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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[

 

 ترژرز آو واندرمنتسایت:[ گرفته از بر]

 [۱۳۸۸آذر  ۲۳] ۲۰۰۹دسامبر  ۱۴ ]تاریخ:[

 

 گویندنمیآنها به نام من سخن 

 برای کلیه ایرانیان به حفظ حقوق بشر احتیاج

 ۲۰۰۹دسامبر  ۱۴تاریخ  موبینا جافر در .بیانیه سناتورخواست دموکراسی مردم ایران .. ت ازپیشنهاد در مورد حمای

 کانادا -

میدانم که  و امایستادهمقابل شما ر ترم، من برای اظهار یک پیشنهاد دسناتورهای مح عالیجناب موبینا اس. بی. جافر:

بنا به خواسته او این پیشنهاد من امروز  ور گرافتستین با ما نخواهد بود.گردیم سنات وقت تنگ است. وقتی ما باز

 .کنممیباره ایران را مطرح در

 حمایت از تا پیشنهاد سناتور گرافتستین در مورد امایستادهسناتورهای محترم، خوشوقتم که امروز در این جایگاه 

خواست دموکراتیک مردم ایران را مطرح کنم. من بخصوص برای حمایت از ماده اصالحیه سناتور دینینو به شرح 

 :کنممیاعالم آمادگی  زیر

 کشور کانادا استفاده از تبعیضات مذهبی و قومی بمنظور سرکوب مردم ایران را محکوم میکند.

تلویزیون، به ایرانیانی که از نتایج انتخابات ریاست  ه درماه جون امسال، مردم جهان از مشاهده حمالت وحشیان در

 ودسرانه، اخبار شکنجه وخ هایبازداشتجمهوری اظهار نارضایتی میکردند، دچار شوک شدند. این حمالت ظالمانه، 

 زنقض فاحش حقوق بشر است که ا داشت همگی نمایانگر به دنبالکه  هاییاعدام و هامحکومیت نمایشی" ومحاکمات "

 جانب حکومت ایران بر مردم آن کشور اعمال میشود.

زندان در ایران گریخته  بخصوص زنان را که از شکنجه و من برای سالهای متمادی نمایندگی پناهندگان ایرانی و

 هنوز ادامه دارد. هامصیبتمحترم، متأسفانه این  سناتورهایداشتم. زجر این زنان قابل تصّور نبود.  بر عهدهبودند 

کّل به شورای عمومی سازمان ملل ذکر شده، این نقض  دبیر ۲۰۰۹سپتامبر سال  ۲۳نامه مورخ  همانطور که در

کارگری، فعّاالن حقوق بشر،  هایاتحادیهمردم ایران از جمله زنان،  از ایعمدهعلیه بخش  حقوق انسانی بر

 مذهبی میباشد.، اقوام و اقلیّتهای ، دانشجویان، استادان دانشگاهنگارانروزنامه

، حقوق انقالب اسالمی گیریشکلز ابتدای هبی یعنی بهائیان ایران صحبت کنم که اذمایلم درباره یک گروه مامروز 

، پدرم اغلب مرا اوگاندامیان رفته است. در ایام طفولیت در  تنظیم یافته از طرف دولت اسالمی از انسانی آنها بطور

که این ساختمان ساخته میشد، طول مدتی  . درساختندمیآنجا یک معبد بهائی به یک زمین ساختمانی میبرد که در 

یان کلیّه ادیان را قبول دارند باعث شد ن میگفت. سخنان او که میگفت بهائدیدگاههای مختلف دیانت بهائی سخ از پدرم

به  اوگانداادیان احترام قائل شوم. من برای دیانت بهائی هم احترام فراوان قائل هستم. ما مردم  که منهم برای کلیّه

 میکنیم که یکی از زیباترین معابد است. فکر کشورمان افتخار میکنیم و وجود این معبد بهائی در

نت به حضور شما عرضه کنم. باره این دیاکه طی چند دقیقه اطالعاتی را در اجازه بدهید به منسناتورهای محترم، 

اعتقاد به خدای یگانه بنا نهاده شده و ادیان مختلف  ایران بوجود آمد. مبنای تعالیم آن بر در ۱۸۴۰سال  دیانت بهائی در
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 ظاهرجهان  در درک انسانهای آن دوره، مختلف تاریخ بشر، مطابق با فهم و هایدورهتوسط آموزگاران الهی در 

 .اندشده

 سرچشمه میگیرد ولی بمنظور پیشرفت جامعه بشری در منشأروح همه ادیان از یک  ت بهائی، اصل واز نظر دیان

 طول تاریخ، تعالیم اجتماعی آنان با یکدیگر تفاوت دارد.

