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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[

 

 ملیون ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٢مرداد  ٣]تاریخ:[ 

 

 فعال مدنی از محمد نوریزاد ١۵۵تقدیر 

فعال مدنِی )غیر بهایی( بیانیه ای تحت عنوان»آقای نوریزاد، یک تنه بار سنگین شرمندگی بسیاری را به دوش   ١۵۵

 :مذهبی رسیده به این شرح است -کشیدید« صادر کرده اند. متن این بیانیه که نسخه ای ازآن به سایت ملی

 جناب آقای محمد نوریزاد

در منزل یک شهروند بهایی دربند و دیدار با فرزند خردسال ایشان، ما را بر آن داشته است تا ضمن   حضور شما

تشکر از جنابعالی خود را در برابر این پرسش قرار دهیم که موضوعاتی این چنین، همچون مسئله فشار مضاعف بر  

خط قرمزهای جریاِن دموکراسی خواهی ایرانی  ی ی بهایی تا چه زمان باید در زمرهاقلیت های مذهبی، از جمله جامعه

قرار گیرد و تعریف چنین مرزهایی تا به امروز چه ضربه هایی به روند مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه 

ی شهروندان را شامل شوند، نتیجه جز مردم وارد کرده است؟ مادام که خط قرمزها، کرامت انسانی و حقوق اولیه

 .د فرهنگ استبداد نخواهد بودتداوم و بازتولی

سکوِت معنادار جامعه ی روشنفکری، فعالین سیاسی و مدنی و نواندیشاِن دینی ایرانی، سراِن شناخته شده ی جریاِن  

اصالح طلبی، مراجع تقلید شیعه و داعیه داران آزادی، عدالت و دین در انقالب اسالمی در خصوص فشارهای  

بهایی در کشورمان، که بیش از هر گروه سیاسی و اجتماعی دیگری در طول سی و  ی ی ستم دیدهروزمره بر جامعه

پنج سال گذشته، طعم انواع فشارها و تبعیض های اجتماعی و حقوقی را چشیده است، سکوت در برابر ظلمی آشکار  

 .است

دربند، که از اساتید زندانی حال که شما، با دیدار با آرتین رحیمیان، فرزند خردسال کامران رحیمیان و فاراِن حسامی 

دانیم که به  اید، بر خود الزم میدانشگاه مجازی بهاییان هستند، یک تنه بار سنگین شرمندگی بسیاری را به دوش کشیده

های بیشمار شده های مذهبی ایرانی که در سال های گذشته متحمل ظلم سهم خود، صدای خود را به گوش تمامی اقلیت

چه بر ایشان گذشته است ابراز تاسف کنیم. اگرچه تاسِف بیشتر، بابت مواضع نامشخص یا تمام آن اند برسانیم و بابت

آید که  سکوت معنادار بزرگان سیاست و اهالی اندیشه است، سخنی که اگرچه بسیار دیر، اما به این امید به زبان می 

ی فارغ از جنس، نژاد و مذهب باشد. جامعه گامی در راستای رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی تمام ایرانیان،

های گوناگوِن اجتماعی شریک های گذشته اگرچه همواره در فشارها و هزینه های ناشی از جریان بهایی ایران در سال 

بوده است، اما گویا هرگز جایی در میاِن پیروزی ها نداشته است. وقت آن است که از خود بپرسیم زمانی که خود را  

نگ روادارانه و باور پیروزی همگانی می خوانیم، چگونه است که کماکان بهاییان را در حاشیه می خواهیم  مروج فره

 و وقعی به فشار های پیوسته ی بر ایشان نمی نهیم؟ 

آیا تداوم سکوت و رفتار فعلی جامعه مدنی و روشنفکران ما، فرصتی برای جریان های آزادی ستیز و مرتجع نیست  

رف هزینه های گزاف تحت عنوان مبارزه با فَِرِق ضاله، بیت المال را این گونه تباه سیاست های انسان تا ساالنه با ص

ستیزانه نمایند و به جای تجهیز امثال مدرسه ی شین آباد،و جلوگیری از زنده در آتش سوختن دانش آموزان ایرانی،  

 راه تحصیل و علم آموزی را بر دیگران ببندند؟
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ی جریان های مذهبی دیگر بست، خودسوزی توان چشم بر میلیاردها هزینه ی دولتی در راستای تخطئهچگونه می 

