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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ اصالح نیوز

 ۱۳۹۳مهر  ۵]تاریخ:[ 

 

 زیباکالم به جواد الریجانینامه شدیداللحن 

ای سرگشاده خطاب به دکتر محمد به گزارش اصالح نیوز به نقل از خبر آنالین صادق زیباکالم در وبالگ خود نامه

جواد الریجانی در خصوص آزار دراویش و ممانعت از تحصیل برخی دانشجویان نوشته است؛ متن کامل نامه بدین 

 شرح است:

 بسمه تعالی

 کتر محمد جواد اردشیر الریجانیجناب آقای د

 ریاست محترم کمسیون حقوق بشر قوه قضاییه مد ظلله العالی

با سالم و تحیات در آستانه شروع سال تحصیلی از ثبت نام دانشجویان بهایی ممانعت شده است. هفته قبلش هم شاهد 

فردا آقای احمد شهید گزارشی مبنی بر شان بودیم. جناب الریجانی عزیز، اگر پس آن برخوردها با دراویش و بستگان

جلوگیری از ورود دانشجویان بهایی به دانشگاههای کشور و یا برخورد با دراویش گنابادی و نعمت اللهی و 

ترین ادبیات به او و گزارشش شان بنویسند، جنابعالی نخستین مقام مسئول نظام خواهید بود که با سخیفبستگان

خواهید فرمود که "این مزدور دلقک، این عروسک خیمه شب بازی، این آلت دست ور شده و طبق معمول حمله

با  ...کنندهای مزور غربی که خود باالترین ناقضین حقوق بشر هستند و فقط از حقوق بشر استفاده ابزاری میقدرت

بار دیگر مشتی جعلیات و های مزدور فارسی زبان معلوم الحال بیگانه... یکاستناد به مطالب کذب ضد انقالب و رسانه

هایی از ادبیاتی مطالب سراپا دروغ را بهم بافته و برای اربابان مزدورش به خوش رقصی جدیدی برخاسته." )بخش

 برید(.که مع االسف همواره بجای پاسخ منطقی و مستدل در واکنش به گزارشات نقض حقوق بشر در ایران بکار می

شان ممانعت شده مشخص هستند، هم نام و نشان دانشجویانیکه از ثبت نامولی حضرت دکتر الریجانی عزیز، هم 

دراویشی که در زندان گرفتارند. و هم هزاران نفر از مردم تهران با چشمان خودشان شاهد رفتار مامورین با زن و 

صلی آنست های دراویش و معترضین به بازداشت عزیزانشان بودند. مهم "مزدوری احمد شهید" نیست. پرسش ابچه

گیرد؟ ها بر اساس کدام اصل از قانون اساسی و یا مصوبات مجلس شورای اسالمی صورت میکه منع تحصیل بهایی

های از چماق حقوق بشر" نیست. مهم آنست که دروایش نعمت اللهی یا مهم "سوء استفاده منافقانه و ابزاری غربی

بایستی آراء و اعتقادات خودشان را کنار گذارده و ت مجلس میگنابادی بر اساس کدام بخش از قانون اساسی یا مصوبا

 از باورهای شرعی بنده و جنابعالی تمکین نمایند؟

 ایام بکام باد

 صادق زیباکالم

 پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه

 

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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