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ماده  18اعالميه جھانی حقوق بشر:
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذھب بھره مند شود.
اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است .
ھرکس می تواند از اين حقوق مجتمعاً ،بطور خصوصی و يا بطور عمومی بر خوردار باشد.

شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده ،در زندانھا ھستند را آزاد کنيد

دستگيری پيمان فتاحی رھبر جمعيت ال ياسين و بنيانگذار انجمن حرفه ای متفکران و محققان و ھمفکرانشان ھم يکی ديگر از ايزار
جمھوری اسالمی بر اقليت ھای دينی است که در تداوم روند موج سرکوب و آزار و اذيت با شھروندان بويژه اقليت ھای مذھبی در
ايران صورت ميپذيرد.
طي چند سال گذشته تعدادی از اعضای ال ياسين زنداني شده و يا تحت فشارھاي روحی قرار گرفته اند.
شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده ،دوران بالندگی خود را در زندانھای پيدا و پنھان اين رژيم ضد بشری سپری ميسازند .
درحاليکه اعالميه جھانی حقوق بشر آزادی مذھب را که سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک و يک حق بنيادين بشريست به رسميت
شناخته است ،باورمندھای مختلف مذھبی و عقيدتی در ايران ) دراويش ،بھائی ،مسيحيان ،اھل سنت ،يھودی ،اھل حق و (...
ھمچنان با تبعيض ھای سيستماتيک اعمال شده توسط دولت دست به گريبانند.
رژيم جمھوری اسالمی ،نظامی استبدادی مذھبی است و طبق قوانين وسنتھای قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذھبی
شھروندان ميھنمان ،با آنان برخورد ميکند.
عالوه بر آقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل که بارھا ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقليت ھای مذھبی در ايران
بيان داشته اند ،بسياری از کشور ھا و سازمان ھای بين المللی ديگر نيز آنرا محکوم نموده و از دولتمردان ايرانی خواستنه اند تا کليه
زندانيان باورمند به مذاھب ديگر را آزاد نموده و به اين سرکوبھا پايان دھند اما دولت جمھوری اسالمی کماکان به برخورد با اين قشر
از جامعه اصرار می ورزد بطوريکه ما ھر روزه افزونتر از روز پيش شاھد اين رفتار ھای غير انسانی ھستيم.

آزادی عقيده سنگ بنای يک جامعه سالم ،دموکراتيک و يک حق بنيادين بشری است که منشور حقوق
بشر آنرا به رسميت شناخته است.
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان ،دستگيری آقای پيمان فتاحی و ھمکارانشان را محکوم نموده  ،و خواستار آزادی بدون قيد و شرط
نامبرگان و ساير شھروندانی است که تنھا بخاطر ايمان و باورشان در زندانند.
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