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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[]برای 

 

 جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۰تیر  ۹]تاریخ:[ 

 

 به خبر"همه ی کنکوری ها دانشجو می شوند" / کوشا جعفری نامه ای به سردبیر روزنامه ی همشهری در جواب

که در روزنامه همشهری منتشر شده  گفتگواخیرا رئیس سازمان سنجش در یک  – جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

ر همین خصوص و با توجه به محرومیت شوند. ددانشجو می ۹۰های سال ی کنکوریاست، اعالم کرده بود که همه

ای خطاب به سردبیر ساله بهائیان از تحصیالت عالیه، یکی از دانشجویان محروم از تحصیل بهائی در نامه ۳۰

  .روزنامه همشهری، پاسخی به این مطلب نوشته است که به شرح زیر است

 سردبیر محترم روزنامه ی همشهری، سالم

ای خریدم تا البه الی نیازمندی ها غرق شوم و صفحه ها را زیر و رو زها همشهریامروز وقتی مثل خیلی از رو

این تیتر آنقدر توجه ام را جلب کرد که فراموش کردم اصال  .ام به تیتر بزرگ صفحه ی اول روزنامه خوردکنم، چشم

 :برای چه روزنامه خریده ام، بزرگ نوشته شده بود

 !همه ی کنکوری ها دانشجو می شوند

این تیتر که حتی از نوع نوشتنش معلوم بود باید چه افتخار و غرور عظیمی به همراه داشته باشد، در دل من، تنها درد 

 !عظیمی را دوباره زنده کرد. برای من افتخار و غرور که نداشت هیچ، چقدر هم دردناک بود

رئیس محترم سازمان سنجش می گویند هم نیست. نه! تان بنویسم تا بدانید اینطور ها که بر آن شدم تا این نامه را برای

ی کنکوری ها هم که می گویند، دانشجو نمی شوند. بماند که عده ای هم می شوند و چند ماه بعد اخراج می ی همههمه

 .شوند

تر دو سال پیش هم وقتی که من کنکور داشتم همین صحبت ها و افتخارات بود. این که ظرفیت دانشگاه ها بسیار باال

از تعداد متقاضیان است و همه دانشجو خواهند شد. اما من به همراه بسیاری دیگر از کنکوری های بهائی بعد از آنکه 

نقص پرونده" رو به رو شدیم. عده ای هم پیش "مان با گزینه ی یمجاز به انتخاب رشته شدیم در جواب انتخاب رشته

ل ها تالششان بودند، با گزینه ی "نقص پرونده" رو به رو شدند. از از انتخاب رشته وقتی منتظر دریافت نتیجه ی سا

مان نداریم و اگر هم نقصی باشد می توان با مراجعه به سازمان ی تحصیلیآنجایی که می دانستیم نقصی در پرونده

. جالب آنکه سنجش آن نقص را برطرف کرد، به سازمان سنجش مراجعه کردیم. نامه نوشتیم. تلفن زدیم. رفتیم. آمدیم

تان چیست؟!" "چه نقصی باالتر از بهایی بودن؟!" و این یآخرین جواب این بود: "شما خودتان نمی دانید نقص پرونده

 .روالی ست که سال هاست اتفاق می افتد

یل در هر ساله تعداد بسیار زیادی از جوانان بهائی تنها به دلیل اعتقادشان به آیین بهائی از تحص و اینگونه است که

البته شاید از نظر مسئولین، بهائیان  .-نقص پرونده- دانشگاه های کشور محروم می شوند. آن هم با ترفندی زیرکانه

اساساً جزِء این "همه" قرار نمی گیرند اما حتماً می دانید که هر کس شناسنامه ی ایرانی داشته باشد، شهروند این 

ئیان نمی توانستند در آزمون کنکور ثبت نام کنند. پس وقتی در آزمون کشور به حساب می آید و اگر چنین نبود بها

می کنید؟ این تیتر اساساً  مالحضه شرکت داده می شوند، به این معناست که باید جزِء کنکوری ها به حساب بیایند.

چه اگر این تیتر مستثنی کرد،  "دروغ است. نه! همه ی کنکوری ها دانشجو نمی شوند! باید بهائیان را از این "همه

 .حقیقت داشت من هم امروز مانند دیگر جوانان کشورم، ایران، مشغول به تحصیل در دانشگاه بودم
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واژه  "بهائی" تان نیستید. خوب می دانم که واژه ییاین را هم بگویم: می دانم قادر به نشر اعتراض من در روزنامه

 لم و دروغ جائز نیست این مطلب راز آنجا که سکوت دربرابر ظای فیلتر شده است مگر برای تهمت و بدگویی. اما ا

تان نوشتم. دور نیست فردایی که ایرانمان آزاد است و هر کس می تواند آزادانه بنویسد و بخواند. نوشتم تا شما برای

یاید و بنویسید این نامه به خاطرتان ب -شاید–آن روز  -اگر انصاف در وجودتان زنده است-که این نامه را می خوانید 

آن هم به آئینی که صلح و -سال است که تنها به دلیل اعتقاداتشان  ۳۰از بهائیانی که با وجود استعداد های بی شمار 

 .از تحصیل در دانشگاه های کشور محرومند -اتحاِد جامعه ی انسانی را هدف خود می داند

 با احترام

 کوشا جعفری

 ۱۳۹۰تیر ماه  ۳جمعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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