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 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ روزنامه بورن ماٍوث و دورست

 [۱۳۶۱اردیبهشت  ۱۰] – ۱۹۸۲ آوریل ۳۰]تاریخ:[ جمعه 

 

 میکنندزنان بیوه از ظلم فرار 

آنها از  دو خانم بیوه پس از اعدام همسرانشان برای فرار از مرگ از ایران خارج شده به بورن ماوث پناهنده شدند.

 بیداد سخن گفتند. خوشحال بوده برای اولین بار از فرار خود از ظلم و اندرسیده" اینکه "به یک کشور آزاد

همسران آنها به  دو بهائی هستند و هر اندبودههمسرانشان با هم برادر  ، کهمنیژه و نورا عزیزی هاینامم به این دو خان

بستگی به دیانت خود که اساس اتّحاد هر دینی را تشکیل میدهد، تحت تعقیب قرار گرفته و به دست رژیم  خاطر

 اسالمی ایران اعدام شدند.

دو عضو محفل تهران بودند.  له هرسا ۶۱دیگری بنام اسکندر  ساله و ۵۱برادر تاجر، یکی بنام جالل  این دو

 پاسداران انقالب در دو نوبت جداگانه حمله کرده و اعضاء حاضر در آن جلسات را زندانی کردند.

 در عرض چند هفته همه آنان به جوخه آتش سپرده شدند.

 گور قبرستان رفته و تا آنکه پنهانی به شدنمیشنیده بودند ولی باورشان  را با آنکه منیژه و نورا این اخبار ناگوار

 شوهرانشان را پیدا کردند.

خود را رها کرده  هایخانهقرار داریم. بنا بر این  هااعدامیلیست  ساله میگوید "به ما خبر داده بودند که در ۴۳منیژه 

ما هجوم  هایخانهطولی نکشید که دولت به  .گرفتمیکارها بطور پنهانی انجام منزل دوستان پناه گرفتیم. همه این  در

 اموال ما را مصادره کرد." آورد و

آنها گروهی برای فرار  بنابراینکرده به سراغشان خواهند آمد. پیدا  پای آنان را معلوم بود که پاسداران بزودی رد

 چند نفر دیگر از خاندان عزیزی. فرزندانش و همسر و به همراهساله نورا  ۳۲ تشکیل دادند که عبارت بودند از پسر

 از دوستان و ایشبکهخطرناک بود ولی ما  سخت و شور بسیارک خارج شدن ازساله چنین تعریف میکند: " ۵۲ راینو

 داشتیم."   در اختیارارتباطات 

طبیعی است که این دو خانم مایل به افشای طریقه فرار خود نیستند زیرا ممکن است دیگران نیز بخواهند از همان 

 طریق برای فرار استفاده کنند.

 مناطق تحت کنترل و را به انگلستان برسانیم. عبور از ولی منیژه چنین گفت: "سه هفته طول کشید تا ما توانستیم خود

 سپری کردیم." هاطویلهمرز بین کشورها بدترین تجربه ما بود. پای پیاده کیلومترها راه پیمودیم و چندین شب را در 

 که خداوند یاور دانستیممیرت ایمان به ما طاقت پیشروی میداد. خیس بود گفت: "قد کاش حالیکه صورتش از در او

 کمک میکردند."  مطمئن بودیم که ارواح شوهرانمان ما را ماست. ما به زندگی پس از مرگ ایمان داریم و

ر بزرگت پسر . دوساله ۱۷و بهاء  ساله ۲۱، مهران ساله ۲۲پسر خود پیوست. حسام  ۳منیژه در انگلستان با شادی به 

 کالج بورن ماوث تحصیل میکنند. در
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 از اعضای این خانواده در بورن ماوث بسر ایعدهپیوست که  به وقوع در حالیخاندان عزیزی  اعدام در سومین

سال گذشته بخاطر  اوتکه به تازگی تیرباران شده بودند در  برادر عموی آن دو . حبیب هللا عزیزی پسربردندمی

 دیانت خود اعدام شد.

بسیاری از جلسات بهائی  و روندمی از اعضاء برجسته بهائیان بورن ماوث بشمار اشخانوادههمسر او بنام روحیه و 

 ، نزدیک پارک می ریک صورت میگیرد.خیابان دانبار آنان واقع در در خانهاین شهر 

یم که شرح این داستان فشار بین را اعدام میکنند. ما امیدوار فرزاد پسر حبیب هللا میگوید: "آنها هنوز همکیشان ما

انسان  که حق هر –که در انجام فرائض دینی خود آزاد باشیم  خواهیممیالمللی بر روی ایران را افزایش دهد. ما فقط 

 است."

کی از وزرای دربار و بعدها بنام ساله که فرزند ی ۴۶سال قبل در ایران توسط میرزا حسینعلی  ۱۳۹ دیانت بهائی در

دت عالم انسانی، تطابق " شناخته شد اعالم گردید. ازجمله تعالیم این دیانت وحدت الهی است و هدف آن وحبهاءهللا"

 حکومت جهانی میباشد. تربیت عمومی و ، تعلیم وعلم و دین
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