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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[

 

 ایرانیان ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱۳۸۶ شهریور ۳۱]  ۲۰۰۷سپتامبر  ۲۲]تاریخ:[ 

 

 مهربان یبه نام خداوند بخشنده 

را   کیزیف یاضیر یرشته  رستانیدب  یکنم. در دوره  یم یهستم که در طهران زندگ ییساله بها ۱۸جوان  کی من

  .کردند یشان است، به شدت تالش م یدر زندگ یکنکور، که نقطه عطف ی. تمام جوانان هم سن و سال من برادمیبرگز

ً یهم، بالطبع، با تالش و پشتکار، تقر. من شد " بایدانشگاه شی"پ یخصوصاً در سال آخر که همان دوره   یتمام انرژ  با

 تیخود را با موفق یشیآزما یآزمون ها شتریکه ب م یتوانم بگو یکنکور گذاشتم و به جرأت م یو وقت خود را رو

و اسالم،  یحی، مسی، زرتشتیمیکل انیاد نیاسالم را از ب نی، دیکنکور سراسر یدر فرم تقاضا .پشـت سر گذاشتم

خود اقدام   ی کارت ورود بـه جلسه  افتیدر یبرا یقبل از کنکور سراسر یهفته ا .کردم نشی گز ییخگوپاس یبرا

پاسخ   یمورد نظر برا نی" من ثبت نموده اند، نـه به عنوان دنیاما مشاهده کردم که "اسـالم" را به عنوان "د ،کردم

  نی، دنیتوسط کشورم، منظور از د یالملل نیداده شده در جوامع ب حاتیتوجه به توض با ،بعداً متوجه شدم یول .ییگو

 جیدر هر صورت، من آزمون کنکور را در چند روز بعد دادم و منتظر اعالم نتا .است ییپاسخ گو یمورد نظر برا

. رتبه ام  دمیخود را د  هیاول ی جهینت شد. عالما ترنتنیا قیاز طر یکنکور سـراسر هیاول جیماه بعد نتا کی .شدم هیاول

خوب  اریرتبه بس نی دانستم که ا یشد. خوشحال شدم، چون م ۷۶و در کل کشور  54( ۱مناطق )منطقه  هیدر سهم

که  دینکش یاّما طول  . شوم رفتهیخواهم، پذ یکه م یرتبه در هر رشـته و در هر دانشگاه نیتوانستم با ا یاست و م

موفق به  یاعالم شده بود، حتّ  تین و سالم، به علت "نقـص پرونده" که در ساهم س ییکه اکثر جوانان بها شدممتوجه 

  دن یبودم که موفق به د یچون من جزء معدود افراد . شد لیام به غم تبد یخوشحال .نشده اند زیخود ن یکارنامه  دنید

رشته را انتخاب نمودم.  ۲۶ کردم. لیفرم انتخاب رشته را تکم نترنتیا قیکارنامه شده بودم. بعد از چند روز از طر

ً یپس از گذشت تقر اعالم شده است. پس از   نترنتیدر ا یینها  جیرسانه ها مطلع شدم که نتا قیماه، از طر کی  با

نشده قبول  ینتخابا یاز رشته ها کی چیمشاهده کردم که در ه ،و تعجب یمربوطه، در کمال نـابـاور تیمراجعه به سا

خان زند، مراجعه   میکر ابانیاعتراض به سازمان سنجش کشور واقع در خ یبرا ، فرصت  نیام. بالفاصله، در اول

  نیمعلوم شد که ا یاّما بعد از مدت  .انتخاب تعجب کرده بودند نیاز ا یهمـگ  .گذاشتم انیمسئله را با آنها در م .کردم

 ییشد. به او گفـتم که بها ایرا جو نمیاز من د وترشیبه کامپ  یپس از نگاه نیاز مـسئول یک ینبوده است:  یحادثه اتفاق

  چیدر ه ییبها  انتیاعتقادم به د لی( ارجاع داد و در آنجا متوجه شدم که تنها به دل۱۰۱)اتاق  گرید ییهستم. مرا به جا

نـشده  یبنده سوال انتیام و انتخاب رشته از داز مراحل ثبت ن کی چیحال آنکه در ه .از رشته ها قبولم نکرده اند  کی

ً ی طب زیو من ن  : ذکر شده است لی، اصول ذرانیا یاسالم یجمهور یاز آنجا که در قانون اساس  نکرده بودم. یذکر عتا

 : ۳اصل  

 : به کار برد  ریامور ز  یامکانات خود را برا یموظف است همه  رانیا یاسالم یجمهور دولت

  ؛یآموزش عال میو تعم  لیهمه در تمام سطوح و تسه  یبرا گانیرا یبدن  تیترب آموزش و پرورش و 

  ؛یو معنو یمادّ  یها نهیهمه، در تمام زم یامکانات عادالنه برا جادیناروا و ا ضاتیرفع تبع

   :۱4  اصل

  ان تبروهم و تقسطوا ارکمیمن د خرجوکمیو لم  نی الد یف قاتلوکمیلم  نیّللّا عن الد  نهاکمی"ال  ی فهیشر هیحکم آ به
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مسلمان با اخالق   ریو مسلمانان موّظفند نسبت به افراد غ رانیا یاسالم ی" دولت جمهورنیالمقسط حبّ یاّن ّللّا  همیال

 .کنند تیآنها را رعا یو حقوق انسان ندیعمل نما یحسنه و قسط و عدل اسالم

   :۱9  اصل

 ازیسبب امت  نهایبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ا یکه باشند از حقوق مساو لهیاز هر قوم و قب  رانیا مردم

 . نخواهد شد

 : ۲۳اصل  

 .مورد تعرض و مواخذه قرار داد یا دهیتواند به صرف داشتن عق یکس نم  چیممنوع است و ه دیعقا شیتفت 

 

من شده  ییاز دوستان بها یریکه در حق مـسلّم من و تعداد کث ی و با اعالم اجحاف دییفرما ی اریخواهشمندم که مرا  لذا

با  میبتوان نیزم رانی از جوانان ا یبه عنوان بخش زیتا ما ن  دیکمک کن شیبه حقوق حقه خو یابیاست، ما را در دست

 .مییادا نما شیوخ زیعز هنیخود را به م نی ، د  رانیمقّدس ا نیو با خدمت به سرزم هیعال التیکسب تحص

 

 انیرحمان  هالکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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