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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[

 

 زیتون]برگرفته از سایت:[ 

 ١۳٩٩  ید ۲۳]تاریخ:[ 

 

 دیعبدالحم یبه مولو یو مدن یاسیاز فعاالن س ینامه جمع

 شود یاست که امروزه نقض م یهیبد یاصل یاز حقوق شهروند انیرانیا همه  یبرخوردار

 دیعبدالحم یاالسالم مولو خیسرگشاده خطاب به ش یانامه ٬یو حقوق بشر یاجتماع ،یاسیاز فعاالن س یجمع –تونیز

 نوشتند. رانیجامعه اهل سنت ا یدر دفاع از حقوق شهروند

جز  یامیپ میا افتهیدر یو حقوق بشر یانسان ،ینید یها افتهیو  ی»همه آنچه ما از خالل مبان نامه آمده است:  نیا در

کلمه را آموخت  میشناسی که ما م ینداشته است. انسان ت یمذهب و قوم ن، ید ده،یحقوق همه انسانها فارغ از عق ی  برابر

 حفظ شود.«  یو نابرابر ضیمخلوقات فارغ از هر گونه تبع گرید هو عزت و شان او در برابر هم ندیتا کرامت بب

در ارتباط با مشکالت   یاسالم یبه رهبر جمهور یادر نامه ماهی د ١۷ ن امام جمعه اهل سنت زاهدا د،یعبدالحم موالنا

 .ندیآیحساب م»شهروند درجه چندم« به  کنندی در کشور احساس م ها یجامعه اهل سنت نوشت، سن

سنت زاهدان منتشر شده آمده بود: »پس از    جمعه اهلدفتر امام  یرساناطالع گاهینامه سرگشاده که توسط پا نیا در

 یهابا مشکالت و دغدغه  یهمچنان در باب حقوق شهروند رانیاسنت اهل  ،یانقالب اسالم یروزیسال از پ ۴۲گذشت 

 .«ندیآیحساب مشهروند درجه چندم به  یاسالم رانیدر ا کنندیکه احساس م ینحواند، بهمواجه  یفراوان

 ایاستاندار، مشاور  ر،یعنوان وزسنت بهاهل ستگانیدر ادامه نامه خود نوشته بود که »عدم انتصاب شا دیعبدالحم

  یهاادارات مراکز استان زیمسلح و ن یروهایها، ناندک آنها در وزارتخانه یریو »بکارگ جمهور«سییمعاون ر

 سنت هستند. اهل  یهاجمله دغدغه  از ن«ینشیسن

از    یرانیوام اهمه اق یکردند: »برخوردار  دیدر ادامه تاک دینامه سرگشاده خطاب به موالنا عبدالحم نیکنندگان ا امضا

 نییآ روانیو پ شیدرو ،یسن عه،ی، مسلمان اعم از ش یهودی ،یحیمس ،یاعم از زرتشت ان یرانیو همه ا یحقوق شهروند

است که متاسفانه  یو انسان یمل ،ینیاصول د نیتریهی بد فیت، در ردی، مخالف و منتقد  حاکمو اعم از موافق ،ییبها

 شود« یامروزه بشّدت نقض م

 است:  ریبه شرح ز ٬قرار گرفته  تون«ی»ز اریانتشار در اخت ینامه که برا نیکامل ا متن

 دیعبدالحم یاالسالم مولو خیش حضرت

 شما یسالمت یسالم و آرزو با

هموطنان اهل سنت که   ی  درباره نقض مکرر حقوق شهروند یعالجناب یرخواهیو سراسر خ یاعتراض نامه

تاسف  هیاست، ما ریناروا بر خواهران و برادران اهل سنت در طول چهل ساله اخ ضی و تبع یدهنده رنج و سختنشان

 ی  جز برابر یامیپ میا افتهیدر یبشر حقوقو  یانسان ،ینید یها افتهیو  یما بود. همه آنچه ما از خالل مبان قیعم

کلمه را آموخت تا  میشناسیکه ما م ینداشته است. انسان تیمذهب و قوم ن،ید ده،یحقوق همه انسانها فارغ از عق

