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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[

 

 هرانا اری خبرگز ]برگرفته از سایت:[

 139۲اسفند  ۲۲ ]تاریخ:[

 

 در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید/ بیانیه جمعی

جمعی از فعالین حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران خطاب به   –خبرگزاری هرانا 

یر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب  نویسند: »چنانچه مستحضرید در چند ماه اخرئیس قوه قضائیه می

دهد که به حکم قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نه  اند. این اتفاقات در حالی رخ می قتل و سوء قصد تجربه نموده

های دینی، قومی، های عضو، بلکه تمامی شهروندان موظف به رعایت حقوق بنیادین بشر در رابطه با اقلیتتنها دولت

 «.زبانی و… هستند

 :خوانیدمتن کامل این نامه را که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می 

 :جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه

 …در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید

 هللا صادق آملی الریجانیآیت 

 ریاست محترم قوه قضاییه

با عرض ادب و احترام، ما جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران، 

ضمن احتراز از طرح مسائلی که به نوعی باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و تنش در گفتمان جمعی گردد؛ صرفاً  

س مسئولیت و در راستای حفظ کرامت انسانی برآن شدیم تا نکاتی چند، در خصوص اقدامات تاسف بار  بنا به احسا

 .های مذهبی کشور را به اطالع آن مقام قضائی برسانیماخیر، علیه اقلیت

اند.  نمودهچنانچه مستحضرید در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه 

های عضو، بلکه تمامی  دهد که به حکم قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نه تنها دولتاین اتفاقات در حالی رخ می

های دینی، قومی، زبانی و… هستند. قتل یک شهروندان موظف به رعایت حقوق بنیادین بشر در رابطه با اقلیت

ای از اقسام متنوع ای دیگر در بیرجند و موارد مشابه، شّمهنواده شهروند بهایی در بندر عباس و سوء قصد به خا

گیرد. هموطنانی که اکنون مجبورند برای حفظ تبعیض و آزاری است که مدت هاست در مورد بهاییان صورت می

  های دیگر شوند و یا با خیل عظیمی از نگرانی، روزگاران خویش راجان و امنیت فرزندان خویش، یا آواره کشور

سپری نمایند. لذا مشخصاً در ارتباط با حوادث اخیر، مراتب تاسف و اعتراض خود را نسبت به آنچه موجب گسست 

داریم. اقداماتی که ما را از بالیدن  شود، اعالم می بیشتر اعضای جامعه و بانی منزوی کردن درصدی از ایرانیان می

 .نمایدمی به همزیستی مسالمت آمیز، در کنار همه شهروندان محروم

ما امضاء کنندگان این نامه، به دلیل نوع دوستی و احساس تکلیف در قبال وظیفه قانونی »دعوت به خیر« در رعایت 

ها، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  حقوق اولیه انسان 

آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخالق حسنه و قسط  )اصول هشتم و چهاردهم( هستیم. رویکردی که در  

تر و عدل اسالمی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ

ی  ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد. همچنین با توجه به زندگی در کشوری که مدعشدن تنگ نظری
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ها را سر لوحه کار و فلسفه وجودی خود قرار دهد، تقاضا داریم  اسالمی بودن است و باید صیانت از کرامت انسان

حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی  

 .قانونی صورت گیرد ها برخورد شایستهسکوت نکرده و با عاملین و آمرین آن 

 :امضاء کنندگان

 محمد ملکی……………………………… فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقالب–

 نسرین ستوده……………………………. فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری–

 دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران ..حشمت هللا طبرزدی……………………..–

 مه نگار، کارگردان و فعال سیاسی محمد نوری زاد…………………………. روزنا–

 نرگس محمدی…………………………… نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر–

 بابک احمدی…………………………….. نویسنده، پژوهشگر، مترجم و منتقد هنری–

 علیرضا جباری………………………….. نویسنده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران–

 روحانی نواندیش  .....ی……..آیت هللا عبدالحمید معصومی تهران–

 مهدی محمودیان…………………………. روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی–

