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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[

 

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩۴شهریور  ٢٣]  ٢٠١۵سپتامبر  ١۴]تاریخ:[ 

 

 دل نوشته فرید رستگار شهروند بهایی محروم از تحصیل

ام ریاضی، زبان  شهروند بهائی محروم از تحصیل هستم که در سه کنکور نقض خورده  ١٣٧٦من فرید رستگار متولد 

 انگلیسی، هنر.

عشق به تحصیل علم کرد، غافل از اینکه بار دیگر دست جفای جهل و تعصب سعی در ریشه کن کردن نهالهای نوپای 

هرگز قادر به نابودی بهار امید در قلب این عزیزان نخواهند بود، هر کس طالب علم باشد به گفته محمد امین )ولو به 

تپد و مترصدند تا گامی در جهت صین( آنرا کسب خواهد نمود ولی این جوانان فرزند ایرانند وقلبشان برای ایران می 

و سازندگی ایران بردارند، بر طبق اصل سوم، چهاردهم، بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت  آبادانی 

موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه در تمام سطوح تسهیل نماید و در سطح آموزش عالی تعمیم دهد  

زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود،  از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد 

 همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

 مند گردند.  پنداشتیم که اتباع ایرانی بدون هیچگونه تبعیضی میتوانند از این حقوق بهرهمی

از تحصیل علم و اشاعه فقر و بیکاری و گسترش جهل و تعصب و بدبینی و ایجاد تبعیض  آیا با محرومیت این جوانان 

ی افراد و نشر اکاذیب و تحریف تاریخ و واژگون جلوه دادن حقایق میتوان ایران را آباد کرد.  و تضییع حقوق مسلمه

روز استعداد خدادادی محروم و  ای طالب علم را به صرف اعتقاد دینی از تحصیل در دانشگاه و بچطور میتوانند عده

 ممنوع سازند!

 من امروز شاهد مرگ عدالتم، شاهد مدفون شدن رأفت اسالمیم مگر نه اینکه حضرت محمد رحمة لعالمینند. 

 چگونه میتوان پاسخگوی این همه بیعدالتی در مقابل مردم جهان ودر پیشگاه عدل الهی بود؟ 

د به وحدانیت الهی، و معترف به حقانیت جمیع مرسلین و ادیان و معتقد به خوب میدانند وباید بدانند که بهاییان معتق

بقای روح و مصدق کلیه کتب آسمانی میباشند و برای ترویج و استقرار فرهنگی بر اساس وحدت در کثرت، صلح،  

 محبت، و فضایل و کماالت عالم انسانی از هیچ کوشش دریغ نمیکنند. 

فرا رسد که هیچ حقی از هیچ کس مسلوب نشود وهیچ اشکی از بیعدالتی فرو  من در نهایت شوق منتظرم که روزی

 نریزد.

 به امید آن روز مبارک  

 

 

 

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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