
    

 

 باسمه تعالي

 

 اهلل آملي الریجاني )زید عزه( حضرت آیت

 ریاست محترم قوه قضائیه
 

 با سالم و احترام 

 

زیست  ن محیطوحش و فعاال رشناسان خوش نام حیاتن از کات تهشماه است که  9چنانچه مستحضر هستید، بیش از 

با کساني که بخواهند مخل این امنیت شوند،  بدیهي است حفظ امنیت کشور و برخورد برند. به سر ميموقت در بازداشت 

شدگان، نگراني ، ابهامات موجود در ایراد اتهامات به بازداشت   بر هر چیزی مقدم و مورد تأیید هر ایراني است. با این وجود

  های زیادی را در جامعه محیط زیست کشور به همراه داشته است.

زیست و همچنین هنرمندان و فعاالن مدني  کنشگران حوزه محیطو  امضاکنندگان این نامه که شامل متخصصان

ن و کارشناسان ترین فعاال سابقه شدگان از خوش شتمند حفاظت از طبیعت این کشور هستند، تاکید دارند بازدا دغدغه

 اند. ان نمودهشان را نثار حفاظت از تنوع زیستي ایر مزد و منت، جواني زیست بوده که همواره در چارچوب قانون، بي محیط

شدگان، جز تالش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت  ای بازداشت ها فعالیت حرفه دهیم طي سال ما شهادت مي

 ایم. گونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی ایشان نبوده بوم، شاهد هیچ و این مرز

رعایت عدالت اسالمي و با حفظ کرامت  لذا از ریاست محترم قوه قضائیه استدعا داریم که رویه دادرسي نامبردگان با

شدگان و با شفافیت کامل تا رفع کلیه ابهامات موجود صورت بگیرد و شیوه اقدام قضایي با مراعات حق  انساني بازداشت

 دفاع و دادرسي منصفانه و اقناع وجداني محقق گردد.

 

 با احترام
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