  نیحفظ شود. از ا یو نابرابر ضیمخلوقات فارغ از هر گونه تبع گریو عزت و شان او در برابر همه د ندیکرامت بب 

را  تیو انسان یآزادگ ،یی آرمان رها میسال وقوع آن قرار دار نیدر آستانه چهل و سوم نکیکه ا ١۳۵۷گذشته انقالب 
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  زیآن زمان ن ونیانقالب  نیتررا سر لوحه خود قرار داده بود و البته امروز صادق یو حقوق شهروند کردیجستجو م

 ی. برخوردارکنندینم دییرا تا تراییاند و روند تغآن انقالب معترض یبلند و انسان ینسبت به انحراف از آرمانها

  ،یسن عه،ی، مسلمان اعم از ش یهودی  ،یحیمس ،یاعم از زرتشت انیرانیو همه ا یاز حقوق شهروند  یرانیهمه اقوام ا

و   یمل ،ینیاصول د نیتر یهیبد فیدر رد ت،یو اعم از موافق ، مخالف و منتقد  حاکم ،ییبها نییآ روانیو پ شیدرو

 . شودیاست که متاسفانه امروزه بشّدت نقض م یانسان

در   گریبار د رانیزود ملت ا ای ریچون شما د یاو آزاده یرانیمومن ، ا ف،یشر یکه به واسطه انسانها میدار دیام ما

و   تی، مذهب و قوم نید ده،یفارغ از عق انیرانیهمه ا ی عدالت و توسعه و رفاه برا ،یبزرگ آزاد یآرمانها ریمس

که به   میندار یدیخواهد شد. ما ترد دهیاهل سنت برچ موطنانه هیعل ضیامثال آن حرکت خواهد کرد و بساط ظلم وتبع

خطه بزرگ   یاهال ژه یجماعت اهل سنت بو انینقش مصلحانه و موثر شما در م منی و مظالم ، به  دادهایرغم همه ب

خواهد ماند. از   داریدر روح و دل مردم پا یارض  تیحفظ تمام یو تالش برا رانیو بلوچستان، عشق به ا ستانیس

  یتا شما را نه فقط برا میخواهی با شما و خواهران و برادران اهل سنت از حضرت حق م ین رو ضمن همدردیهم

 حفظ کند. انیرانیو ا رانیا یجماعت اهل سنت که برا

  یدآبادیز  یحسن اسد  – ییامو یبهمن احمد – یالهام دیمج  – یاحتظاظ یهاد  –زاده  میابراه محمد –  یآقاجر هاشم

 یبهشت رضا یعل – ینیحس یبهشت رضایعل  –نژاد  انیقربان بهزاد – یاسدیبن نیمحمد حس –ابوالفضل بازرگان  –

خوش  میابراه – یمیابوالفضل حک  –حق پناه  زادبه –زاده  یجالل جالل  – یمحمد توسل –تاجزاده  یمصطف -یرازیش

    -ییرضارجایعل – یربانصادق –دهقان معصومه  – یرثانیخسرو دل –محمود دردکشان  -یمحمد داور – رتیس

پروانه   – یسحاب دونیفر  – یحامد سحاب – یطوس سیرضا رئ –   یعیرف نیحس – یی احد رضا – یرضا خان بهمن

طاهره   – انیهاشم صباغ –صابر  روزهیف -یعتی احسان شر – یشامخ یتق –زاده  فیس دمحمدیس – یسلحشور

 -ییایحی دیفر یعل  –  یغفار فرزد –  یاصغر غرو  یعل  – ییعمو یمحمد عل – تباری علو رضا یعل – یطالقان

  – ییفاطمه گوارا – یگرج یعل  –رحمن کارگشا  – نی محمدرضا کارخانه چ – یقهار ن ینظام الد –  یانیابوالفضل قد

 دیسع – انیمحمود ی مهد – ینرگس محمد – یاردهال یمحمد محمد – یمحسن محقق –پور  یفخرالسادات محتشم

 یعبدهللا مومن – یعباس منوچهر – انیخسرو منصور – یآذر منصور – یاحمد منتظر – یاحمد معصوم – یمدن

 ی زدی زادهی هاد ی هاد – یوسمق قه یصد – ینافع نینسر –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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