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 [مقاله نییدر پادستنویسی ]یادداشت 

 ٢٢٢شماره  –سال پنجم 

 ۵جوالی  ۶۸۹۱

 

 از: همایون

 همه در ایران بهائی بودند!! کاش یا

 

را در مورد سرنوشت  یالملل نیبشاید تیتر باال اندکی تعجب برانگیز باشد که اگر شما نیز پیگیری آمریکا و مجامع 

با توجه به اینکه از خانه هر مسلمانی عزیزی شهید و یا مقتول گردیده، از خانه  دیترد یببهائیان در ایران شاهد بودید 

به آزار و اذیتی  یسویعمتدین به دین مسیح و یا  ، از جمع هراند کشتهو یا را به زنجیر و بند کشیده  یا عدههر یهودی 

از مجامع بشردوستانه دنیا از جمله آمریکا با وجود دیدن عمق فاجعه برنخاسته است  ییصداصورت گرفته و هیچ 

 التماس دعای بهائی بودن را داشتید.

دان آمریکائی نسبت به آزار و ایذاء بهائیان در ایران در چند سال اخیر برای چندمین بار است که از جانب دولتمر

 آنجلس لسکه آخرین آن همین هفته گذشته بود. در  کشد یمو کار به اولتیماتوم و مسائل باالتر از آن  گردد یماعتراض 

که دست از آزار و  خواهد یمکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دولت جمهوری اسالمی  میخوان یمتایمز هفته قبل 

تاکنون در حدود دویست تن از رهبران بهائی  سدینو یماذیت بهائیان بردارد و در همین رابطه به نقل آمار پرداخته و 

برند و اموال سیصد هزار  رژیم خمینی در بالتکلیفی بسر می یها زندانتن در  ۰۵۷، بیش از اند دهیگرددر ایران اعدام 

که در رابطه با بالتکلیفی یکصد هزار زندانی سیاسی  و عجباره و ضبط اموال هستند مصاد درخطربهائی ایرانی 

از مصادره اموال هزاران هزار ایرانی که فقط به صرف یافتن  .سخنی نمیاید گونه چیهمسلمان و کلیمی و مسیحی 

هزار ایرانی مجاهد،  ۰۷تا  ٢۵و از اعدام  شود ینمحرفی زده  اند کردهمکانی امن و سرپناهی مطمئن جالی وطن 

 .شود ینملیبرال اصوالً سخنی گفته  یرو راست ، چپ رو وطلب سلطنت

بهائی گله و یا  وطنان همدر مورد آزار  یالملل نیباین یادداشت نه بدین خاطر آمد، که ما با اعتراض آمریکا و مجامع 

آن شماریم و حتی در جهاتی  بیدادگری و ظلم در مورد این گروه از ایرانیان می همه آنالزمه  آن راشکوه ای داریم که 

و  شنود یمدنیا فریاد انسانهای دربند و اسیر را در ایران  که یزمانکم نیز میدانیم، اما این توقع نیز وجود دارد، در  را

یکه به ظلم و جور مالیان در ایران گردن کسان یتمام بهبیرون آید و نسبت  یتفاوت یبخود را پنبه نهاده از  یها گوش

را با خود دارد و نه  یدوست انسانواکنش نشان دهد وگرنه پرداختن به یک جماعت و دینی خاص نه رسالت  اند گذارده

 فریاد حقیقت از سینه طالبان آزادی حقوق بشر.

 

 

 

 

 

دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی کردید که  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


