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 سرویس خبری جامعه بهائی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۶مهر  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 دی نژادری اسالمی ایران جناب آقای دکتر احمو نامه ای به ریاست محترم جمه

 ی بسمه تعال

 ۱۳۸۵اسفند  ۵

 ران یا یاسالم یمحترم جمهور استیر

 نژاد  یدکتر احمد یجناب آقا 

 سالم؛ با

  تی____، ساکن اصفهان از اقل هبه شماره شناسنام ۶۴ /---/--- متولد د،ی_____، فرزند مج تایرز نجانبیاحتراما ا

  یسال حسرت حضور در دانشگاه باالخره اجازه ورود در آن را در سال جار نی. من بعد از چندباشم یم یبهائ ینید

ا و بارها احساساتم را در قالب  به علت مذهبم اخراج شدم. باره ادر کالس ه یهفته ا  نی. اما بعد از حضور چندافتمی

و وزارت علوم گرفته تا   ۳ هنور، منطق امیپ ،دانشگاه، حراست استیگنجاندم و از ر یرسم یکلمات خشک نامه ها

خواهم   ینم گریبه من ارائه نشد. د یقانع کننده ا  لیدل چیمداوم اخراجم بودم اما ه ریگ یپ ،یانقالب فرهنگ  ی عال یشورا

من   ن،یزم رانیساکن ا  یرانیجوان ا کی ،یرانیجوان ا کیجوانم،  کی. من میخواهم از دلم بگو یم سم،ی بنو یرسم

ترک آنرا   یآن بزرگ شدم. به خاطر عشق به وطنم صال یاله یخاک مقدس چشم به جهان گشودم و با نوا نیدر ا

 نگفتم.  کیلب

از مدارس اخراج شدند و   شانیدیجامعه به علت عق ن یخدمت به ا یطوالن یهستم که بعد از سال ها یمعلمان همن نو

آفتاب و  ریبا کهولت سن در ز یکردند، من لرزش دستانشان را وقت یسپر یگذران زندگ یرا برا  یسخت یسال ها

ما  . ما دهینوازد بارها شن ی را که دل پدر و مادرم م اه تی محروم زیغم انگ  یام، من نوا دهیکنند د یم یباران کشاورز

؟  است محروم ساخته یکه حق مسلم هر انسان لیمرا از ادامه تحص ی؟ چه قانونمیجرم محکوم دادگاه شما شد نیبه کدام

از امکانات کشورم را داده،   یحق استفاده مساو یرانی ا کیاست که به من به عنوان  ینیپر از قوان رانیکتاب قانون ا

  لیتحص هاجاز ران یساکن ا یرانیا کیدر آموزش است و به من به عنوان  ضیمبارزه با تبع  ونیکشورم عضو کنوانس

برسم اسم   یکنم و به مدارج عال لیتحص یرانیاگر مِن ا ای؟ آستین یحق کش نی؟ استیظلم ن نیا ایشود. آ یداده نم

 ؟ودش یکه سربلند م ستین رانیا

که بنده اش را از حقوق مسلم انسان بودنش  یگذرد، ظلم یظلم نم نیشاهد است و من مطمئن هستم که خدا از ا خداوند

نه، بلکه   گریمانم، صدها بار د یخواهم اما منتظر نم یمحترم جمهور من از شما جواب م استیسازند. ر یمحروم م

دل مرا بشنود و جواب مرا  ی شود که صدا دایدوست پ رانیعادل و ا یانسان یزمان دیشا سمینو یهزاران بار نامه م

 بدهد.

 اس با سپ

 تشکر  تایرز

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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