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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٢شهریور  ٢۴]تاریخ:[ 

 

 های مذهبی و بهاییان شدستوده خواستار استیفای حقوق شهروندی اقلیتنسرین 

ای به رئیس جمهور قتل یک  نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی، در نامه  –خبرگزاری هرانا 

اگر قاتل  "  دانست و از روحانی خواست تا پاسخ دهد که  " ایهای زنجیرهایرانی بهایی در بندرعباس را “یاد آور قتل 

 " این هموطن بهایی شناسایی شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

 ." دانیدپاسخ تلخ این سوال را شما بهتر از من می" وی پس از این پرسش آورده است: 

 :این عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در بخش دیگری از نامه خود به رئیس جمهور، نوشته است

صلح طلبی در صدد کینه توزی و دمیدن بر آتش خشم جمعی نیست اما البته ایجاد  صرف نظر از اینکه هیچ ایرانی" 

 ." ای عمومی استهای مذهبی خواستهراهکارهای قانونی و تغییر گفتمان سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت

 :متن کامل این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته به این شرح است

 آقای روحانیرییس جمهور محترم، جناب 

ای است و های زنجیرهآدم ربایی و قتل یکی از هموطنان بهاییمان در آغاز دورهٔ ریاست جمهوری شما یاد آور قتل

 .ای چشم فتنه را کور کنیدانتظار ما آن است که قبل از ادامهٔ چنین رفتارهای سبعانه

مصائب و شداید فراوان برای بسیاری از ما آشنایند. مرحوم عطاءهللا رضوانی و خانوادهٔ محترمشان به دلیل تحمل 

ای که جز خدمت به  ام. خانواده ام و افتخار وکالت بستگان ایشان را نیز داشته اینجانب با خواهر ایشان حبس کشیده

راندن  اند و یا در حال گذهای طویل المدت تحمل کردهاند و تعداد زیادی از این خانواده حبس ای نداشته جامعه دغدغه 

 .حبس هستند

ضمن تقاضای پایان دادن به مظالم وارده به هموطنان بهاییمان و محکوم کردن اظهاراتی که مجوز چنین رفتارهای 

قانون اساسی که دولت جمهوری اسالمی و   ١۴کنند از شما در خواست داریم مطابق اصل  آمیزی را صادر میخشونت

د غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق  مسلمانان را موظف نموده است نسبت به افرا

های مذهبی و هموطنان بهاییمان اقدام الزم را به  انسانی آنان را رعایت کنند، در جهت استیفای حقوق شهروندی اقلیت

 .عمل آورید

یی شناسایی شود، چه مجازاتی در  من از شما به عنوان مقام ارشد سیاسی کشور سوالی دارم: اگر قاتل این هموطن بها

 انتظار اوست؟

 .دانیدپاسخ تلخ این سوال را شما بهتر از من می 

صرف نظر از اینکه هیچ ایرانی صلح طلبی در صدد کینه توزی و دمیدن بر آتش خشم جمعی نیست اما البته ایجاد 

 .ای عمومی استای مذهبی خواستههراهکارهای قانونی و تغییر گفتمان سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت

 نسرین ستوده 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/?p=23687
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 وکیل دادگستری

 و زندانی سیاسی

 ٩٢/ شهریور –اوین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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