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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[

 

 گزاری هرانارخب]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧خرداد   ٨]تاریخ:[ 

 

 اداری تاکید کرد؛ بهائیان در ایران حق تحصیالت دانشگاهی ندارند / اسناد دیوان عدالت 

و علیرغم قبولی و پذیرش  ٩۵حنان حر، شهروند بهایی پس از شرکت در آزمون سراسری سال  –گزاری هرانا رخب

ن بهایی برای در دانشگاه نوشیروانی بابل، به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ماند. این جوا

استیفای حقوق انسانی و شهروندی خود شکایت به دیوان عدالت اداری برد. دیوان عدالت اداری پس از پایان فرآیند 

بررسی با صدور حکمی شکایت او را وارد ندانست چرا که به گفته این نهاد قضایی “شهروندان بهایی عالوه بر 

 ."یل در ایران نیز محروم هستندمحرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از حق تحص

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، حنان حر شهروند بهایی با رتبه 

اجازه ورود به دانشگاه را   ١٣٩۵مهر ماه  ١۲ریاضی، قبولی روزانه رشته مکانیک نوشیروانی بابل، از روز  ٣۰۰۰

 .پیدا نکرد و به این ترتیب از ادامه تحصیل او جلوگیری شد

در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و از دستگاه  ٩۶این شهروند بهایی برای استیفای حقوق خود شکایتی را در سال  

 .قضایی برای برخورداری از حقوق شهروندی خود استمداد طلبید

 .آن صادر شده بود به حنان حر ابالغ شد ۴۰عدالت اداری که توسط شعبه  روز گذشته حکم دیوان

بر اساس دادنامه صادره، با توجه به دفاع وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به اینکه “مطابق مصوبه شورای عالی  

 ." شده اندانقالب فرهنگی بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیالت دانشگاهی منع 

دیوان عدالت اداری در پایان دادرسی عینا حکم کرده است “در مورد شکایت شاکی مبنی بر الزام طرف   ۴۰شعبه 

شکایت به صدور مجوز ادامه تحصیل بر اساس قبولی در آزمون، نظر به اینکه اقدامات انجام شده از سوی طرفین  

ی جمهوری اسالمی ایران بوده و برخالف قانون نمی شکایت وفق مقررات و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگ

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت   ۶۵و  ١۰باشد لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی باشد و مستندا به مواد 

 ." اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می گرد

جود مصوبه محرمانه شورای عالی انقالب فرهنگی این حکم از جمله موارد نادری است که دستگاه قضایی ایران و 

 .مبنی بر محرومیت بهاییان از تحصیالت عالیه و اشتغال در اماکن دولتی را معترف می شود

با احکامی  ۶۲و   ٩١پیش از وی، برادر دیگر وی به نام فاران حر و همینطور الهام حر پدر آنها به ترتیب در سالهای 

 .ی خود از تحصیل در مقطع دانشگاه محروم شده بودندمشابه به دلیل باروهای دین

شود. این  های ایران منتشر میهر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه

 .گیردالتحصیلی هستند را نیز در بر میموضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ

ده بود، شکیب تیموری دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه گرگان به دلیل  هرانا در روزهای اخیر گزارش کر

خردادماه از دانشگاه اخراج شد. دانشگاه از برگرداندن مدارک تحصیلی پیشین وی  ۶بهایی بودن، صبح روز یکشنبه  

 .به این شهروند بهایی نیز خودداری کرد
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الب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انق

 .در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز محروم هستند

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

توجهی دولت ایران به  د و آن را مصداق بارزی از بی انمحروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده

 .اندمعاهدات حقوق بشری دانسته

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

نی و سیاسی هر شخصی حق  المللی حقوق مدمیثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  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

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

شناسد، به گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیاسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیادیان 

اسناد ذیل مربوط  .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 تاکنون است. ۶۲به محرومیت از تحصیل سه عضو خانواده حر از سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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