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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[

 

 دفاع از حقوق جوان و دانشجو  تهیکم]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣۹٣آبان  ۲۲] ۲۰١۴ نوامبر ١٣]تاریخ:[ 

 

 میکن لیو تحص یزندگ ضیبدون تبع  میکه بتوان میدار دیام ی: به روزییبها لیمحروم از تحص انیدانشجو

 یستوده حاضر شده بودند، با انتشار نامه ا نیکه در محل تحصن نسر ییبها لیمحروم از تحص انیاز دانشجو یشمار

 .پرداخته اند یخود با و داریبه شرح د

 م،یکن  لیتحص م،یکن یزندگ ضیبدون تبع میکه بتوان میدار دیام یآمده است: به روز ییاز نامه شهروندان بها یبخش در

  یآرامش و آزاد میآباد شود و بتوان رانمانیکه ا میدار دیام ینشود. به روز مالیپا دمانی و حقوقمان بخاطر عقا میکار کن

 .میرا در وطنمان تجربه کن

 :است ریقرار گرفته به شرح ز وزیدانشجون ار ینامه که در اخت نیکامل ا متن

. هموطن میستوده برو نیخانم نسر دنیبه د میخواه ی. ممیدار یبیما احساس عج ی آبان است. امروز همه  ١۹

خود و   یگرفتن حقوق از دست رفته  یچه؟ برا  یبرد. تحصن برا  یکه روزهاست در تحصن به سر م یبزرگوار

 .سلب شده است مانییهموطنان بها  گریکه سالهاست از ما و د لیمرز و بوم، از جمله حق تحص نیاز مردم ا یاریبس

  یبا کانون وکال ی. هنوز کممیمحروم هست لیاز جمله حق تحص حقوقمان  نیاز ساده تر یحت ییبها انیرانیا ما

را  یجمالت میکن یم یو سع میخوان یدر دل دعا م کی .هر میکه محل تحصن خانم ستوده است فاصله دار یدادگستر

که   می.هرکدام غرق در افکار خود هستمیکن  رتبدر ذهنمان م م،یاوریبه زبان ب یهمدرد ایتشکر  یبرا میخواه یکه م

 .مینیب یدر دست دارند، م ییتابلو کهیخانم ستوده را در حال

  ی. هرکدام سعمیدار ی. احساس خوبندیگو یکنند و خوش آمد م یم یبا ما احوالپرس ی. به گرممیرویسمتشان م به

  یم میرا تقد میکرده ا هیکه ته ی. دست گلمیتشکر کن شان یو به زبان خودمان از ا می اوریب ادیجمالتمان را با  میکنیم

کرده   یبه سهم خود قدردان میخواه یاست اما فقط م زیبانو ناچ نیدر برابر اقدامات بزرگ ا نهایکه ا میدان ی. ممیکن

خود دردمند است، باز هم   نکهیکه با وجود ا یهموطن یها وشهامت ها یریاز تمام زحمات، دل میکن ی. قدر دانمیباش

 .ندی نش یو ساکت نم ستیتفاوت ن  یو جامعه اش ب انیاطراف ینسبت به دردها

که پشتمان هستند و از تمام  ندیگو یکرده و م یدواریکنند. ابراز ام یدلگرممان م شانیستوده با صحبت ها خانم

  ی. دستمان را به گرممیکن یم یو خداحافظ میرو یرسد. جلو م یکنند. کم کم وقت رفتن فرا م یم تی حما نیمحروم

 .دواریو ام میبرگشت خشنود  راه. در میرفت دنشانیکنند که به د یفشارند و از ما تشکر م یم

 مالیپا دمانیو حقوقمان بخاطر عقا میکار کن م،یکن لی تحص م،یکن  یزندگ ضیبدون تبع میکه بتوان میدار دیام یروز به

آن   دی. به اممیرا در وطنمان تجربه کن  یآرامش و آزاد میآباد شود و بتوان رانمانیکه ا میدار دیام ینشود. به روز

 …روز

 یی بها لیمحروم از تحص انیاز دانشجو یجمع

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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