
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ایران امروز]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣شهریور  ١٩]  ٢٠١۴سپتامبر  ١٠]تاریخ:[ 

 

 حمایت از حق تحصیل هموطنان بهائی

شدند اما نتایج آزمون سراسری کنکور در ایران داده شد و همه شرکت کنندگان در این آزمون مجاز به انتخاب رشته 

ها اجازه داده نشد تا  رغم یک سال درس خواندن برای شرکت در کنکور اما به آن در این میان داوطلبانی بودند که علی 

 مانند دیگر هموطنانشان انتخاب واحد کنند تا بتوانند به دانشگاه راه پیدا کنند.

ش کرده بودند، تدبیر و امیدی که با انتصاب از سوی دیگر اکثر هموطنان بهایی به تدبیر و امید دولت یازدهم دل خو

های دینی و مذهبی رنگ و رخ دیگری علی یونسی به سمت دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت

 به خود گرفت.

انند  هدف از امضا کردن این نامه، همراهی و همدلی با دوستان و هموطنان بهایی است که در ایران مانده اند و نمی تو

 تحصیل کنند. 

آید، بخشی از نامه یکی از هموطنان بهایی است که با وجود تالش برای قبولی در کنکور سال متنی که در ادامه می 

 نتواسنته است حتی کارنامه قبولی خود را ببیند. ٩٣

ای که داشتم  پیشینهدهم اما با »سالم، من یک شهروند ایرانی االصل بهایی هستم. اولین سالی است که کنکور می

کردم منتظر تیتر نقص پرونده بودم اما با تیتر جدیدی روبرو شدم؛« لطفا با  هنگامی که اطالعات شخصیم را وارد می 

سازمان سنجش  -دشت خ شهید متوسلیان مکاتبه و یا به آدرس کرج مشکین ٣١۶۶  - ٣١۵٣۵ صندوق پستی کرج

ای نبودم که با این تیتر مواجه شدم، دوستانم در  »من تنها بهاییآموزش کشور واحد پاسخگویی مراجعه نمایید. 

ای منتشر کردم و عدهٔ زیادی از هموطنان اند، دلنوشتههای مختلف نیز با این نوع جدید از تحصیل محروم شده شهر

 توانیم کاری کنیم... ایم و نمیغیر بهایی در پاسخ به من گفتند: ما شرمساریم که سکوت کرده

ای از دوستان در داخل و خارج از کشور بر آن شدند تا کمپینی به راه انداخته و از هر آن کس که از قوانین  ده حال ع

های اینترنتی خود ما را یاری کرده تا  خواهیم که با امضاتبعیض ناراضی است دعوت به عمل آورده، از شما می 

دانید طبق وجدان هموطنانمان بکاهیم همانطور که می بتوانیم قانون تبعیض تحصیلی را برداریم و مقداری از عذاب

های کشورمان را ما به عنوان یک ایرانی حق تحصیل در دانشگاه( ٢١، ٢٠،  ١٩های قانون اساسی کشورمان )بند

ای به ما نشان داده و گفتند طبق قانون در صورت  داریم، اما هنگامی که ما به سازمان سنجش مراجعه نمودیم جزوه

باشیم و جالب اینجاست به اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور حق تحصیل داشته و واجد شرایط عمومی می اعتقاد

دانیم اما به علت داشتن اسم بهایی از تحصیل محروم هستیم در  که ما اسالم و ادیان رسمی کشور را ادیان الهی می 

 نکردند و گفتند موضوع امنیتی است. سازمان سنجش ما نامه نوشتیم اما حتی نامهٔ ما را ثبت دفتری

خواهم یک بار برای همیشه دست در دست هم گذاریم و این قانون تبعیض حال به عنوان یک جوان ایرانی از شما می

 را از میان برداریم...« 

 هایی که به هم پیوسته است... وقت »ما« شدن و از »ما« گفتن است...و چه نیروی شگفت انگیزیست دست
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 همگی ممنونم که وقتتان را به من دادید از 

 با احترام شهروند ایرانی االصل بهایی 

 

 اسامی امضاکنندگان

 [ اسم ۶۵٠بیش از ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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