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 اعتراض پزشکان به برخورد خشن با معترضان

پزشک و استاد دانشگاه در مورد رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیانیه ای منتشر  021بیش از 

 .کردند

 

به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی در این بیانیه ضمن اعتراض به رفتارهای ناشایست و خشن با معترضین به نتیجه 

 .تخابات بر شناسایی و محاکمه عامالن و آمران فجایع حوادث اخیر تاکید شده استان

 

 : در این بیانیه آمده است

با اظهار تاسف از حوادث غمباری که به موجب ضعف تدبیر و خروج از انصاف و داد در تامین حقوق حقه بخش عظیمی 

های اجتماعی در  مشارکت فوج فوج آحاد قشرها و گروه از رای دهندگان رخ داد، متاسفانه شاهد آن هستیم که شیرینی

 .انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به کام همه اعم از مردم و مسئوالن تلخ شد

 

رفتار مسئوالن و برخی از افراد و گروه های غیر رسمی سبب توهین به حرمت منتقدان و معترضان شد و در بسیاری از 

 .شهروندان را در پی داشت و سالمت مردم را به مخاطره افکندهای جسمانی و روانی  موارد آسیب

امضا کنندگان این بیانیه به سبب دانش خود در حوزه پزشکی، به شدت نگران لطماتی هستند که به سالمت جسمانی روانی 

 .اجتماعی و معنوی شهروندان و جامعه وارد می شود

 

کی و دانشگاهی کشور بوده و دغدغه حفظ سالمت همه جانبه اهالی نگارندگان این بیانیه که هر یک عضوی از جامعه پزش

های سرگشاده استاد فرزانه جناب آقای دکتر ایرج فاضل و برخی از  این مرز و بوم را دارند، ضمن پشتیبانی از نامه

راز ناخشنودی بزرگان جامعه حقوقی کشور در مذمت رفتارهای ناشایست و خشن با معترضین به نتیجه انتخابات، اعالم اب

های شهدا و زندانیان و آسیب  های اخیر اتفاق افتاده و همدردی سوگوارانه با خانواده دردمندانه نسبت به فجایعی که در هفته

همچنین مصرانه از دست اندرکاران امور در کشور . نمایند دیدگان این وقایع و ضرورت پرهیز از آن را تاکید می

ی و محاکمه آمرین و عاملین این جنایات و توقف اخذ اعتراف در شرایط غیر عادی روانی و خواهند که از طریق شناسای می



 

 

 

جسمی از زندانیان و عدم پخش آن از تلویزیون که آثار سو روانی بر جامعه خواهد داشت و توقف دستگیری افراد خوشنام 

 .ر کشور گردندو خدمتگزار و آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی سبب رفع تنش و خشونت د

 

در پایان الزم به تاکید است که از این پس در بررسی صالحیت افرادی که عهده دار مسئولیتهای کلیدی کشور خواهند شد 

 .الزم است سالمت روانی آنها توسط یک کمیته آگاه و مورد تائید جامعه پزشکی مدنظر قرار گیرد

 

 :برخی امضاکنندگان مشهور این نامه عبارتند از

 

کتر رضا ملک زاده ـ دکتر علی نوبخت ـ دکتر سیدعلی ملک حسینی ـ دکتر حسن عارفی ـ دکتر مسلم بهادری ـ دکتر د

دکتر احمدعلی نورباال ـ دکتر محمدرضا ظفرقندی ـ دکتر مصطفی معین ـ دکتر بهروز برومند ـ دکتر مسعود کنزی ـ 

دکتر بهزاد آرمین دکتر علی امامی میبدی دکتر غالمرضا انصاری دکتر _ دکتر اصغر آقامحمدی -محمدحسین ماندگار

دکتر فرساد ایمانی دکتر حسن ارگانی دکتر محمدعلی بیطرف دکتر فرهاد بی نیاز دکتر حسین بنازاده دکتر ملیحه برازنده 

علی پورفتح هللا دکتر علی جوادزاده دکتر کوروش جعفریان دکتر انوشه حقیقی دکتر رضا فریدحسینی دکتر جمشید حاجتی 

دکتر مرتضی خسروآبادی دکتر مرتضی خیرآبادی دکتر عبدالرضا شیخ رضایی دکتر اصغر رامیار دکتر جهانگیر رافت 

ون سیامک نژاد دکتر میرمصطفی سادات دکتر عباس سلیمانی دکتر دکتر هادی روزبه دکتر علی حاج زینعلی دکتر فرید

رسول میرشریفی دکتر کاظم آشفته دکتر ابوالقاسم اباسهل دکتر زهرا احمدی نژاد دکتر مصطفی آقامحمدی دکتر رحیم 

ر سیدعلی آقازاده دکتر حسین برادران دکتر محمد بیات دکتر حسین علی بخشی دکتر فرشته بقایی دکتر مرتضی تقوی دکت

جزایری دکتر محمدمهدی حفیظی دکتر ایرج حریرچی دکتر اکبر حسینی دکتر سیدمحمدرضا خاتمی دکترمحمدرضا 

خواجوی دکتر شهاب دولتشاهی دکتر خسرو رهبر دکتر احمدرضا روفیگری دکتر هوشنگ امیررسولی دکتر علی زمانی 

دکتر مجتبی ساالری فر دکتر صدیقه شمس دکتر علی دکتر سعید سمنانیان دکتر جواد سلیمی دکتر علی کاظمی سعید 

شکوری راد دکتر شهباز خانی دکتر ابوالفضل شجاعی فر دکتر محمدعلی صحرائیان دکتر عباس صابری دکتر سیاوش 

صحت دکتر محمد طائب پور دکتر علوی دکتر جمشید علیزاده دکتر هادی غفرانی دکتر سهیل فدایی دکتر جعفر فره وش 

روتن دکتر سیدمحمد قدسی دکتر زرین تاج کیهانی دوست دکتر عباس کبریایی زاده دکتر مرتضی کلهر دکتر دکتر حسین ف

کالنی دکتر لیلی کوچک زاده دکتر محمدصالح گنجویان دکتر مجتبی میری دکتر مجید معینی دکتر محمود معتمدی دکتر 

تر اتابک نجفی دکتر شاکری دکتر محمد شیرانی دکتر افالطون مهرآئین دکتر داود منادی زاده دکتر محمدرضا نیکوبخت دک

کوروش شهبازی دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی دکتر سعیدصادقیان دکتر وحید ضیایی دکتر محمدرضا عباسی دکتر عزت 

اله عبدی دکتر محبوبه حاج عبدالباقی دکتر حسین فائزی پور دکتر فیروز فصیحی دکتر علیرضا فرزاد دکتر حسین قلیچ نیا 

دکتر عسگر قربانی دکتر علیرضا کریمی یزدی دکتر محمد کاخکی دکتر رضا رئیس کرمی دکتر کریمیان دکتر ابراهیم 

کسائیان دکتر محمدقاسم محسنی دکتر علی میرمظفری دکتر علیرضا مفید دکتر مجتبی مجتهدزاده دکتر فریدون معماری 

اشانی دکتر فرهاد واعظ زاده دکتر محمدرضا یزدان خواه دکتر رسول میرشریفی دکتر ایرج نجفی دکتر منصور نصیری ک

 دکتر علی یعقوبی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