معتقدان به یارساِن اهل حق در همدان را نادیده گرفت؟ چگونه می توان ستاره دار شدِن فعالین دانشجویی مسلمان را  

ا بدیهی قلمداد کرد؟ این سواالت و دیگر  نتیجه برخورد های استبدادی دانست اما محرومیت از تحصیل بهاییان ر

پرسش های مشابه پاسخ های جدی تری را می طلبند تا درک درست تری از جایگاه فعلی خود در روند آزادی خواهی  

 .و استبداد ستیزی داشته باشیم

تمامی اقلیت ها ی حقوق جناب نوریزاد، ما امضاء کنندگان این نامه، ضمن تقدیر از اقدام شجاعانۀ شما نقض گسترده

ی دینی و مذهبی از جمله جامعه ی بهایی، صائبین مندایی، اسماعیلیان، یارساِن اهل حق، زرتشتیان، کلیمیان،  

ی دراویش و ندانم انگاران و خداناباوران را محکوم می کنیم و سکوت در این خصوص  مسیحیان، اهل سنت، جامعه

 تبعیض نهادینه بر علیه اقلیت ها نه تنها مصداق اعتدال گرایی نیست، را بیش از این جایز نمی دانیم. نادیده گرفتنِ 

جز با  " ی ایرانیانایران برای همه" بلکه به منزله ی تایید بر ستم آشکاِر رفته بر ایشان است. به باور ما تحقق شعارِ 

جنسیت، نژاد و دین میسر  رعایت کرامت انسانی تمام ایرانیان و در نظر گرفتن حقوق شهروندِی همگان فارغ از 

 .نخواهد بود

 احسان منصوری/ فعال دانشجوئی ١٫

 احمد باطبی / روزنامه نگار ٢٫

 احمد مدادی/ روزنامه نگار ٣٫

 اردوان روزبه/ روزنامه نگار ۴٫

 آرش آبادپور/ وبالگ نویس  ۵٫

 ریاضیدر رشته   ۸۶و   ۸۷آرمان رضاخانی / مقام اول و دوم جشنواره خوارزمی در سالهای  ۶٫

 آرمین شریفی/ فعالی دانشجویی ۷٫

 آریا حسینی / فعال مدنی ۸٫

 آزاد مرادیان/ رواندرمانگر و فعال حقوق بشر ٩٫

 آزاده دواچی / مترجم، شاعر و فعال حقوق زنان  ١۰٫

 اسکندر لطفی / فعال حقوق معلمان ١١٫

 افرا رحیمی / شاعر و نویسنده ١٢٫

 افشین وکیل /فعال سیاسی ١٣٫

 ر کریمیان / کنشگر سیاسی از لندن اکب ١۴٫

 آالن فتوحی / فعال مدنی  ١۵٫

 امیر رشیدی / کنشگر کمپین یک میلیون امضا و عضو سازمان دانش آموختگان ایران  ١۶٫

 امیرحسین توکلی/ فعال سیاسی ١۷٫

 امین سرخابی/ روزنامه نگار ١۸٫

 آوات علیار / فعال سیاسی  ١٩٫

 نویسندهایاز سیاوشان /  ٢۰٫

 آیدا قجر / خبرنگار ٢١٫

 بابک مینا / فعال مدنی  ٢٢٫

 برهان بدیعی / فعال مدنی  ٢٣٫
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 بالل مرادویسی / فعال مدنی ٢۴٫

