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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:[ 

 ١٣٩٧آذر  ٢٦]تاریخ:[ 

 

 تحصیل ترانه قیامی، شهروند بهایی رای داد  چهارسال؛ دیوان عدالت اداری علیه حق پس از 

سال انتظار، اعتراض ترانه قیامی   ۴شعبه اول دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از   –خبرگزاری هرانا 

وند بهایی در جریان دانشجوی محروم از تحصیل بهایی نسبت به رای صادره در دادگاه بدوی را رد کرد. این شهر

در پی محرومیت از تحصیل از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت برده و   ٩٣کنکور سراسری سال  

شکایت وی توسط شعبه اول دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر عدم پذیرش 

 .ها رد شده بودبهائیان در دانشگاه

رگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه تجدید نظر دیوان به گزارش خب

عدالت اداری رای صادره در دادگاه بدوی در ارتباط با شکایت ترانه قیامی شهروند بهایی محروم از تحصیل از  

 .سازمان سنجش را ابرام و تایید کرد

سال در روزهای اخیر   ۴پس از گذشت حدود “به گزارشگر هرانا گفت:  یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی

اعتراض این شهروند بهایی به حکم صادره توسط شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر صحیح بودن اقدام سازمان  

 ."سنجش در محروم کردن وی از تحصیل رد و به ترانه قیامی و وکیل وی ابالغ شده است

صدور حکم توسط شعبه اول دیوان عدالت اداری این شهروند بهایی از طریق وکیل خود مصطفی  پیشتر پس از 

احمدیان به دلیل مخالف بودن مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با قوانین 

 .بودالمللی، نسبت به حکم صادره اعتراض کرده های بینداخلی و اسناد و کنوانیسیون

در کنکور سراسری شرکت کرد و پس از آن در سایت سازمان   ٩٣ترانه قیامی در سال " این منبع همچنین افزود: 

سنجش از انتخاب رشته وی جلوگیری شده بود. با پیگیری دلیل متوجه شد که مانند سایر شهروندان بهایی به دلیل  

است. در ادامه برای احقاق حق تحصیل خود از سازمان   بهایی بودن از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل محروم شده

سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت برد و پس از مدتی رای این دادگاه صادر و به استناد مصوبه شورای عالی  

 ." ها شکایت وی رد شده بودانقالب فرهنگی مبنی بر عدم پذیرش بهاییان در دانشگاه

تن از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در  ۵۸م الزم به ذکر است سال جاری نیز دستک 

 .سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده روبرو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند

از علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت 

 .اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی نیز محروم هستند

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

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

ماه سال جاری هرانا گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به آبان  ٢۸در تاریخ 

این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری  

تن از دانشجویان  ۵۸دن دست کم اند. محروم شرو بودهتاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه
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دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از  ١١بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل 

های تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت ۶ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم دانشگاه

شهروند بهایی به  ٢۴شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت  تن از ٧٢خصوصی، احضار و بازداشت  

ستیزی،  ای در راستای بهاییسال تبعید، ارائه گسترده محصوالت اصطالحاً فرهنگی و رسانه ٩سال حبس و  ۴۶تحمل 

ن بهایی در  پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندا

های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا  آرامستان

 .ماه بوده استآبان   ٢۸روز 

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 ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸ماده  است که طبق

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

ار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هز 

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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