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 [ای از متن انگلیسیترجمه ]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ نیویورک تایمز

 [۱۳۶۰ ماه ید ۲۴] ۱۹۸۲ژانویه  ۱۴]تاریخ:[ پنجشنبه 

 

 تن بهایی در ایران نشستند ۱۵دو هزار و پانصد نفر در لس آنجلس، در سوگ 

 به قلم: توماس سی. هایس

 مخصوص نیویورک تایمز

 

و از جمله ایرانیان تبعیدی، به یادبود  نفر ۲۵۰۰لس آنجلس، بیش از  در یک بعدازظهر در –دی ماه[  ۲۵ژانویه ] ۱۳

، در یک جلسه دعا و اندشدهآتش سپرده  هایجوخهدر ایران به  اخیر هایهفتهجامعه بهایی که در  تن اعضاء ۱۵

 نیایش گرد هم آمدند.

اقتصادی بهائیان ایران، این شهر را تکان داده است. در  هایمحرومیتاخبار مربوط به زندانی شدن، اعدام، شکنجه و 

آنان ایرانی تبار هستند. تعداد بهائیان در  نفر ۱۵۰۰حدود چهار هزار نفر بهائی در ناحیه لس آنجلس زندگی میکنند که 

آمریکا در حدود صد هزار و در سرتاسر جهان در حدود پنج میلیون نفر است. از زمان انقالب اسالمی ایران در سال 

خورشیدی[ تاکنون، تعداد بهائیان در ایران از پانصد هزار به سیصد و پنجاه هزار نفر تقلیل  ۱۳۵۷میالدی ] ۱۹۷۹

 ت.یافته اس

نفر از بهائیان با تصویب حکومت  ۱۱۱اسرائیل، در هجده ماه اخیر  -جهانی بهائی در حیفا  بنا به گزارش مرکز

دی ماه[ بوده  ۱۴ژانویه ] ۴نفر آنان در  ۷ماه[ و  ید ۶دسامبر ] ۲۷نفر آنان در  ۸که  اندشدهاسالمی ایران اعدام 

ضرب و شتم، شکنجه، استهزاء، اعدام و به خاک  انیان حاکی ازو روایات شخصی زند هانامهاست. عالوه بر اینها، 

 پنهانی بوده است. هایسپردن

 اجرای برنامه توسط سیلز و کرافتز

در روی پرده بزرگ به نمایش در آمده بود، موهی  در جلسه یادبود روز یکشنبه، در حالیکه عکسهای قربانیان اخیر

از ایران فرار کرده بود در آخر سالن پر از جمعیت نشسته و به عکسها سبحانی، یکی از بهائیان که در هفته اخیر 

 خیره شده بود.

هنگامی که یکی از عکسها روی پرده ظاهر شد آقای سبحانی گفت "من پنج ماه با او هم سلول بودم" و سپس دستمال 

 سفیدی از جیب خارج کرده اشک خود را پاک کرد.

شد، دو خواننده  در جریان جلسه یادبود که بمدت سه ساعت در سالن کنفرانس هتل هیلتون در لس آنجلس برگزار

محبوب به نامهای سیلز و کرافتز که هر دو بهایی هستند آهنگی بنام "زندانی" را اجراء کردند. این آهنگ در باره 

هجری قمری[ است که بدست حکومت ایران  ۱۲۶۰میالدی ] ۱۸۴۴حضرت بهاءهللا بنیان گزار دیانت بهائی در سال 

"زنجیرها را بردار و او را آزاد کن" میباشد که به همراهی گیتار اجراء  سال زندانی شد. موضوع شعر ۴۰به مدت 

 شد.

در از نظر علمای اسالم بهائیان بدعت گذارند و در حکومت اسالمی آیت هللا خمینی تحت فشار و سرکوب قرار دارند. 

 هزار مسیحی ایرانی به رسمیت شناخته شده و دارای آزادی عقیده هستند. ۲۵هزار یهودی و  ۵۰همان حال دیانت 
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داشت "معلوم میشود که اکنون بهائیان در ایران در معرض کشتار  آنتونی آ. لی، منشی محفل بهائیان لس آنجلس اظهار

 دارند".خود وسیله چندانی ن جمعی قرار گرفته و برای دفاع از

ساله دانشکده پزشکی کالیفرنیا در لس آنجلس در یک مصاحبه اظهار داشت "آنچه که در  ۲۳آرتین محمودی دانشجوی 

نازی بر سر یهودیان آمد". مادر  هایآلمانایران بر بهائیان میگذرد باور کردنی نیست و همان چیزی است که بدست 

ان هواشناسی، و هم چنین مدافع حقوق زنان در ایران بود و در او خانم ژینوس محمودی، فیزیک دان و رئیس سازم

 دی ماه[ دو هفته پس از زندانی شدن اعدام گردید. او از رهبران محفل ملی بهائیان ایران بود. ۶دسامبر ] ۲۷

ضوح آقای امین بنانی استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گفت "مرگ خانم محمودی بو

نشان دهنده آن است که در ایران بر بهائیان چه میگذرد" او در ادامه گفت "خانم محمودی یک دانشمند برجسته و 

مقام اجتماعی  رئیس واالترین مقام اداری بهائی بود. او نمونه بارزی از آنچه که دیانت بهائی برای اهمیت تحصیل و

 امروز ایران قابل هضم نیست"برای سران حکومت  زنان قائل است، بود و این امر

همواره در مورد اینکه کار اعدام  "قبل از ناپدید شدن پدرم، اغلب با مادرم صحبت میکردم و او آقای محمودی گفت:

به کجا خواهد کشید به من هشدار میداد. پدر و مادر من آرزو داشتند که من دکتر بشوم و من نیز در این راه میکوشم. 

 شتم منهم کشته میشدم".اگر به ایران برمیگ
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