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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩تیر  ١٨]تاریخ:[ 

 

ساله ممتاز بهایی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به آیین بهایی با محرومیت   ١۵ادیب ولی، دانش آموز  –خبرگزاری هرانا 

از ثبت نام در مدرسه و ادامه تحصیل مواجه شد. این شهروند بهایی نوجوان علیرغم کسب معدل باال و موفقیت  

وعه  تیرماه با تماس مدیر مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل در مجم ١٨تحصیلی صبح امروز چهارشنبه 

 .مدارس سالم در کرج مطلع شد

،  ١٣٩٩تیرماه  ١٨به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه 

ساله بهایی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به آیین بهایی با محرومیت از ثبت نام و ادامه تحصیل   ١۵ادیب ولی، دانش آموز 

 .در مدرسه مواجه شد

ی اول دبیرستان از پایه هفتم الی نهم را در مدرسه سالم البرز کرج با کسب این شهروند بهایی نوجوان دوره سه ساله 

تیرماه با تماس مدیر   ١٨و کسب رتبه نخست در پایه نهم سپری کرد. وی صبح امروز چهارشنبه  ١٩/  ٨۲معدل کل 

 .مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل در پایه دهم در مجموعه مدارس سالم مطلع شده است

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی در این خصوص به هرانا گفت: »هفته گذشته پس از انتقال پرونده 

بیرستان سالم البرز که هر دو دوره تحصیلی در یک تحصیلی ادیب ولی از دوره اول دبیرستان سالم به دوره دوم د

ساختمان در شهر کرج مستقر است، فرمی جهت دریافت اطالعات شخصی از سوی مسئول دفتر دوره دوم دبیرستان 

به ایشان ارائه شد که در آن فرم سوال از دین و آیین وی شده بود و بر طبق اعتقادات آیین بهائی که بهائیان را در همه  

کند، در فرم مربوطه اعتقاد خود به دیانت بهائی را در  ل تشویق به صداقت و راستی و پرهیز از دروغ و ریا میاحوا

العمل مسئول دفتر مواجه شد؛ که چرا در پاسخ سوال ستون مذهب،  پاسخ سوال ستون مذهب نوشته است که با عکس

البرز به پدر این دانش آموز گفته است که مجبور هستند نوشته بهائی؟! پس از آن مسئول دفتر پایه دوم دبیرستان سالم 

این مورد را به مدیریت کل مجموعه مدارس سالم واقع در تهران اعالم و برای تصمیم گیری استعالم کنند و نهایتا  

 . امروز نتیجه را به صورت تلفنی اعالم کردند

ر در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات  های اخیمحرومیت این دانش آموز بهائی در حالی است که وی طی سال 

های اول را کسب کرده و همچنین رتبه نخست معدل در پایه نهم را کسب المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقامبین

 .کرد

الزم به ذکر است که محل کسب و امرار معاش پیام ولی، شهروند بهایی و پدر این دانش آموز نیز از دوازده سال  

های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان  های آقای ولی در دادگاههای دولتی پلمب شده است. پیگیریگانپیش توسط ار

های دولتی کماکان به نتیجه نرسیده و محل کسب این عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران و سایر ارگان 

توسط   ١٣۶٩سالگی در سال  ١۲ی، در سن  شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است. همچنین افشین ولی، عموی ادیب ول

تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعالم کردن خون بهائیان به قتل رسیده 

ساله خود را در چاه پیدا کرده  ١۲ساله بود جسد بی جان برادر  ١۰است. پیام ولی، پدر ادیب ولی در زمانی که تنها 

 .است
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ها، گاها از تحصیل این شهروندان در مقاطع تحصیلی ود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهبا وج

 .های مختلف جلوگیری می شودپایین تر نیز به بهانه

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص  

توجهی دولت ایران به  اند و آن را مصداق بارزی از بی ان بهایی از حق تحصیل اعتراض کردهمحروم کردن دانشجوی

 .اندمعاهدات حقوق بشری دانسته

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨و ماده  اعالمیه جهانی حقوق بشر ١٨است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

د اما قانون اساسی ایران تنها گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دار

شناسد، به همین دلیل  را به رسمیت نمی بهائیت گری را به رسمیت شناخته وادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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