 بنفشه پورزند / نویسنده  ٢۵٫

 بهروز جاوید طهرانی/ فعال دانشجوئی و سیاسی ٢۶٫

 بهروز علوی / فعال مدنی ٢۷٫

 فعال سیاسیبهزاد مهرانی / روزنامه نگار و  ٢۸٫

 بورگان نظامی نرج آباد / اقتصاد دان  ٢٩٫

 پتکین آذرمهر / مشاور بنیاد ایمان ٣۰٫

 پردیس درخشنده / فعال مدنی ٣١٫

 پرند طاهری / فعال مدنی ٣٢٫

 پویا جهاندار / فعال دانشجوئی ٣٣٫

 پیمان عارف / خبرنگار و فعال دانشجوئی ٣۴٫

 پیمان مهاباد / فعال مدنی ٣۵٫

 چراغی / فعال مدنی ثمین  ٣۶٫

 جانی دیالن/فعال مدنی ٣۷٫

 حامد براتی /فعال مدنی  ٣۸٫

 حسام ویسه/ فعال مدنی ٣٩٫

 حسین ترکاشوند / فعال دانشجویی  ۴۰٫

 حسین رئیسی /فعال مدنی  ۴١٫

 حوریه محسنی / فعال مدنی ۴٢٫

 دکتر مهران براتی / جامعه شناس و فعال سیاسی ۴٣٫

 جوانمردی/ فعال سیاسیرحمان  ۴۴٫

 رسول رحیمعلی / فعال مدنی آذربایجانی ۴۵٫

 رضا طالبی / فعال سیاسی  ۴۶٫

 رضا قاضی نوری / فعال سیاسی ۴۷٫

 روژین محمدی / فعال مدنی ۴۸٫

 رویا یزدانی / فعال مدنی ۴٩٫

 زانیج نوروزی / فعال مدنی ۵۰٫

 زاهد حنبلی / فعال مدنی  ۵١٫

 مدنی زهرا باقری شاد / فعال ۵٢٫

 زکریا ابراهیمی /فعال مدنی ۵٣٫

 ژاکلین هوبرت /فعال مدنی  ۵۴٫

 سارا سهرابی / فعال مدنی  ۵۵٫
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 سپیده پورآقایی/فعال مدنی ۵۶٫

 سجاد نیک آیین/مدرس حوزه علمیه در آمریکا  ۵۷٫

 سحر دیناروند/فعال مدنی ۵۸٫

 سردار اردالن/ فعال مدنی  ۵٩٫

 دانشجوییسعید درخشندی/ فعال   ۶۰٫

 سعید شیرزاد / فعال کارگری ۶١٫

 سعید قاسمی نژاد/ دانشجوی دکترای فایننس در سیتی یونیورسیتی نیویورک  ۶٢٫

 سلمان سیما / فعال سیاسی  ۶٣٫

 سمیرا جمشیدی/ فعال مدنی ۶۴٫

 سوده راد/ فعال مدنی  ۶۵٫

 سوده راد/ فعال مدنی  ۶۶٫

 سیاوش بهمن / فعال حقوق بشر ۶۷٫

 سیمین روزگرد/ خبرنگار  ۶۸٫

 سینا واحدی/ فعال مدنی  ۶٩٫

 شاهد علوی/ فعال حقوق معلمان ۷۰٫

 شلیر شبلی/ فعال مدنی ۷١٫

 شهره عاصمی/ فعال مدنی ۷٢٫

 شهال باور/ فعال مدنی ۷٣٫

 شیما قوشه / وکیل دادگستری ۷۴٫

 صبا شعردوست/ خبرنگار ۷۵٫

 صدرا آغاسی/ فعال دانشجویی ۷۶٫

 ی/ فعال مدنی صفورا الیاس ۷۷٫

 طاهر علی پور/ فعال سیاسی ۷۸٫

 طاهر قادری/ فعال مدنی ۷٩٫

 طاهره خرمی/ فعال مدنی  ۸۰٫

 طیبه اسدی/ فعال مدنی  ۸١٫

 عاطفه نبوی/ فعال مدنی  ۸٢٫

 عباس جمالی/ وکیل دادگستری ۸٣٫

 عزت هللا تربتی/ فعال مدنی ۸۴٫

 عطیه بختیار/ فعال مدنی  ۸۵٫

 رمضانپور / روزنامه نگار علی اصغر  ۸۶٫

 علی اصغر سپهری/ فعال مدنی ۸۷٫
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 علی افشاری / خبرنگار و فعال سیاسی ۸۸٫

