسیدگی دارمنمودند دلیل آن اقلیت مذهبی بودن است لذا با توجه به اینکه تح

وزارت علوم )سازمان سنجش و دانشگاه نوشیروانی بابل( هم در پاسخ به شکایت مطرح شده اعالم کرده دانشجوی 

است. در الیحه دفاع دانشگاه « ها و موسسات آموزش عالیصالحیت عمومی تحصیل در دانشگاه»شاکی فاقد 

مطابق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی بهاییان عالوه بر اشتغال در اماکن دولتی از »شده  نوشیروانی بابل گفته

 .«این موضوع[ تصریح شده است] ۱۳۶۹اند و در بند سوم مصوبه ششم اسفند ماه تحصیالت دانشگاهی منع شده

 مبنای قانونی این اقدام حکومت ایران چیست؟

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://factnameh.com/articles/2018-06-02-bahai-education.html
https://factnameh.com/articles/2018-06-02-bahai-education.html
file://///officeshare1/eapcsa/Z%20Shared/Nasrin/04-%20Shorten%20text/آیا%20تحصیل%20حق%20قانونی%20همه%20ایرانیان%20است؟/آیا%20تحصیل%20حق%20قانونی%20همه%20ایرانیان%20است؟--QC.docx


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

د دارند که افرادی به استناد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی از موارد مشابه دیگری هم شبیه این داستان وجو

 اند. اما مبنای قانونی این اقدام چیست؟تحصیل منع شده

محرمانه اصغر زارعی، مدیرکل پیشین حراست مرکزی وزارت  ستیزی در ایران نیز، تصویر نامهخانه اسناد بهایی

 :ها دستور داده شدهمدیران حراست دانشگاه را منتشر کرده که در آن به ۱۳۸۵علوم در سال 

صالح شورای عالی انقالب فرهنگی و اعالم مراجع ذی ۶۹اسفند  ۶س مورخ  م// ۱۳۳۷بر اساس مصوبه شماره »

بایست از امنیتی اشخاص بهایی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، می

گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یادشدگان موصوف، اقدام الزم را مبذول دانشگاه اخراج 

 «و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمایید

 شورای عالی انقالب فرهنگی چیست؟ ۶۹اسفند  ۶س مورخ  م/ /۱۳۳۷مصوبه شماره 

تصویب  ۱۳۶۹که در اسفند  ۱۳۳۷شماره  ای بادر فهرست مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اثری از مصوبه

 .خوردشده باشد به چشم نمی

ستیزی، تصویری از دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقالب فرهنگی وجود دارد که شماره اما در خانه اسناد بهایی

 .ای است که در سایر اسناد نیز به آن اشاره شدهو تاریخ آن مطابق با مصوبه

ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد در دانشگاه»ن مصوبه نوشته شده: در قسمت سوم بند ب ای

 .«اند از دانشگاه محروم شوندبهائی

 اند؟آیا این مصوبات رسمی

اند که تا کنون هیچ مرجع رسمی آنها را منتشر و تایید نکرده است. در میان اخبار و این اسناد، مصوبات محرمانه

شود. تا کنون هم ای به این مصوبه محرمانه دیده نمیهای رسمی در ایران منتشر شده هم اشارهسانهمطالبی که در ر

 .کمتر مقام مسئولی به طور علنی به وجود سندی قانونی علیه بهاییان اشاره کرده است

ی است که آن چیزی که در دسترس است در واقع تصویر برخی سندهای محرمانه و احکام قضایی دعواهای غیرعموم

اند و کسی مسئولیت آن را برعهده درز پیدا کرده است. این اسناد تا کنون از سوی منابع رسمی در ایران تایید نشده

 .نگرفته است

 گویند؟های دینی چه میقوانین رسمی درباره بهاییان و اقلیت

ای با این مضمون وجود ندارد که تحصیالت عالیه حق همه ایرانیان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جمله

ام نیز به تحصیالت اشاره شده و در اصل سی« تسهیل و تعمیم آموزش عالی»است. با این همه در اصل سوم، به 

 متوسطه دوره تا پایان ملت همه را برای رایگان شو پرور آموزش وسایل است موظف دولت»عالی اشاره شده است: 

 .«دهد گسترش طور رایگان کشور به را تا سر حد خودکفایی عالی تحصیالت سازد و وسایل فراهم

به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده و « آموزش و پژوهش»در برخی اسناد فرعی مانند منشور حقوق شهروندی 

این منشور یک سند و بیانیه «. شهروندان از حق آموزش برخورداند»ن منشور به صراحت گفته شده ای ۱۰۴در ماده 

 .هایی از آن به تصویب شورای عالی اداری رسیده استسیاسی است که ضمانت حقوقی و قانونی ندارد. فقط بخش

دهد، حتی در قوانین رسمی ن میتوان به شواهدی دست پیدا کرد که نشاوجوی بیشتر در برخی اسناد میاما با جست

 .همه شهروندان ایرانی حق تحصیل در دانشگاه ندارند

شورای عالی انقالب  ۱۳۶۳بهمن  ۱۶ها، مصوب نامه گزینش اخالقی داوطلبان ورود به دانشگاهدر اولین بند آیین

 .ها استیرش در دانشگاهیکی از شرایط پذ« آسمانی دیگر از ادیان یا یکی اسالم دین به تدین»فرهنگی، 

ها تنها در صورتی قانونی است که افراد پذیرفته شده یا مسلمان دهد که تحصیل دانشجویان در دانشگاهاین بند نشان می

 .را به طور دقیق مشخص نکرده است« ادیان آسمانی»نامه دایره باشند. این آیین« از ادیان آسمانی»یا متدین به یکی 

 دینی برای مراسم شناسد کهدینی می هایو مسیحیان را اقلیت ، کلیمیانتنها زرتشتیان ی ایران،قانون اساس ۱۳اصل 

 .خود آزادند. در قانون تکلیف کسانی که در خارج از چارچوب این چهار دین ذکر شده، مشخص نیست
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اند، در این صورت قانون اساسی دین ذکر شده در ۴در ایران رسما محدود به « ادیان آسمانی»اگر فرض کنیم که 

دین باور ندارند و اعتقادشان چیز دیگری است، از سوی شورای عالی  ۴کسانی که به هر دلیلی به هیچکدام از این 

 .اندبرای رفتن به دانشگاه« صالحیت اخالقی»انقالب فرهنگی فاید 

 آیا تحصیالت عالی حق همه شهروندان ایرانی است؟ 

 .این سوال منفی است نامه بهپاسخ فکت

 .های اعتقادی غیررسمی حق تحصیل در دانشگاه را ندارندبر اساس شواهد و قرائن، اقلیت بهایی و سایر اقلیت

را « اسالم یا یکی از ادیان رسمی»های محرمانه، قوانین رسمی نیز در ایران تدین به عالوه بر اسناد و دستورالعمل

داند. یعنی عالوه بر بهاییان، پیروان سایر ادیان غیررسمی و کسانی که به هر یشرط الزم برای ورود به دانشگاه م

 .شناسند نیز قانونا حق ورود به دانشگاه ندارنددین میدلیل خود را بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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