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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرنامه گویابرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۸۷مرداد   ۲۵]تاریخ:[ 

 

 "ما همه بهائی ایرانی هستیم"! علی کشتگر 

فکر جنایتکارانه "بهائی کشی" که انجمن حجتیه از دوره پیش از انقالب حامل و مبلغ آن بود و با روی کار آمدن  

جمهوری اسالمی حامالن آن به قدرت رسیدند، تفکری است مجرمانه که خواستار پاکسازی مذهبی، یعنی کشتار 

سال گذشته همواره در جمهوری اسالمی با تبعیض، تهدید و سرکوب دوگانه  ۳۰بهائیان است هم میهنان بهائی ما در 

 رو بوده اند روبه

بهائیت باور دارند. آنها در سرزمین خود نه فقط از انتخاب بسیاری از مشاغل  جرم آنها این بوده و هست که به آئین 

محروم اند، نه فقط از برگزاری آزادانه مراسم عبادی خود محروم اند، بلکه حکومت در همه سالهای گذشته دربسا  

 موارد با این خواهران و برادران ایرانی ما هم چون مجرمان رفتار کرده است.

از سران جمهوری اسالمی از آغاز این فکر خطرناک وجود داشته و دارد که بهائیان "مهدورالدم" در میان برخی 

هستند.قتل آنان واجب و مستوجب پاداش الهی است. این فکر مجرمانه که در بطن آن نطفه بدترین جنایات بسته شده و  

ربانیان زیادی از میان هم میهنان بهائی ما  کسانی هم چون علی خامنه ای و ایادی او حامالن آن هستند تا به امروز ق

گرفته است. در این سی ساله گذشته در برش های زمانی مختلف در شهرهای شیراز، کرمان، مشهد، تهران، کرج و 

برخی از شهرهای دیگر کشور تعدادی از هم میهنان بهائی ما در کمال شقاوت به قتل رسیده اند. در هیچ یک از این  

که از عوامل و ماموران دستگاههای امنیتی و نظامی جمهوری اسالمی هستند مورد تعقیب قرار نگرفته جنایات قاتالن 

  اند و هیچ مرجع حکومتی به شکایات بستگان قربانیان رسیدگی نکرده است.

دن  فکر جنایتکارانه "بهائی کشی" که انجمن حجتیه از دوره پیش از انقالب حامل و مبلغ آن بود و با روی کار آم

جمهوری اسالمی حامالن آن به قدرت رسیدند، تفکری است مجرمانه که خواستار پاکسازی مذهبی، یعنی کشتار همه 

بهائیان است. اگر موانعی هم چون قوانین بین المللی و واکنش های جهانی در کار نبود، چه بسا تا به امروز سران  

عملی کرده بودند. در این سی سال گذشته در مقاطع مختلفی جمهوری اسالمی این اعتقاد جنایتکارانه را بطور کامل 

شاهد حرکت برخی از گروههای فشار وابسته به رژیم برای عملی کردن این تفکر بوده ایم . همه ما باید به سران  

جمهوری اسالمی یادآور شویم که این عقیده در زمره همان تفکر فاشیستی پاکسازی قومی و مذهبی خطرناکی است که 

 رخی از مجریان آن به اتهام جنایت علیه بشریت در سالهای گذشته در دادگاههای بین المللی محاکمه شده اند.ب

سیاست سران جمهوری اسالمی در سرکوب اقلیت های دینی بویژه بهائیان همواره این بوده است که از طریق عوامل  

خود را به پیش برند و مدعی شوند که این جنایات و ماموران خود در دستگاههای امنیتی و انتظامی و بسیج مقاصد 

 توسط مردم و تحت تاثیر تعصبات مذهبی آنها صورت گرفته است.

  در این سه دهه اما:

 هرگز کسی به دلیل ارتکاب قتل و آزار و تهدید بهائیان مورد تعقیب قرار نگرفته است. -

 د!هرگز سران جمهوری اسالیم این جنایات را محکوم نکرده ان -

 سیاست تبعیض و سرکوب علیه بهائیان مدام دنبال شده است.  -

 وکال و انجمن های مدافع حقوق بشر به محض تالش برای دفاع از حقوق شهروندی بهائیان تهدید شده اند. -
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فعاالن و نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر در ایران وقتی نوبت به دفاع از حقوق شهروندی بهائیان می رسد، بخاطر  

ساسیت فوق العاده رژیم نسبت به بهائیان سکوت می کنند و یا آن چنان که باید خود را درگیر نمی کنند. در واقع ح

شدت تبعیض دولتی نسبت به بهائیان به حدی است که فعاالن حقوق بشر نیز به نوعی این تبعیض را می پذیرند و به  

 آن عمل می کنند. 

نم شیرین عبادی دفاع از بهائیان زندانی را قبول کرد. رسانه های رسمی  در جریان موج اخیر سرکوب بهائیان، خا

جمهوری اسالمی از جمله خبرگزاری جمهوری اسالمی پس از اعالم آمادگی خانم عبادی در دفاع از بهائیان زندانی 

وشن است که  مدعی شدند که این اقدام خانم عبادی بخاطر آن است که دختر ایشان به آئین بهائیت گرویده است. ر

ادعای رسانه های رسمی جمهوری اسالمی برای مرعوب کردن خانم عبادی و منصرف کردن وی و همکارانش از 

تصمیم در دفاع از بهائیان زندانی بود. متاسفانه واکنش خانم عبادی به این خبر چنان بود که گوئی ایشان بهائی بودن و 

 را به دختر خود با "فحش" برابر می داند.یا بهائی شدن را ننگ تلقی می کند و این نسبت 

مرداد پخش شد   ۱۷خانم عبادی در گفتگوی رادیوئی با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه که روز پنج شنبه گذشته 

سه بار ادعای خبرگزاری جمهوری اسالمی را "فحش" به خانواده خود تلقی کرد. در حالی که ایشان می توانست بدون  

  آمیز به بهائیت این گونه ادعاهای بی اساس که کسی هم آن را باور نمی کند تکذیب نماید. واکنش اهانت

شواهد زیادی نشان می دهند که ما هنوز به آزادی و برابری ادیان در آن حد باور نداریم که دین و عقیده دیگران را به  

کومت ها می توانند سیاستهای تبعیض آمیز و  اندازه اعتقادات خود محق احترام بدانیم. و تا زمانی که چنین است ح

سرکوب اقلیت های دینی را دنبال کنند. با توجه به سیاست حکومت نسبت به بهائیان دفاع از حقوق شهروندی بهائیان 

و مخالفت با تبعیض های رسمی و غیررسمی علیه این گروه از ایرانیان اهمیت ویژه ای در حوزه دفاع از حقوق بشر  

است.موثرترین راه شکستن تبعیض علیه بهائیان آن است که دفاع از حق برابری کامل ادیان و مخالفت با  پیدا کرده 

تبعیض مذهبی در سرلوحه کار همه فعاالن حقوق بشر و نهادهای مدنی مدافع حقوق شهروندی قرار گیرد. و صرفا به  

رد هجوم رژیم قرار می گیرند همه باید بگوئیم اقدامات مقطعی وکالی مدافع حقوق بشر محدود نشود. وقتی بهائیان مو

 و بنویسیم که ما "همه بهائی ایرانی هستیم."

 علی کشتگر

 ۱۳۸۷ مرداد ۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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