 علی کالیی/ فعال مدنی  ۸٩٫

 علی مصلحی/ فعال مدنی  ٩۰٫

 عماد خیاطی/ فعال مدنی ٩١٫

 فرزانه جاللی/ فعال مدنی  ٩٢٫

 فرشته شیرازی/ فعال مدنی  ٩٣٫

 فرشته محسنی/ فعال مدنی  ٩۴٫

 فرشیده اسدی/ فعال مدنی  ٩۵٫

 فرناز کمالی/ فعال مدنی ٩۶٫

 فرهاد مهدوی/ فعال مدنی ٩۷٫

 فریبا داوودی مهاجر/ فعال مدنی ٩۸٫

 فریبا راد/ فعال مدنی  ٩٩٫

 فرید هاشمی/ عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ١۰۰٫

 فواد حقیقی/ فعال مدنی  ١۰١٫

 فواد محمودی/ فعال مدنی  ١۰٢٫

 کامبیز غفوری/ فعال سیاسی ١۰٣٫

 کامبیز غفوری/ فعال سیاسی ١۰۴٫

 کاوه رضایی شیراز/ فعال مدنی ١۰۵٫

 کوروش رضوانی/ فعال مدنی ١۰۶٫

 کوهیار گودرزی/ فعال حقوق بشر  ١۰۷٫

 کیهان ولدبیگی/ فعال مدنی ١۰۸٫

 الدن یزدیان/ فعال مدنی  ١۰٩٫

 لقمان نهری/ فعال مدنی ١١۰٫

 حسن پور/ فعال مدنیلیلی  ١١١٫

 مازیار یادگاری/ فعال مدنی ١١٢٫

 ماشاهلل عباس زاده / روزنامه نگار  ١١٣٫

 مائده سلطانی/ فعال مدنی  ١١۴٫

 مجتبی واحدی/ روزنامه نگار و فعال سیاسی ١١۵٫

 محبوبه عباسقلی زاده / فعال حوزه زنان ١١۶٫

 محمد اولیایی فرد / وکیل دادگستری ١١۷٫

 اسدی/ فعال مدنی محمد توفیق ١١۸٫

 محمد جواد اکبرین/ پژوهشگر حوزه دین و روزنامه نگار ١١٩٫
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 منصور اسانلو / فعال کارگری ١٢۰٫

 محمد حبیبی/ فعال مدنی ١٢١٫

 محمد رضا اسکندری/ فعال مدنی ١٢٢٫

 محمد رضا اسماعیل پور/ فعال مدنی ١٢٣٫

 محمد صادق رهبری/ فعال مدنی ١٢۴٫

 فعال دانشجوییمحمد صیادی/  ١٢۵٫

 محمدرضا شکوهی فرد /روزنامه نگار  ١٢۶٫

 مرتضی اسماعیل پور/ فعال سیاسی ١٢۷٫

 مرضیه زادبر/ فعال مدنی ١٢۸٫

 مسعود چناسی/ فعال دانشجویی ١٢٩٫

 مسعود لواسانی/ روزنامه نگار  ١٣۰٫

 مصطفی عزیزی/ فعال مدنی ١٣١٫

 معروف عثمانی/ فعال مدنی ١٣٢٫

 دهقان/ فعال مدنیمعصومه  ١٣٣٫

 مهدی عربشاهی/ فعال سیاسی و دبیرکل سابق دفتر تحکیم وحدت ١٣۴٫

 مهدی فرشی/ فعال مدنی  ١٣۵٫

 مهدی وزیری/ دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت معلم دانشگاه الدنبورگ  ١٣۶٫

 مهرانگیز رساپور/ شاعر ١٣۷٫

 مهناز پراکند/ وکیل دادگستری ١٣۸٫

 نشجوییمیثم بادامچی/ فعال دا ١٣٩٫

 میالد پناهی پور/ فعال دانشجویی  ١۴۰٫

 میالد پورعیسی/ فعال مدنی ١۴١٫

 میالد حاتمی/ فعال مدنی  ١۴٢٫

 ناهید عسگری/ فعال مدنی ١۴٣٫

 نبی فتاحی. فعال مدنی ١۴۴٫

 نغمه محسنی/ فعال مدنی ١۴۵٫

 نگار ملک زاده/ فعال مدنی ١۴۶٫

 نوید محبی/ فعال مدنی ١۴۷٫

 یزدانی/ فعال مدنیهادی  ١۴۸٫

 هومن طاهری/ فعال مدنی ١۴٩٫

 هیمن سیدی/ فعال سیاسی ١۵۰٫

 هیوا خوشنمک/ فعال مدنی ١۵١٫
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 وحید حبیب پناه/ خبرنگار و فعال سیاسی ١۵٢٫

 ونداد زمانی/ فعال مدنی ١۵٣٫

 یزدان شهدایی/ کنشگر سیاسی از برمن ١۵۴٫

 مالزی یوحنا نجدی/ دانشجوی دکترای علوم سیاسی در  ١۵۵٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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