
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 سراسخن سایت:[ برگرفته از ]

 ۱۳۸۷مهر  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 بهروز ستوده 

 دفاع تحسین برانگیز آقای منتظری از هموطنان بهائی

ای را در تاریخ جنبش منتظری به عنوان مرجع تقلید پارۀ از شیعیان با این تصمیم خردمندانه خود جای ویژهآقای 

حقوق بشری ایران به خود اختصاص دادند که بدون شک برای مردم ایران و جامعه بهائیان ایران بسیار تحسین 

 دهد. ای قرار میای مذهبی در جایگاه ویژههبرانگیز است و ایشان را به عنوان یک روحانی مسلمان حامی اقلیت

ای و سایر آخوندهای تبهکار با حقه بازی و آقای حسینعلی منتظری که مرجعیت مذهبی خود را مانند خمینی و خامنه

زد و بندهای سیاسی بدست نیاورده است و در طول زندگی خویش نشان داده است که بر خالف آخوندهائی که قدرت و  

نهد در یک تصمیم تاریخی و شجاعانه  چشمان آنان را کور کرده است بر کرامت و شرافت انسانی ارج میثروت 

 اعالم داشته است که: "بهائیان ایران از حقوق شهروندی برخوردارند".

ری ای و احمدی نژاد علیه آقای منتظتردید خشم حکومت "امام زمانی" سیدعلی خامنهاین تصمیم و اعالن علنی آن بی 

و هواداران ایشان را در روزهای آینده تیزتر خواهد کرد و سیل اتهام و برچسب زنی را بیشتر علیه هموطنان بهائی 

ما روان خواهد ساخت ولی آنچه که در این میان مهم است این است که سرانجام پس از یک قرن و نیم کسی از میان  

 نماید.بهائیان دفاع می ایرانی خیزد و از حقوق انسانی ومراجع تقلید بر می

ای را در تاریخ جنبش حقوق  آقای منتظری به عنوان مرجع تقلید از شیعیان با این تصمیم خردمندانه خود جای ویژه

بشری ایران به خود اختصاص دادند که بدون شک برای مردم ایران و جامعه بهائیان ایران بسیار تحسین برانگیز  

 دهد. ای قرار میهای مذهبی در جایگاه ویژهحانی مسلمان حامی اقلیتاست و ایشان را به عنوان یک رو

با دفاع از جان زندانیان سیاسی در مقابل باند آدمخوار  ۱۳60آقای منتظری پیش از این نیز و در سالهای سیاه 

اعزامی به  الجوردی و مورد حمایت خمینی هزاران دگراندیش ایرانی را از مرگ نجات داده است. اگر اقدامات هیئت

گاهها که منجر به آزادی هزاران دگراندیشی که احکام زندان  ها و شکنجهسرپرستی آقای ناصری داماد ایشان به زندان 

 بسیار فراتر از آن میرفت. ۱۳6۷بود بدون شک ابعاد فاجعه کشتار سال خود را گذرانده بودند نمی

بهائیان" گذشته از اینکه ضربه مهلکی بر پیکر پوسیده   اعالن موضع آقای منتظری مبنی بر "تساوی حقوق شهروندی

تواند مدعیان "اصالحات" و ای است که میعقاید بیت رهبری و باندهای "حجتیه" حاکم بر ایران است اقدام شجاعانه 

ترین بتدائیای که مردم ایران از ا"نواندیشان دینی" را به چالش فرا خواند و به آنان هشدار دهد که در این دور و زمانه 

اند اصالح طلبی به معنی التماس و چانه زنی برای فرستادن چند نفر بیشتر یا کمتر به حقوق انسانی محروم گردیده

باشد بلکه اصالح طلبی واقعی به معنی پافشاری بر حقوق طبیعی و انسانی است که مجلس قالبی شورای اسالمی نمی

 دی و اجتماعی آنرا لگدمال کرده است. های فرجمهوری اسالمی آنرا در تمامی عرصه 

شناسد از این پس دیگر وقتی که آقای منتظری به عنوان یکی از مراجع شیعیان، حقوق بهائیان ایران را برسمیت می

ماند که از درخواست حقوق مساوی برای نواندیشان دینی" باقی نمی"ای برای مدعیان "اصالحات" و هیچ عذر و بهانه

ای و یا ی ایران طفره روند مگر اینکه رسماً اعالم دارند که در زمره مریدان و مقلدان سیدعلی خامنه های مذهباقلیت

 قدرت طلب هستند. یکی از آخوندهای شارالتان و
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نگارنده این سطور به عنوان یک شهروند ایرانی و یکی از مدافعان جنبش ملی و سراسری حقوق بشر ایران و به  

ائی خود را از کشتارگاه اوین نتیجه اقدامات بشر دوستانه آقای منتظری در آن سالهای سیاه  عنوان دگراندیشی که ره

دانم و نیز به عنوان کسی که در سالهای دیکتاتوری شاه با فرزند از دست رفته ایشان محمد منتظری دوستی  می

ستایم و طول ندی هموطنان بهائی میام اقدام شجاعانه ایشان را مبنی بر برسمیت شناختن حقوق شهروای داشته دیرینه

 نمایم.عمر را برای ایشان آرزو می 

 iranglobalبر گرفته از: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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