صد و شرکت دارند که در  قبیله در آن ملت و ۲۱۱۲نفر میرسد که از  یلیونپنج مامروز جمعیت بهائی در جهان به 

 منطقه وابسته زندگی میکنند. ۴۵کشور مستقل و  ۱۹۰، در نقطه هزار یکو  یستب

اداره آنها توسط تشکیالتی است که با اصول دموکراتیک  اند؛ وشدهتشکیل  ایطبقههر نژاد و  وان این دیانت ازرپی

ت العدل اعظم تشکیالت بین المللی آنان بنام بی به نام محافل روحانی خوانده میشوند. مرکز جهانی و انتخاب میشود و

، در خاک تاریخ حیفا قرار دارد که در آن دوره از محل آن بنا به دستور بنیان گذار این دیانت در شناخته میشود و

 فلسطین قرار داشت.

 ن معبد فقط یک ساختمان نیست بلکه. ایامکردهاین محل بازدید  از طول همکاری با زنان اسرائیل، چندین بار من در

 .امرسیدهحین گردش در باغهای آن به آن آرامش  من اغلب در آرامش بشمار میرود و است که مرکز محلّی

 هایبرنامههم چنین در  جامعه جهانی بهائی با هیئت توسعه و اقتصاد سازمان ملل و یونیسف همکاری میکند و

 حفاظت محیط زیست و اّطالعات عمومی آن سازمان نیز عضویت دارد.

ژنو هستند. جامعه بین المللی بهائی از طریق  ی همکاری با سازمان ملل دارای دو دفتر در نیویورک وبهائیان برا

دریک سلسله از جلسات سطح باالی سازمان ملل حضور نمایندگان خود،  با کرده و مختلف صادر هایبیانیهدفاتر خود 

 د، شرکت نمود.رسی به پایانقرن  گردهمائیتشکیل شد و با  ۱۹۹۰طول سالهای  که در

 هایکمیسیونفعّال هستند. آنها بر وظایف  اصالحاتی سازمان ملل بسیار هایبرنامهپیشرفت  نمایندگان بهائی در

، نظارت ایحاشیهگروه حقوق بشر سازمان ملل از طریق تشکیل جلسات گفتگو و دعوت آنها به جلسات  مختلف و

 میکنند.

اولین انتخابات محفل  را جشن گرفت. این کشور صدمین سالگرد تشکیل خود ۱۹۹۸سال  جامعه بهائی کانادا در

اولین کشور در جهان بود که  ۱۳۴۹ آوریل ۳۰بعد در  یک سال انجام داد و ۱۹۴۸سال  را در روحانی ملی خود

 را بصورت پارلمانی تشکیل داد. محفل روحانی ملّی خود

قومی این کشور را  مختلف که بافت غنی فرهنگی و هایپیشینهعضو با  هزار یس تقریبا  امروز جامعه بهائی کانادا از 

زندگی میکنند. پیشینه اجتماعی و اقتصادی  این کشور سرتاسر نقطه در ۱۲۰۰ تشکیل میدهند بوجود آمده است که در

 متفاوت است. شاندینی آنان نیز مانند پیشینه فرهنگی و

 هائیان کانادا همواره به دعوت دولت این کشور جواب مثبت داده وطول سالیان متمادی، محفل روحانی ملی ب در

مقابل خشونت  جامعه در العملعکسهم چنین چگونگی  ، ملّی، بین المللی وایناحیهنظرات خود درباره مسائل مختلف 

 حقوق بشر را ارائه داده است. تربیت و ، تعلیم وه زنان، نژاد پرستی، رشد و تکاملعلی

کشورهای  تربیت در ، تعلیم ودرمان عمومی، رادیو هایپروژه در موردالمللی توسعه بهائیان کانادا، بین آژانس 

ای. همکاری داشته است. بهائیان در هر  جنوبی با سازمان سی. آی. دی. آفریقا، هندوستان و آمریکای مرکزی و

. من میدانم کاری که آنها انجام میدهند برای اندشدهکشور مانند کانادا که ساکن هستند بعنوان یک ارگان سازنده شناخته 

 عموم قابل استفاده است.

