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

[برگرفته از سایت ]:شبکه اجتماعی اینستاگرام
[تاریخ 19 ]:دی ماه 1397

نامه و درخواست تعدادی از دانشجویان از رئیس جمهور
روز چهارشنبه  19دی ماه  # ،1397بدیع صفاجو دانشجوی ترم هفت مهندسی شیمی دانشگاه علوم تحقیقات بدلیل
بهایی بودن از تحصیل محروم شد!
این اتفاق در حالی افتاد که رئیس جمهور روحانی مدعی آزادی تحصیالت این فرقهی همیشه مظلوم واقع شده هستند!!!
جدای باورهای قلبی و اعتقادی  #بدیع صفاجو یک ایرانیست که طبق منشور حقوق شهروندی حق برخورداری از
حقوق برابر با سایر افراد را دارد.
اگر غم و اندوه راهی از پیش میبرد حاضر بودم یک تنه به جای  80میلیون ایرانی گریه کنم تا بدیع به دانشگاه
برگرده اما تنها کاری که از دست ما برمیاد انتشار این خبر در فضای مجازی ست تا زودتر به این ظلم ناروا رسیدگی
شه.
امروز من ساغر بقالیان فرزند سیروس ،بدون هیچگونه وابستگی سیاسی و حزبی از رئیس جمهور تنها مطالبهای که
دارم بازگشت  #بدیع صفاجو به دانشگاه است .ما همه در رئیس جمهور شدن شما به گردنتان حق داریم و با وجود
مشکالت عدیده اجتماعی ،اقتصادی و ---این تنها مطالبه ی من از شماست.
 #بدیع صفاجو_ را_ به_ دانشگاه_ برگردانید
#حق_تحصیل_برای_همه
پ.ن :از همه چه آشنا چه غریب با هر باور و عقیدهای خواهش میکنم در صفحات اینستاگرام و توییتر خود این خبر
را انتشار بدید.

نام و نام خانوادگی :بدیع صفاجو
نام پدر :فرشید
مقطع :کارشناسی
رشته :مهندسی شیمی
پایان اعتبار 31 :شهریور 1395
شماره دانشجویی[ :حذف شده]
شماره ملی[ :حذف شده]
تمدید اعتبار در پشت کارت درج شده است
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بدیع صفاجو به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد
 #بدیع صفاجو_ را_ به_ دانشگاه_ برگردانید
 #بدیع صفاجو
بی شک یکی از بهترینهای دانشگاه  #علوم تحقیقات است بدیع صفاجو از بهترین دوستامون با رتبه ورودی هزار و
نهصد حال پس از سه سال تحصیل در رشتهی مهندسی شیمی او را به جرم بهایی بودن اخراج کردند
 #بهایی _ بودن_ جرم_ نیست
اول حادثهی واژگونی اتوبوسها و مرگ دانشجوها که بعد از اون حتی اتوبوسهای فرسوده تعویض هم نشدند حاال
هم---
 #حق_تحصیل_ برای_ همه
هر کی میتونه این پست رو بزاره تا رسانهای بشه.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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