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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[

 

 ایران وایر ]برگرفته از سایت:[

 1393 شهریور 14 ]تاریخ:[

 

 ی به محمدجواد الریجانیبهاییان همدان، نامه ا اعدام 

 آیدا قجر 

عضو   ۶در زندان این شهر به همراه  13۶۰عضو محفل همدان که در خرداد ماه سال  ،دختر سهراب حبیبی ،رویا

بشر قوه رییس ستاد حقوق ،ای خطاب به محمدجواد الریجانیدر نامه ،زیر شکنجه جان خود را از دست داد ،دیگر

ی کشته شدن پدرش پرداخته و نسبت به عدم تایید دانشجویان بهایی برای تحصیل در دانشگاه به شرح واقعه  قضاییه

  .اعتراض کرده است

تاکید کرد  ،وی با اشاره به سخنان الریجانی مبنی بر عدم برخورد جمهوری اسالمی با شهروندان به دلیل بهایی بودن

 .«چه شما فرمودید فقط مختص کتاب قانون استکه »آن 

 :در اختیار ایران وایر قرار گرفته است ،شودمتن کامل این نامه که برای اولین بار منتشر می

 جناب آقای محمد جواد الریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

کنم. چندی پیش  در مورد حقوق شهروندی ا بیان میکه بدون مقدمه اصل مطلب ر  با عرض سالم و پوزش از این

گاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده اند، چرا که طبق قانون    مطالبی فرمودید: »مسووالن هیچ

توان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع  اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی ازحقوقی برخوردار است و نمی

 .«کرد

ایی از این حقوق اعمال نشده و چه شما فرمودید فقط مختص کتاب قانون است و بس اما در عمل ذره  متاسفانه آن

شود که عدم تفتیش عقاید، حق زندگی، آزادی بیان، حق امنیت و… از جمله شود. فقط جهت یادآوری عرض مینمی

 .کردید«ست که از خانواده من و پدرم دریغ ایحقوق اولیه و ضروری 

را به خاطر دارید؟ در آن سال پدر من به همراه چند تن از دوستانش که نمایندگان جامعه  13۶۰دانم شما سال نمی

های مکرر، بهایی در همدان بودند، به جرم بهایی بودن و اداره امور بهاییان دستگیر و زندانی شدند. بعد از بازجویی

گناه هستند ها را بررسی کرده و آنان بیی آن ه دادگاه اظهار کرد که پروندهقاضی دادگاه )آقای اعلمی( در آخرین جلس

و تا چند روز آینده آزاد خواهند شد. در آن زمان همه ما از عدالت و انصاف قاضی و روسای دادگاه خوشحال بودیم 

هر هفت نفر زیر  ۲3. 3 .13۶۰بار اعدام نمایشی درتاریخ   اما نه تنها آزادی در کار نبود بلکه بعد از چندین

 .های سبعانه و بدون تیر خالص جان دادندشکنجه

که قاضی دادگاه  آقای   تکه شده آنان بود از بین رفته و با این  آقای الریجانی هر چند اصل مدارک که اجساد تکه 

دگاه را از بین گناهی این هفت نفر را اعالم کرد در قید حیات نیست و هر چند سایر مدارک دااعلمی که رای بی 

خورده   شده و بدن ِدشنه خراش بودم. چشمان من کمر سوختههایی دل بردند، اّما بنده به عنوان شاهدی زنده ناظر صحنه

های من صدای مردمی را که  ششده و آرنج آویزان عمویم را دید، گو پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته

شنید. هنوز ناله مردمی را که   ،انداند، سینه آقای خزین را پِِرس کردهرشته کرده رشتهگفتند پاهای دکتر وفایی را می

دانستید که شکم یکی از این هفت نفر را پاره کردند و  می شنوم. آیا می ،اندگفتند این هفت نفر را قصابی کردهمی
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جا هفت نفر قائل شدند اما داستان به این  احشاء آن را بیرون ریختند؟ این قسمتی از حقوق شهروندی بود که برای این

رو مقابل که در سردخانه قرار دهند، در پیادهدانستید که اجساد این هفت نفر بهایی را به جای این شود. آیا میختم نمی

 بیمارستان امام خمینی همدان ریختند تا مورد اهانت و توهین مردم قرار بگیرند؟

دانستید که بعد از چند ماه که از دفن این هفت است که شما اشاره کردید و باز هم آیا میاین هم یکی دیگر از حقوقی 

نفر گذشت گورستان بهاییان را مصادره و سپس خراب کردند و سنگ قبرها را برای فروش گذاشتند و تمامی اجساد 

اموش آن مرتکب چه جرمی شده آن گورستان را از بین برده و نابود کردند؟ به نظر شما این گورستان و ساکنان خ

 حرمتی قرار گیرند و مجازات شوند؟گونه مورد بی بودند که باید این

های خود اشاره کردید: »اگر کسی مدعی محرومیت از تحصیل به صرف بهایی بودن شما در قسمتی دیگر از صحبت

من بعد از اخذ دیپلم چند سال جهت بشر برای پیگیری تحویل دهد«.  تواند مدارک خود را به ستاد حقوقهستند می

ی ورود ندادند. وقتی  اجازه ،نام کردم و چون دارای ستون مذهب بود و بهایی قید کرده بودم شرکت در کنکور ثبت

توانید در کنکور شرکت کنید. متاسفانه برای پیگیری مراجعه کردم به طور شفاهی گفته شد به علت بهایی بودن نمی

 .به همراه سایر کتب مصادره شد 9۰و  ۸4،   ۷۷نیز طی چندین بار حمله به منزل ما در سالهای مانده مدارک  باقی

بدیهی است که با اطمینان خاطر از »مدعیان محرومیت از تحصیل به صرف بهایی بودن« خواستار ارایه مدرک  

م موجود نیست. واقعا شوید، چون کامال مطمئن هستید که تمامی مدارک از بین رفته است و حتی تکه کاغذی ه

 .ایی را مطرح کردیدصحبت زیرکانه و حساب شده

جناب الریجانی هر چند مدارک کاغذی وجود ندارد اّما بنده و چند صد نفر بهایی دیگر به عنوان مدارک زنده در  

 .کشور ایران وجود داریم که از ابتدای انقالب تاکنون از تحصیل در دانشگاه محروم بوده و هستیم

ون با توجه به ارایه مدرک زنده، از آن مقام عالی رتبه تقاضا دارم طبق صحبت خود که فرمودید: »مدارک خود  اکن

ام که شامل: قطع حقوق پدرم  رفته خود و خانواده  حقوق از دست ،بشر برای پیگیری تحویل دهند«  را به ستاد حقوق

گناهی بود و نیز محرومیت از تحصیل است، اه مبنی بر بیکه رای دادگ  و اعدام ایشان با توجه به این 13۵9از سال  

 .سریعا پیگیری و جهت اعاده حقوق پاسخ دهید

 با تشکر رویا حبیبی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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