 مجید دری……………………………….. فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی–

 فعال حقوق بشر  ......معصومه دهقان )سلطانی(………………–

 مرکزی سازمان ادوار تحکیمامین احمدیان…………………………….. فعال سیاسی و عضو شورای –

 گوهر شمیرانی…………………………… فعال حقوق زنان–

 مهدیه گلر………………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابق–

 اسماعیل عبدی…………………………… دبیر کانون صنفی معلمان ایران –

 صبا شعردوست………………………….. روزنامه نگار و فعال سیاسی–

 نبوی……………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابقعاطفه –

 پور……………………………. فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابقوحید لعلی –

 پور………………………….. روزنامه نگار و فعال مدنیمیالد پناهی–

 بابک غیاثی……………………………… دبیر کمیته حقوق بشر کانون وکال و فعال سیاسی–

 روزنامه نگار و فعال سیاسی امیر کلهر…………………………………–

 فعال مدنی، شاعر و زندانی سیاسی سابق ....زاده مکوندی……………………ژیال کرم–

 هانیه فرشی……………………………… فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق–

 جمال عاملی……………………………… فعال چپ و زندانی سیاسی سابق–

 اسی سابقفعال مدنی و زندانی سی ..سید علی رضا نبوی………………………–

 فعال مدنی ...پور……………………..مرتضی اسماعیل –

 اشکان مسیبیا…………………………….. فعال مدنی –

 سارا خرمن بیز…………………………… فعال مدنی–
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 مریم السادات یحیوی……………………… فعال مدنی–

 فعال مدنی علی گلمحمدی…………………………….–

 فعال مدنی رامک حیدری…………………………….–

 فعال مدنی بیان محمدی……………………………….–

 .. فعال مدنی..پیمان احمدی……………………………–

 فعال مدنی  هیوا فوالدی………………………………–

 .. فعال حقوق بشر..ساسان رادفر……………………………–

 مهدی فرشی……………………………….. فعال حقوق بشر–

 آذر طاهرآبادی…………………………….. فعال حقوق بشر–

 نیما حسینی………………………………… فعال حقوق زنان–

 کاوه رضائی……………………………….. فعال حقوق زنان–

 محمد کریمی……………………………….. فعال سیاسی–

 سید رضا حسینی…………………………… فعال سیاسی–

 فریدون رستمیان……………………………. فعال سیاسی–

 احسان اسعد………………………………… فعال سیاسی–

 شاهد علوى…………………………………. فعال سیاسى–

 یاسییونس رستمی………………………………. فعال س–

 پریسا فرشچی……………………………… فعال دانشجویی–

 . فعال دانشجویی...مهدی حمیدی شفیق……………………….–

 عطیه حسنلی………………………………. فعال دانشجویی–

 امیر چمنی…………………………………. فعال دانشجویی–

 حمید بیدار…………………………………. فعال دانشجویی–

 لیدا رحمانی………………………………… فعال دانشجویی–

 ى………………………………. روزنامه نگارعلى مصلح–

 فعال اجتماعی ..محمدرضا ابراهیمی………………………..–

 پور……………………………. فعال اجتماعیمحمد حاجی–

 محسن عزیزی…………………………….. فعال اجتماعی –

 محمد کریمی………………………………. فعال اجتماعی–

 مسعود چناسی……………………………… فعال اجتماعی–

 شتابی………………………………… فعال اجتماعیغزل –

 فرزانه جاللی………………………………. فعال اجتماعی–

 شراگیم زند…………………………………. فعال اجتماعی–
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 علی شمایلی………………………………… فعال اجتماعی–

 آذر طاهرآبادی……………………………… فعال اجتماعی–

 آبتین پگاه…………………………………… فعال اجتماعی–

 عال اجتماعیایمان یاری………………………………….. ف–

 نجیبه اسدپور……………………………….. فعال اجتماعی–

 عزت هللا تربتی……………………………… فعال اجتماعی–

 مختار زارعی……………………………….. فعال اجتماعی–

 پریسا کریمی………………………………… فعال اجتماعی–

 کیومرث واعظی…………………………….. فعال اجتماعی–

 جبار حاجی مرادی…………………………… فعال اجتماعی–

 سعود وفابخش………………………………. فعال اجتماعیم–

 .. فعال اجتماعی و دبیرآموزش و پرورش..نژاد…………………………محمدرضا نیک–

 غالمرضا وکیلی……………………………… فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش–

 مهدی بهلولی…………………………………. فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش–

 اجتماعی و وکیل دادگستری عباس جمالی………………………………….. فعال –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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