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 ]روزنامه:[ گاردین

 [۱۳۶۰اسفند  ۲۹]– ۱۹۸۲ مارس ۲۰]تاریخ:[ 

 

 اخطار آزار بهائیان

 به قلم: سیمون تیسدال

اخطار کرد که آزار بهائیان در ایران رو به تزاید  دیروز اندشدهدر تهران اعدام  سران بهائی که اخیرا   از دو تنبرادر 

 میبرند تهدید میکند. بسر هزار نفر از پیروان این آئین را که در این کشور ۳۰۰است و زندگی 

پس از فرار از ایران بهمراه  این شخص که برای حفظ جان فامیل و دوستان بهائی خود نخواست نامش فاش شود،

کسی اصل  هستند و بی خبری کامل مردم درلندن اظهار داشت "در ایران  همسران دو برادر اعدام شده خود، در

فکر میکنم از این بدتر هم  و منحقیقت را در باره دیانت بهائی نمیداند" وی اضافه کرد "اوضاع بسیار وخیم است 

نفر از بهائیان اعدام  ۱۱۰تا کنون،  ۱۹۷۹خواهد شد." در ایران از هنگام سقوط شاه و روی کار آمدن مالیان از سال 

. در ماه دسامبر گذشته همگی اعضای محفل ملی که مرکز اداری بهائیان بشمار اندشدهو تعداد زیادی هم زندانی 

 ر و سپس بدون محاکمه اعدام شدند.، دستگینفر یکمیرود بجز 

حال اتهام جاسوسی بنفع صهیونیسم  یندر عمیکند ولی  دینی را پیوسته انکار یدعقابا آنکه دولت ایران، آزار بر اساس 

 و امپریالیسم را بر بهائیان وارد میسازد.

حقوق بشر در ایران  مورد دربر اساس "نگرانی شدید"  یاقطعنامه مارسماه  ۱۲سازمان ملل در  شورای حقوق بشر

آن سازمان میخواست که این مسئله را دنبال  کل یردبرا به تصویب رسانید که بخصوص در مورد بهائیان بود و از 

 کند. آقای سبزعلیان نماینده دولت ایران، مخالفت خود را با این قطعنامه ابراز داشت.

ب پارلمان اروپا، نمایندگان اروپائی و لرد مک فایر در مجلس ولی در ماه گذشته، فشار در مورد مسئله بهائیان از جان

 اعیان انگلیس هم چنان ادامه داشته است.

یافتن علت اعدام گذشته همسر یکی از سران بهائی که در ماه دسامبر اعدام شده در باره تالش خود برای  روز

فتند که او جاسوس بوده است. به آنها گفتم من نها پرسیدم چه مدرکی برعلیه او دارند، آنها فقط گآشوهرش گفت: "از 

تلویزیون  بگوئید، اگر آنقدر از جاسوسی او مطمئن هستید چرا محاکمه او را از رادیو و به من، اقال  امبودههمسر او 

قط دست نداشتند. گناه او ف ندادند زیرا مدرکی در به منپخش نمیکنید تا همه بدانند که او چه کرده است؟ ولی جوابی 

 بهائی بودن او بوده است."

از نظر علمای شیعه ایران بهائیت نوعی بدعت در دین است. آنها باب، مؤسس این آئین را که از شیراز برخاسته 

است، بعنوان پیامبری دروغین میدانند. مسلمانان آئین بهائی را بخاطر تعلیمات آن از قبیل برابری حقوق زن و مرد و 

انجام گرفته و آخرین آنها در  ۱۹۲۶، ۱۹۰۲، ۱۸۵۲طی سالهای  ند. سرکوبی بهائیان متناوبا  میکن وحدت ادیان محکوم

 بوقوع پیوسته است. ۱۹۵۵سال 

کمبود غذا، گرانی و جنگ با  اکنون بیم آن میرود که یکبار دیگر بهائیان قربانی مسائل مختلف دولت از قبیل بیکاری،

 عراق شوند.
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بهائیان از داشتن مشاغل دولتی، رأی گیری، فرستادن اطفالشان به مدارس محروم هستند. ازدواج بهائی به رسمیت 

 شناخته نمیشود که این مطلب خود میتواند امکان وارد آوردن تهمت فاحشگی به همسران بهائی را قوت بخشد.
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