
 
  

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[

 

 جنبش راه سبز)جرس(]برگرفته از سایت:[ 

 ۱٣٨٩بهمن  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 آموزشی و محرومیت از تحصیل بهاییان پایان دهیدبه تبعیض 

 اعتراض شورای دفاع از حق تحصیل به حكم سنگین حبس برای نوید خانجانی

جرس: در پی صدر حکم سنگین دوازده سال حبس برای نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو كمیته 

بیانیه ای در محکوم نمودن تبعیض تحصیلی در گزارشگران حقوق بشر، شورای دفاع از حق تحصیل، با صدور 

ایران، خواستار لغو حکم محرومیت از تحصیل برای خانجانی و دیگر دانشجویان محروم از تحصیل و همچنین احکام 

 .حبس صادره گردید

روند نامبارك صدور احكام غیرقانونی و "در بیانیۀ فوق الذکر که در تارنمای این شورا منشتر شده، ابتدا آمده است 

طوالنی مدت حبس برای دانشجویان محروم از تحصیل همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته برای نوید خانجانی 

ر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی حكم سنگین دانشجوی محروم از تحصیل و عضو كمیته گزارشگران حقوق بش

 ".سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقالب تهران صادر شد  ۱٢

محروم کردن   منتشر و روی خروجی آمده، خاطرنشان می شود: ٨٩بهمن ماه  ۱۶در ادامۀ این بیانیه که روز شنبه 

ل مختلف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  دانشجویان از حق تحصیل به دالیل عقیدتی و سیاسی نقض آشكار اصو

این قانون است که    ٢٣و بویژه اصل   ٣٧، ٣۶، ٢٢،٣٠، ٢٠، ۱٩، اصل سوم و اصول  ۱۴، ٩، ٣نظیر: بندهای 

صراحتاً می گوید: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و 

 مؤاخذه قرار داد." 

یه تصریح شده است: محروم كردن دانشجویان بهایی و دیگر دانشجویان به دالیل عقیدتی و سیاسی از حق در این بیان

اولیه تحصیل توسط نهادهای دولتی و با استناد به یك "مصوبه غیرقانونی نهاد فراقانونی و غیرقانونی شورای عالی  

اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی که   ٣انقالب فرهنگی" در شرایطی صورت می گیرد که عالوه بر مفاد بند 

دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسائل تحصیالت عالی رایگان برای عموم ملت موظف 

قانون اساسی دولت ملزم    ٣٧و   ٣۶،  ٣٠،  ٢٢،  ٢٠اصل سوم و نیز اصول    ۱۴و  ٩کرده است، مستفاد از بندهای 

مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادالنه را برای آحاد ملت ایجاد  است فارغ از نوع مذهب، مسلک و 

 .کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید

 

 

 

 

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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