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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[

 

 (جنبش راه سبزجرس ) ]برگرفته از سایت:[

 1393شهریور  22 ]تاریخ:[

 

 نامه تعدادی از زندانیان رجایی شهر به شادان شیرازی 

اند که امکان  ای به شادان شیرازی، آرزو کردهتعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، در نامهجرس: 

به گزارش جرس،   ادامه تحصیل برای همه جوانان این سرزمین فارغ از اعتقادات آنها هرچه زودتر فراهم شود.

زهللا سمندری، ریاض هللا سبحانی، فرهاد صدقی،  محمود بادوام، کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان، رامین زیبایی، عزی

 .اندمقدم، امان هللا مستقیم، کامران مرتضایی و شاهین نگاری این نامه را امضاء کرده  دکتر فؤاد

ی ریاضی در منطقه  رشته  113ی شادان شیرازی، دختر بهایی که در کنکور سراسری امسال، موفق به کسب رتبه

  ی فیس بوک خود خبر از ممنوعاش در صفحه انتشار تصویر کارنامه الکترونیکی یک شده بود، هفته گذشته با

 اش داد. التحصیل شدنش به دلیل اعتقادات مذهبی

 متن نامه زندانیان رجایی شهر به شادان شیرازی که در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

 ات.شادان عزیز و سایر هم نسل های گرامی

در رشته ریاضی و فیزیک. موجب سرور و مباهات همه   113و کسب رتبه  1393ا در آزمون سال خبر موفقیت شم

مندان به کسب علم و دانش است. بسیار متأسف هستیم که همانند سالهای گذشته، اولیای امور بر خالف قوانین عالقه 

در دانشگاهها و موسسات آموزش   المللی، شمار کثیری از جوانان این مرز و بوم را از تحصیلملی و موازین بین

عالی محروم نمودند. شجاعت شما در تالش برای احقاق حق تحصیل که بیش از سه دهه است از کلیه جوانان بهایی 

سلب شده قابل تحسین است و از اهتمام شما در رساندن مکرر صدای نسل های بسیاری که از تحصیالت عالیه محروم 

 کنیم.ای از آنها هستید، قدردانی می اند که تو و پدرت نمونهبوده

ظلم و ستم وارده بر شما و جوانان بهایی و سایر محرومین از تحصیل را به خوبی درک نموده و کوشش شما را در 

 نهیم کسب علم و دانش ارج می 

قرار  شما از مشکالت وارده نومید نگردید و کسب علم را که ترقی عالم انسانی منوط به آن است وجهه همت خود 

 دهید.  

کنیم و آرزومندیم که امکان ادامه تحصیل برای همه جوانان این سرزمین فارغ از اعتقادات  برای توفیق شما دعا می

 آنها هرچه زودتر فراهم گردد. 

 زندان رجایی شهر 

 1393شهریور  21

 –ریاض هللا سبحانی  –عزیزهللا سمندری  –رامین زیبایی  –کیوان رحیمیان  –کامران رحیمیان  –محمود بادوام 

 شاهین نگاری  –کامران مرتضایی  –امان هللا مستقیم  –دکتر فؤاد مقدم   – فرهاد صدقی 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

