
 

 اطالعيه : 

 

 دفاع كنيم ها از حرمت و شخصيت انسان
 

این  آماجسالهاست که دنيای تبعيد ما از فضایی نا امن برای فعالين عملی رنج ميبرد . کمتر فعال سياسی را ميشناسيم که 

فضایی  فضا نشده باشد. فضایی مناسب برای دخالت جمهوری اسالمی وشایعه باران کسانی که تيربارانشان ميسر نيست.

که جای نقد سالم وتکامل دهنده را گرفته است. همه فعالين سياسی و اجتماعی مخصوصا در قبال این فضا باید مسوالنه 

برخورد کنند. چه بسيار کسانی که در تيررس این فضای مسموم پاسيو و منزوی شده اند. عناصر سازنده این فضا 

زی وتاثير شایعات را مهيا ميکند . سنگر گرفتن پشت نام ها ی جعلی امکاناتی است که در روابط اجتماعی ما شایعه سا

امکان مخفی ماندن شایعه سازان  ،درآميختن اهداف سياسی با شایعات تخریب کننده مخالفين  ،وبی مدرک سخن گفتن 

 و... ،

دانيم و اظهارات بی مدرک را مانباید بگذاریم شایعه سازان ومنشا شایعه مخفی بماند . اتهامات غير مستند را فاقد ارزش ب

کمک اجتماعی یا عادی را که مورد افترا و تهمت قرار ميگيرند -افراد اعم از فعالين سياسی تحمل نکرده وافشا کنيم. 

کنيم تا از خود دفاع کنند ومنشا شایعات را منزوی و بی اثر کنيم. . اختالفات سياسی وشخصی را در این پرنسيپ ها 

ر حياتی شایعات عمدتا برخورد سهل انگارانه درقضاوتها ونقل اخبار غير موثق است . خود را جای دخالت ندهيم . بست

 قربانيان بگذاریم تا قضاوت آسانتر شود . 

جانب برخى از سایت هاى  از فعال جنبش زنان،هم جنس گرایان و كنشگر سياسى شادى امينذشته گدر هفته هاى 

اینترنتى و كاربران شبكه هاى اجتماعى اماج تهمت،دشنام و افتراى افراد و محافل مرتجع، فرصت طلب و بى پرنسيپ 

با کمی دقت در اظهارات مفتریان بعينه مشخص است که اميال سياسی معينی پشت این افترا ها قرار قرار گرفته است. 

رتی نتوانسته اند آنرا پنهان کنند بعنوان مثال یکی از مفتریان شادی را به خاطر اقدامات گرفته است که آنها با هر مها

اعتراضی اش در کنفرانس برلين و چيزی که کتک زدن پليس آلمان مينامد وحتی به طنز گرفتن ابراهيم نبوی محکوم 

 67وزهم ازاعمالش دفاع کرده وکشتار در دهه شصت که هن حاميان رژیموشایعه باران ميکند . نبوی را بعنوان یکی از 

همه ميشناسيم . متاسفانه شایعه پردازان بجای آنکه ومعترضين را با وقاحت مورد حمله قرار ميدهد ، می کند  توجيهرا 

 عقاید سياسی شان را مورد دفاع قرار دهند به تخریب شخصيت شادی پرداخته اند . 

و معتقدیم با هوشياری  ها را تخریب مى كند، به شدت محكوم مى كنيمروش ها و رفتارى كه حرمت و شخصيت انسانما 

  باید عليه این شرایط  مقابله کرد.

 ۱۳۹۴برابر با مرداد ماه  ۲۰۱۵اوت هسته اقليت         

 

 

 

 

 

 
 
 

 


