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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[

 

 www.newsaqar.com ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷ بهمن ۲۹]تاریخ:[ 

 

 نگاران كردستانبیانیه اعالم پشتیبانی نویسندگان و روزنامه

 علیه پیروان آیین بهاییت در ایران  رابطه با تحركات اخیر جمهوری اسالمیدر 

 

 االعظمالعدل بیت

 نهادهای فعال حقوق بشر ایران

 نهادهای دیدبان حقوق بشر در سراسر جهان 

 محترم سازمان ملل متحد کل ریدب

 

 با درودهای فراوان 

نهاد رهبری" جمهوری اسالمی" با  كه " رسد می های خبری جمهوری اسالمي و از منابع غیررسمی خبراز رسانه 

ای موهن به نیروهای اطالعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی خود در سراسر ایران، ضمن طرح  ابالغ بخشنامه

ی آن به صهیونیسم جهانی" و "لزوم برخورد های كهنه "فرقه ضاله خواندن آیین بهاییت در ایران" و "وابستگ كلیشه

شدید" با "اهل بها" در ایران و همچنین ابالغیه "دادستان كل كشور" به "وزارت اطالعات" جمهوری اسالمی در 

همین رابطه، عزم سركوبگر خود را برای طراحی و اجرای یك جنایت سازمان یافته علیه بشریت و پیروان آیین 

 نموده است.بهاییت در ایران، جزم 

های آیینی داراي پیروان خاص در جهان عالوه بر آنكه در صالحیت هیچ  اصوال "فرقه ضاله" خواندن هریك از گروه

انسانی نیست اكنون دیگر چنان منسوخ و پیش پا افتاده شده است كه طرح هر موضوعی با این عنوان، "اعصار  

استفاده از تاثیر آیین  " و "سوءنییبر آت فریبكاران آییني را تاریكی" و "قرون وسطا"، "عصر تفتیش عقاید"، "حاكمی

ها با سوءتفسیر و سوءتعبیر از مفاهیم بلند آیینی توسط معدودی فریبكار در جامه حكومت و روحانیت" به بر انسان

 . سازدمیذهن متبادر 

هد هر گروه آیینی، ملی،  دنخستین پرسش ما این است كه چه كسي به اربابان خون و مرگ و جنایت، اجازه مي

مذهبی، قومی و سیاسی دگراندیش را اینگونه با عباراتی چون "فرقه ضاله"، "حزب شیطان"، "ایادی استكبار"،  

های ذهن متحجر و واپس مانده خود به دگراندیشی و  "وابسته"، "مزدور"، "جاسوس" و... متهم و هر آن، از پساب

اي به نام  و دمكراسی و مبارزان علیه ایدئولوژی گرایي ناهنجاري مردههواخواهان آشتی و آزادی –دگراندیشان 

 منتسب سازند. -جمهوري اسالمي

گمان اندیشه امروزین بشر با پذیرش تكثر و پلورالیزم در تمامي ابعاد آیینی، ملی، مذهبی، زبانی، سیاسي، فرهنگی بي

گذارد و پس از این  سان" و "انسانیت" ارزش میها تنها به مفهوم "انو اجتماعی و به طور كلی در همه حوزه
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اعتباربخشی، سایر مفاهیم مرتبط را به رسمیت شناخته و خود را ملزم به رعایت و پاسداشت حقوق مادی و معنوی 

 نماید.های گوناگون آیینی، ملی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی می گروه

نی، ملی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی است و دگراندیشی را در  جهان امروز، دنیای مبارزه با هرگونه ستم آیی

كنار تكثرگرایی به عنوان اصلی بدیهی و بنیادین پذیرفته و ضمن تعریف سازوكارهای آن، تمامی مساعی نهادهای  

وی  های حكومتی را به سنگاران و حتي نظامحقوق بشری، فعاالن حقوق بشر، نویسندگان، روشنفكران، روزنامه

 حرمت گذاردن به "دیگری" در عین اختالف اندیشه و سلیقه سوق داده است. 

ابالغیه جدید "نهاد رهبری" و "دادستان كل كشور" به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در لزوم برخورد با "آیین 

دهد  دیگر نشان میمایه و تهی از استدالل "وابستگي به تشكیالت جهانی صهیونیسم"، بار بهاییت" و اطالق صفت بی

كه نظام جمهوری اسالمی، ناتوان از طراحی توطئه در مقیاس كالن و میانه بین المللي و هراسان از تبعات بحران  

ایران، براي سرپوش گذاردن بر بحران عنقریب در حال فروپاشی نظام، دگرباره و چندین  یهاتیملسازي در میان 

رگزیده و در این میان، پیروان "آیین بهاییت" را در ایران نشانه رفته  باره، سیاست"توهم توطئه" و"سركوب" را ب

 است.

ضمن آگاهانیدن مردم كردستان به ویژه و  -به پیروی از رسالت انسانی خود-نگاران كردستانما نویسندگان و روزنامه

، هشتاد سال پیش از تشكیل ساكنان ایران زمین به طور عام بر این واقعیت كه "اماكن مقدسه و مركز جهانی بهاییان" 

آییني مستقل و منحصر به  كشور اسراییل و در عصر امپراتوری عثمانی در دو شهر "حیفا" و "عكا" تشكیل و از نظام

اند و اساسا هیچگونه خود، برخوردار و پیشوای آیین بهاییت به فرمان حاكمان وقت ایران به آن سرزمین تبعید شده

ا صبغه سیاسی و بهاییت با بنیادهای آیینی وجود ندارد، پشتیبانی كامل خود را از "بهاییان ای میان صهیونیسم برابطه

كرد"، "بهاییان غیر كرد ساكن كردستان"، "قریب به سیصد و پنجاه هزار پیرو آیین بهایی در ایران )بزرگترین اقلیت 

ایشان را به عنوان دومین جمعیت آییني  كه-مذهبی غیر مسلمان ایران( و بیش از شش میلیون بهایی در سراسر جهان

ضمن محكوم نمودن تصمیمات حكومت در حال فروپاشی   -به لحاظ پراكندگي در گستره خاكي تبدیل نموده است 

جمهوری اسالمی مبنی بر لزوم برخورد با "اهل بها" در ایران، آمادگی قلمی و قدمی خود را برای زدودن این ننگ 

های سیاسی كردستان و سایر ها و نهادهای حقوق بشری جهان، همچنین احزاب و گروهمان هزارباره اعالم، و از ساز

های رسمی در محكومیت این تفتیش عقاید، طرح سركوب "یاران های ایران، صمیمانه انتظار داریم با اعالم بیانیهملیت

 صلح و آشتی")اهل بها( و "هولوكاست نوین"، از هیچ اقدامی فروگذار ننمایند.

 

 كردستان  نگارانروزنامهجمعی از نویسندگان و 

 

 . و به منظور رعایت اصول امنیتی در آرشیو محفوظ است تأییدصحت امضاها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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