
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 [ای از متن انگلیسیترجمه ]

 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[

 

 ]روزنامه:[ آخر هفته استرالیا

 [۱۳۵۹شهریور  ۲۲] – ۱۹۸۰سپتامبر  ۱۳]تاریخ:[ 

 

 "شدن "جاسوسان یرباراناز تدیانتشان پس  یاز نابودترس بهائیان 

 از لیندسی مکی در لندن

هزار  ٤۰۰اعضاء دیانت بهائی، جامعه بهائی انگلستان بر جان  پس از اخبار این هفته دائر بر تیرباران شدن هفت نفر

 بهائی در ایران بیمناک است.

اعضای محفل ملی بهائیان ولی  [ رسماً به جرم جاسوسی محکوم شده بودند.یزد]هفت نفر اعدام شده در شهر یان 

نوع را  هر از یاسیامور سمیدارند که دیانت بهائی دخالت در  آنان اظهار بریتانیا این اتهام را بی اساس میدانند.

سیاسی از این دست  یهاتهمتبهائیان اظهار میدارند که بهائی ستیزی در ایران سابقه تاریخی دارد ولی  ممنوع میداند.

 را تشکیل میدهد.نوع جدیدی از حمالت 

او  این هفته یک سخنگوی مطبوعاتی در لندن اظهار داشت: "ما هیچگونه سابقه اعدام به خاطر اعتقاد دینی را نداریم."

گفت که بهائیت یک حزب سیاسی است که توسط انگلیس ایجاد شده است. "در رژیم تجدد خواهی شاه مشاغل مهم به 

 ثالً خطوط هوائی ایران ایر توسط بهائیان اداره میشد."افراد غیر مسلمان واگذار شده بود و م

این گروه انگلیسی نگرانی خود را علنی ساخته است زیرا عقیده دارد که فقط افکار جهانی میتواند از هجوم همگانی بر 

ماه گذشته،  . در آخراندبودهاز هنگام شروع انقالب در ایران، بهائیان همواره تحت فشار  علیه بهائیان جلوگیری کند.

 نفر اعضای منتخب جامعه آنان به اتهام اقدام بر علیه نظام دستگیر و زندانی شدند. ۹همه 

 اتهامات سیاسی

مقدس، خاتمه یافتن خدمات اجتماعی، حمله و توهین به مقدسات و پایمال شدن حقوق  هایمکانبهائیان شاهد ویرانی 

 .دانبودهخصوصی  هایشرکت خود برای ادامه کار در

ً به خاطر عقیده دینی است  جامعه بهائی انگلستان مدعی است که این فشارها چه به ظاهر در پوشش اتهامات گرکالا

 سیاسی وارد میشود.

از اسالم نیست.  ایشاخهدیانت بهائی در یک قرن گذشته ظاهر شد. گرچه پیروان آن قرآن را قبول دارند ولی این دین 

لین رهبر آنان، تفسیر لغوی قرآن را رد  مسلمانان ایران بطور سنتی دین بهائی را بدعت میدانند زیرا حضرت باب، اوا

از پیروان آن،  نفر هزار ۲۰فراوانی از فشار بر بهائیان وجود دارد، از جمله میتوان از کشتار  هاینمونه کرده است.

 در شروع این دیانت یاد کرد.

سال گذشته فشار بر این جامعه شدت یافته است. فهرست نام اعضاء آن از مرکز ملی  بهائیان اظهار میدارند که از

بهائیان ربوده شده، محصوالت کشاورزان را نابود کرده، مراکز کسب و کار افراد غصب شده و مردم را از 

 .اندنمودهها را وادار به زندگی در غارها بیرون رانده و در یکی از موارد در شمال ایران، آن هایشانخانه

و اتهامات سیاسی و جاسوسی بر آنها روز  اندکردهدولتی محروم  هایشغلبنا به اظهار آقای مورتیمور، بهائیان را از 

 افزون است.
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