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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[

 

 دعلی خلیلی گ محموبال]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱۳۹۳آبان  ۲۳] ۲۰۱۴نوامبر  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 جلوگیری از تحصیل بهاییان وجاهت قانونی ندارد

هیچ  قانون اساسی جمهوری اسالمی، همه انسانها بی ۳۰اعالمیه جهان حقوق بشر و اصل   ۱٨و  ۲مستنداً به مواد 

ی دیگری، خاستگاه  تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و هر عقیده

باشند اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای می

المللی مملکت یا سرزمین که فرد به آن  الوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینبع

متعلق است، فارغ از انکه سرزمن و مستقل، تحت قیمومت، غیر خود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق 

 حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. 

آزاد اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزاد دگر اندیشی، تغییر مذهب ]دین[، و آزاد   هر انسانی محق به داشتن

علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، جه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دگران، در قالب  

لت جمهوری اسالمی  آموزش، اجرای مناسک، عبادت ودیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است و دو

موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل 

 دهد.تحصیالت عالی را تا سرحد خود کفایی کور به طور رایگان گسترش می

گاه شدیم و لیکن با این مقدمه تا حدودی از تعهدات جمهوری اسالمی در خصوص تمامی مردم و ساکنان ایران آ

متاسفانه امروزه هر روز شاهد حمله به مراسم مذهبی بهاییان، منع نمودن ایشان از ورود به دانشگاه جهت ادامه 

تحصیل، بازداشتهای خودسرانه بهاییان و غیره هستیم که رژیم جمهوری اسالمی نه تنها توجیه قانونی برای این  

آید چنانچه در ماه گذشته در جلسه یو پی آر شورای  در صدد انکار آن بر میاقدامات خود ندارد بلکه در مجامع جهانی 

حقوق بشر سازمان ملل نمایندگان حاضر از سوی جمهوری اسالمی نه تنها در صدد غیر واقع جلوه دادن این موارد  

نهاد و ارگانی اقدام به دروغگویی نمودند بلکه در معرفی خود از عناوین جعلی استفاده نموده و خود را اعضای 

 معرفی کردند که وجود خارجی در ایران ندارد! 

گردد و با این اوصاف و بروز چنین وقایعی امروز چهره پشت پرده و کریه جمهوری اسالمی بر همگان آشکار می 

ه یابد کمتاسفانه همانگونه که شاهد هستیم موارد نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق قانونی مردم ایران افزایش می

نیازمند چاره اندیشی است، از سوی دیگر عدم تجوز اجازه تحصیل به اقشار خاصی از مردم ایران به جهت داشتن  

المللی این رژیم است که امید ای خاص از سوی جمهوری اسالمی فاقد وجاهت قانونی و برخالف تعهدات بینعقیده

آزاد و برابر بدون هرگونه تبعیض از نظر دین، مذهب،  رود روزی در زیر آسمان ایران جملگی بتوانم در کنار هم می

 رنگ، پوست، قومیت، زبان، جنس، نژاد و غیره همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.

 محمدعلی خلیلی 

 وکیل پایه یک دادگستری  

۱۴   /۱۱   /۲۰۱۴ 

نشده است لطفاً به نشانی کردید که دقیق رونویسی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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