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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 برگ دادخواست بدوی

 شود. به شعبه       ارجاع می

 امضا

 معاون دیوان عدالت اداری رئیس

 تاریخ تقدیم دادخواست:

 ۱۳تاریخ ثبت:   /   /    

 / ۹۹۸۰۹۰۰۰شماره ثبت: /

 

 اید؟ شاکی محترم: آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده

 مشخصات شاکی حقیقی 

 نام: پیمان 

 نام خانوادگی: قیامی 

 نام پدر: علی  

 [حذف شده]شماره ملی:  

 [حذف شده]  آذر ۲۸تاریخ تولد:  

 تابعیت: ایرانی 

 شغل: مدیر عامل  

 مشخصات شاکی حقوقی

 سازمان؛ شماره ثبت شرکت؛ نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا  / موسسه نام شرکت/

 [حذف شده]آدرس پستی: 

 Emailآدرس الکترونیکی                 [حذف شده]شماره تلفن همراه: 

شماره تلفن   / الکترونیکی / وکیل یا نماینده قانونی؛ شماره پروانه وکالت؛ تاریخ اعتبار پروانه وکالت؛ آدرس پستی

 همراه )وکیل( 

 طرف شکایت: شورای عالی انقالب فرهنگی 

  ۱۳۶۹اسفند  ۶مورخ  ۱۳۲۷از شق ب مصوبۀ شمارۀ  ۳از شق الف و بند  ۳موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 

 شورا
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 شماره و تاریخ تصمیم/رأی مورد اعتراض: 

متن  –تصویر نامۀ نمایندۀ حقوقی سازمان سنجش  –  ۱۶۲۳تصویر دادنامۀ  –ضمائم و مستندات: الیحۀ دادخواهی 

 ریاست جمهوری   ۳۵۶۲۹تصویر نامۀ  -مصّوبۀ شورا 

شرح شکایت: الیحۀ تقدیمی به پیوست است و در آن به موارد متعّدد مغایرت این دو بند با قانون اساسی و مقررات 

 . بین المللی اشاره شده است

 

 نماینده قانونی / وکیل / شاکی –اثر انگشت   / ]پائین صفحه اول[ امضا

 ]پائین صفحه اول[ محل درج میباشد

 

 به نام آنکه بیم از اوست و امید از او

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سالم

از شق »ب« مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به سبب    ۳از شق »الف« و بند  ۳موضوع: تقاضای ابطال بند 

 ررات بین المللی مخالفت با قانون اساسی و مق

دادخواستی به طرفیت  ۱۳۹۳، در سال  ۴۷۷۰۸۴۹۲با تقدیم احترام اینجانب پیمان قیامی فرزند علی دارای شماره ملی 

سازمان سنجش آموزش کشور برای رفع محرومیت تحصیلی فرزندم به دیوان عدالت اداری ارائه نمودم که در پی آن  

استناد نموده و  ۱۳۶۹  اسفند ۶ش مورخه   /  م /۱۳۲۷فرهنگی به شماره  سازمان سنجش به مصوبه شورایعالی انقالب 

مورد اشاره قرار گرفت که تصویر نامه سازمان سنجش و  ۹۴۰۹۷۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۰این مصوبه در دادنامه شماره 

 باشد.تصویر دادنامه مذکور به پیوست می

پس از مطالعه مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی متوجه شدم که از یک طرف بندهای این مصوبه با خود در  

تناقص بوده و از طرف دیگر بعضی از بندهای آن با قانون اساسی جمهوری اسالمی و قوانین داخلی کشور و همچنین 

لت جمهوری اسالمی مغایر است. لذا از دیوان عدالت  های بین المللی پذیرفته شده توسط دوها و مقاوله نامهکنوانسیون

از شق ب که   ۳از شق الف و بند  ۳اداری تقاضای ابطال دو بند از مصوبه مذکور را دارم. این دو بند عبارتند از بند 

 گردد. مانع تحصیل و پیشرفت افراد بهائی به صرف اعتقاد شخصی آنان می

ذیرفته شده که بهائی بودن جرم نیست و فرد بهائی بدون جهت از مملکت  در بند اول و دوم شق الف مصوبه مذکور پ

گردد و به این طریق با در نظر گرفتن اصل اصیل االصاله  دلیل دستگیر و زندانی و مجازات نمیشود و بیاخراج نمی

انی محسوب گردد تواند جرمی برای فرد ایرکند که صرف اعتقاد به معتقدات بهائی نمیبرائت، خود مصوبه قبول می

گردد. همچنین بندهای اول و دوم از شق ج مصوبه مذکور بهائیان را بعنوان شهروند و فرد بهائی بری محسوب می

جمهوری اسالمی پذیرفته و فراهم نمودن امکانات زندگی در سطح سایر شهروندان ایرانی را برای آنان از جمله  

 آورد.حقوق قانونی و اجتماعی به حساب می

توجه به اینکه تحصیل علم و دانش و شرکت در موسسات آموزشی از جمله دانشگاهها و استفاده از امکانات عمومی  با 

هایی ها و مقاوله نامه برای کسب دانش از جمله حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین تابعه آن و همچنین کنوانسیون

