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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:[ 

 ١٣٩٠آبان   ١٣ ]تاریخ:[

 

 اه، به دلیل اعتقاد به بهائیت اخراج صهبا متحدین و سمیرا غالمی از دانشگ 

صهبا متحدین دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه قزوین و سمیرا غالمی، دانشجوی مهندسی  –خبرگزاری هرانا 

 .مکانیک دانشگاه سیرجان، از دانشگاه اخراج شدند

ام صهبا متحدین، ن به گزارش تارنمای »جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی«، مسئوالن دانشگاه دولتی قزوین، از ثبت

برای ثبت نام در ترم جدید به مراجعه کرده   دانشجوی مهندسی صنایع آن دانشگاه که در کنکور علمی قبول شده و 

 .، خودداری کردند" اعتقاد به آئین بهائی" بود، به دلیل 

نشگاه  رشته مهندسی مکانیک دا ۸٩این تارنمای همچنین گزارش داد که سمیرا غالمی، دانشجوی ورودی سال  

 .سراسری سیرجان نیز، از دانشگاه اخراج شده است

از  " اعتقاد به آئین بهائی" آبان ماه به دلیل  ۸بر اساس این گزارش، سمیرا غالمی، دانشجوی ترم سوم، روز یکشنبه 

 .دانشگاه اخراج شده است

رد سوال و جواب در مورد  چند روز قبل از اخراج سمیرا غالمی، مسئوالن دانشگاه وی را احضار کرده و او را مو

 .اعتقاداتش قرار دادند

گیرد که چندی پیش محمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اخراج این دانشجو در حالی صورت می

ها در ایران مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند اما درست مانند سایر  بهایی"گفت: 

 ."کند مرتکب جرمی شوند به طور طبیعی دستگاه قضایی با آنها برخورد می شهروندان اگر

هللا تشکر، بشیر تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا جوی بهائی به نامهای روحدانش ١٠در چند ماهه اخیر بیش از  

 .اندمومنی، ارکیده آقایی، حنانه کنعانی، هومن رحمانیان، ملیکا وزیرزاده و فرنود جهانگیری از دانشگاه اخراج شده

رد بازداشت و احضار و محکومیت قرار همچنین جمع زیادی از فعالین و مسئولیِن دانشگاه خصوصی بهائیان نیز، مو

 .گرفته اند

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد  :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ١بند  •

 .مزاحمت اخافه قرار داد

زادی بیان دارد. این حق شامل آزادی  هر کس حق آ :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ۲بند  •

تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت 

 .نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد

 .داردهر فردی حق آزادی عقیده و بیان  :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١٩ماده  •

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

 فحه تماس با ما بفرستید[ایمیل در ص
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