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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[

 

 1ندای آزادی[ : گرفته از سایتبر]

 1۳۹۲شهریور  ۹:[ تاریخ]

 

 –رضوانی، یکی از شهروندان بهایی در جنوب ایران، گروهی از زندانیان سیاسی  عطاءهللا در پی قتل  : ندای آزادی

ضمن اعتراض به این اقدام تروریستی و غیر انسانی،  اییانیهبعقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر با صدور 

 .صالحه شدند یهادادگاهخواستار تحقیقات هر چه سریعتر و محاکمه آمرین و عاملین این واقعه در 

چنین واقعه هولناکی باعث “به گزارش جرس، در بیانیه اعتراض آمیز زندانیان رجایی شهر خاطرنشان شده است که 

و باالخص اعضای جامعه بهائیان ایران شده است که رسیدگی  یشدگراندایجاد فضای عدم امنیت در بین شهروندان 

 ”.ق اولیه امنیت و آسایش آحاد مردم ایران خواهد بودسریع و عادالنه به این موضوع ضامن ح

 :از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است یانسخهمتن این بیانیه و اسامی امضا کنندگان که 

 بنام آنکه بیم از اوست و امید از او

د در بندرعباس ربوده و سپس از هموطنان بهایی دارای همسر و دو فرزن باخبر شدیم که آقای عطا هللا رضوانی یکی

ما . نمایدمی تأثرم از تأسف و را مشحو این عمل شنیع قلب هر انسانی. اندبا شلیک گلوله به ناحیه سر به قتل رسیده

ها و بقه تهدیدات مکّرر متوفی و بازداشتزندان رجایی شهر با توجه به سا ن سیاسی، عقیدتیتعدادی از زندانیا

سالیان  عضای اینجانب و همچنین با عنایت به تشابه و تکرار چنین فجایعی در مواردی دیگر طیهای گسترده ااحضار

شهروندان بهائی شده است، ضمن محکوم کردن  برخی یا آسیب جدی نسبت به تمامیت جسمانی تلبه ق منجراخیر که 

 .های صالحه هستیمتر و محاکمهٔ آمرین و عاملین این واقعه در دادگاهتحقیقات هرچه سریع خواستار این عمل،

چنین واقعهٔ هولناکی باعث ایجاد فضای عدم امنیت در بین شهروندان دگراندیش و بالخص اعضای جامعه بهاییان 

آسایش آحاد مردم ایران خواهد  ایران شده است که رسیدگی سریع و عادالنه به این موضوع ضامن حق اولیه امنیت و

 .بود

، همه مردم از حقوق مساوی بر اساس موازین حقوق بشر و اصول مصوبه در باب حقوق ملت در قانون اساسی

و اجتماعی فرد فرد شهروندان ایرانی بر عهده مسئولین امور  بدیهیست که امنیت جانی، مالی ینبنابرابرخوردارند و 

 .است

از حقوق مساوی ( ای که باشندمردم ایران از هر قوم و قبیله)نماید تصریح می اساسی قانون ۲۰و  1۹اصول 

ٔٔ افراد ملت اعم از زن و مرد همچنین همه»و  ها سبب امتیاز نخواهد بودنژاد، زبان و مانند اینبرخوردارند و رنگ،

ذیل خواستار آنیم که حقوق کلیه با توجه به اصول ذکر شده، ما امضا کنندگان « …در حمایت قانون قرار دارند

از  ها در همه حال محفوظ ماند و همهٔ ایرانیان بدون هرگونه تبعیض ناشیشهروندان این کشور با هر عقاید متفاوت آن

 .عقیده در حمایت یکسان قانون قرار گیرند

سعید -۶معتمدی مهر حمید -۵بهروز عزیزی توکلی -۴الدین خانجانی جمال-۳ کیوان صمیمی-۲زاده محمد سیف-1

کامران مرتضائی -1۲فرهاد صدقی -۱۱رسول بداغی -1۰جعفر اقدامی -۹وحید تیزفهم -۸عفیف نعیمی -۷رضایی 

                                                 
1 http://www.nedayeazadi.net 
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کیوان رحیمیان -1۸کامران رحیمیان -۱۷ شاهرخ زمانی-1۶مصطفی نیلی -۱۵رامین زیبائی -1۴محمود بادوام -۱۳

عزیز -۲۴ریاض هللا سبحانی -۲۳شاهرخ طائف -۲۲شاهین نگاری -۲۱منصوری  محمد علی-۲۰سعید ماسوری -۱۹

-۳۰شهرام رادمهر -۲۹محمود فضلی -۲۸بیگلو  آیت مهر علی-۲۷مستقیم  هللاامان-۲۶نوید خانجانی -۲۵هللا سمندری 

زانیار -۳۶لقمان مرادی -۳۵کورش زیاری -۳۴فرهاد فهندژ -۳۳پیام مرکزی -۳۲بهبود قلیزاده -۳۱لطیف حسنی 

-۴۳سیامک صدری -۴۲فهندژ  فؤاد-۴1کمال کشانی -۴۰پیمان کشفی -۳۹مند ثنایی فره-۳۸دیدار رئوفی -۳۷مرادی 

 یعلیرضا فهمان-۴۷ایقان شهیدی -۴۶شهرام چینیان -۴۵افشین حیرتیان -۴۴خانجانی  فؤاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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