نها نموده لذا هرگونه ممانعتی برای ترقی و توسعه فرهنگی و است که جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به انجام آ

از شق الف به آن اشاره شده مخالف با قانون اساسی و تعهدات بین المللی به شمار   ۳اجتماعی افراد بهائی که در بند 

  ۳بند رود. همچنین حق تحصیل از حقوق اولیه انسانی بوده که مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی است و می

کند و به این ترتیب این بند ناقض از شق ب این مصوبه این حق را از افراد بهائی به صرف اعتقاد قلبی آنان سلب می

ام از فصل  بندهای سوم و چهارم و نهم و چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصول نوزدهم و بیستم و سی

 گردد.حقوق ملت محسوب می
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ای باشند از حقوق مساوی از هر قوم و قبیله  مردم ایرانمقرر شده است که » ۱۹ر در اصل در قانون اساسی کشو

 برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.« 

ام آن، دولت و به تبع آن وزارت علوم  اصل سوم قانون اساسی و اصل سی  ۱۴و   ۹و  ۴و  ۳همچنین در بندهای 

باشند و به موجب اصل  وری موظف به تامین عادالنه فرصت تحصیل و تحقیق برای آحاد ملت میتحقیقات و فن آ

"نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و   موظف استچهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسالمی ایران 

و سوم قانون اساسی تفتیش  آنان را رعایت کند" و بموجب اصل بیست  حقوق انسانیقسط و عدل اسالمی عمل نماید و 

از شق ب مصوبه مذکور کلیه اصول ذکر شده از قانون اساسی را    ۳از شق الف و بند  ۳عقاید ممنوع است و بند 

 نماید.نقض می

های بین المللی ذیل خود را ملزم به رعایت حق  همچنین جمهوری اسالمی ایران با امضاء و پذیرش مقاوله نامه

سته و بندهای مذکور در مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی ناقض همه این تعهدات شمرده تحصیل برای همگان دان

 شود:گردد که ذیال به بعضی از آنها اشاره میمی

مجمع عمومی سازمان ملل( مقرر شده   ۱۹۹۲ها )مصوب اعالمیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ۱در ماده  -

های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود  هویت اقلیت ها باید از موجودیت ودولتاست »

 حمایت کرده و شرایط و وضع مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نماید. 

مجمع عمومی سازمان  ۱۹۸۱نوامبر  ۲۵اعالمیه درباره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد )مصوب   ۱ماده  ۲در بند  -

ها، نهادها، گروه یا هیچ اش از طرف دولتتواند به خاطر مذهب یا عقیدههیچ کس نمیشده است »ملل( نیز مقرر 

 «فردی مورد تعرض قرار گیرد.

تبعیض میان موجودات به خاطر مذهب یا عقیده تعرض به شأن انسانی و به اعالمیه فوق تأکید شده که » ۳و در ماده 

 « باشدمثابه نقض حقوق بشر و... می

 از اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است که: ۲و  ۱در بندهای 

مند شود... دستیابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل  ( هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره۱بند 

 مند گردد.برای همگان امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره

وزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای  ( هدف آم۲بند 

اساسی باشد و باید به گسترش حسن تفاهم و دگر پذیری و دوستی میان تمام ملتها و گروههای نژادی یا دینی در راه  

 حفظ صلح یاری دهد. 

 ادی، اجتماعی، و فرهنگی ذکر گردیده است:میثاق بین المللی حقوق اقتص ۱۳همچنین در بند ج از ماده 

آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی، به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش 

 بر اساس استعداد هر شخص، در دسترس عموم قرار گیرد.  با تساوی کاملمجانی، 

( ماده چهارم تصریح ۱۹۶۰تربیت یونسکو )مصوب عالوه بر مقررات فوق در کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و 

های فردی  ها و تواناییشده است "... تأمین همگانی تحصیالت عالی به شکل مساوی برای همگان بر اساس ظرفیت

های  در کمیته مربوط به معاهدات و توصیه ۱۳۸۲آنان..." الزم به ذکر است که نماینده ایران در شهریور ماه سال 

و حاضر شده و در خصوص اصالح مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی نیز قرار گذارده که اقداماتی  سازمان یونسک 

از سوی ایران صورت گیرد که تا به حال بعد از گذشت بیش از دوازده سال معوق مانده است )تصویر گزارش کامل 

 کنم(آن جلسه که در کتابی منتشر شده است را به ضمیمه تقدیم می

میثاق بین المللی هرگونه تبعیض به خاطر دین، مذهب و عقیده ممنوع اعالم شده و   ۲۷و   ۲۶اد همچنین در مو

 محدودیت به خاطر اعتقادات مذهبی را مخالف مقررات بین المللی و حقوق بشر اعالم نموده است.

 باشند الزم االجرا میقانون مدنی در حکم قانون  ۹بر طبق ماده این قوانین بین المللی و بسیاری قوانین مانند آن 
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حال ریاست محترم دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بندهای مذکور از مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی نقض  

مسلم حقوق اساسی و شهروندی گروه زیادی از افراد ملت میباشد، تقاضا دارد به شکایت اینجانب جهت ابطال بندهای 

 . ل فرماییدفوق رسیدگی و اقدام شایسته را مبذو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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