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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:[ 

 ١٣٩١خرداد   ٢]تاریخ:[ 

  

 اخراج یک دانشجوی شیرازی از دانشگاه

یکتا فهندژ دانشجوی ترم هفتم رشته زبان و ادبیات انگلیسی به علت اعتقادات مذهبی از دانشگاه  –خبرگزاری هرانا 

 .مرکز شیراز اخراج شد پیام نور 

های خود هیچ پاسخی از مسئولین دانشگاه نگرفته  جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی بهایی در پیگیری

 .است

اند در مورد اخراج وی از دانشگاه هیچ صحبتی نکنند و هیچ به گفته مسئول حراست دانشگاه مسئولین »موظف شده

دانید که مشکل شما از دانشگاه ارائه نکنند.« در این مسئول گفته: »شما خودتان می برگه و مدرکی دال بر اخراج او 

 .اعتقادتان است

های گذشته، وزارت اطالعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت  بر اساس مدارک منتشر شده در سال 

 .ا استهعلوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه

های صنعتی شریف، فردوسی مشهد،  ، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه١٣٩۰های گذشته سال در ماه

 .اندصنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

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

 .اخافه قرار داد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی   ١٩ماده   ٢بند     • 

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

 .باشدورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میچاپ یا بص

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

 

 

 

 

 

 

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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