ست که بصورت جریان ا سناتورهای محترم، چرا اکنون یک نسل کشی آرام در مقابل جامعه بهائی ایران در ،بنابراین

، ایجاد مزاحمت بر باالی منابر دامن زدن به نفرت از طریق مطبوعات دولتی و ، تحریک وبازداشتهای خودسرانه

بخش عمومی، جلوگیری جّدی از  یا استخدام در برای کودکان مدارس، محروم ساختن جوانان از تحصیالت عالی و

ض در دادگاهها خود را نشان زنشستگی و تبعیحقوق با ، قطعخراب کردن قبرستانها استخدام در بخش خصوصی،

 ؟میدهد
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نها را دستور میدهد آو کنترل بهائیان و گزارش درباره که شناسائی  ایاعالمیهدر سه سال اخیر این حمالت از طریق 

از آنها خواسته شده که از ثبت نام دانشجویان  دانشگاه کشور ۸۱مضاعف شده است. به دنبال آن طی یادداشتی به 

که برای داشتی هد از دانشگاه اخراج شود. در یادبهائی خودداری کنند و اگر دانشجوئی هم به تحصیل ادامه مید

به شغلی نام برده شده که بهائیان بعلّت نجس بودن حق کسب آنرا ندارند. این  ۲۵مأموران حفاظتی فرستاده شده از 

شیرازی توصیه  شیراز منتشر شد که در آن به همشهریان شهر از طرف روحانیون در ایصفحه ۲۵یک سند  همراه

 میشد تا از معاشرت و معامله با بهائیان خودداری کنند.

کرد. این هفت  باال را میتوان در اتّهامات بی اساسی که به هفت نفر از مدیران جامعه بهائی وارد آمده پیدا سؤالجواب 

فریبا —عبارتند از اندشدهدر زندان اوین محبوس  بازداشت شده و ۲۰۰۸می سال  ماههای مارچ و بهائی که در

ضمن  مهوش ثابت که در ، وحید تیزفهم و، بهروز توّکلیرضایی، عفیف نعیمی، سعید خانجانی الدینجمال، آبادیکمال

هام گفته شد که این افراد در دادگاه انقالب حاضر خواهند شد تا از اتّ  ۲۰۰۹ماه فوریه  در –منشی این گروه نیز بود 

 تبلیغ بر علیه رژیم میباشد آگاهی یابند. اسالم و مقدسات، توهین به خود که جاسوسی برای اسرائیل

، الزم است که ما صدای این دارد. سناتورهای محترم به همراهمجازات مرگ  بی اساس است این اتّهامات که کامال  

 هفت نفر باشیم.

لیل یک حادثه تاریخی است که خود ایران بخوبی میداند که علّت قرار گرفتن مرکز جهانی بهائی در خاک اسرائیل به د

باالخره  ، سپس به استانبول وبهائی بدستور دولت ایران به عراق، بنیانگذار دیانت یران موجب آن بوده است. بهاءهللاا

 به زندان مخوف عّکا که در آن زمان در سرزمین فلسطین قرار داشت تبعید شد.

وان کتاب مقّدس کتاب او را بعن ت محّمد را بعنوان مظهر الهی و، حضرین بخوبی میداند که دیانت بهائیایران هم چن

جمله تعالیم آنها اینکه با پیروان کلیّه ادیان با  از ، بهائیان پیامبران همه ادیان بزرگ را قبول دارند ومیشناسد. در واقع

 محبت و دوستی برخورد کنند.

و  اندشدهو باالخره ایران بخوبی میداند که بهائیان بنا بر دستورات دینی خود از مداخله در هرگونه سیاست حزبی منع 

 برای پیشرفت و ترقی جامعه خود بکوشند. باید تابع دولت حاکم بر کشور خود باشند و

به خدمات آنان شهادت  اند، شخصا  دادهجام ، من با مشاهده آنچه که بهائیان برای اسرائیل و کانادا انسناتورهای محترم

 .دهممی

ادامه حبس آنان  مبّرا هستند و برعکس، بازداشت و کامال  که بر آنان وارد آمده  اتهاماتیمدیران بهائی در ایران از 

ل سا ۳۰برخالف قوانین خود آن کشور است. محاکمه به تأخیر افتاده آنان نمایانگر کوششی است که دولت ایران در 

ه است. که عضوی زنده از آن کشور بشمار میرود، به عمل آورد گذشته برای نابود ساختن جامعه بهائی ایران

به این  و اندنداشتهیا هر عنصر دیگر در این رفتارها دخالتی  اقتصادی و ،هیچگونه عامل قومی، زبانی، سیاسی

اعتقادات  نظر یک نمونه کامل دین ستیزی نشان میدهد. بهائیان با سایر هموطنان خود فقط از ترتیب آنرا بصورت

 میدارد. بر حذرشخصی تفاوت دارند و تعالیم دینی آنها را از تحمیل اعتقاداتشان به دیگران 

 کنیم. آزادی عقیده وطبق دیانت خود عمل  دنیای امروز همه ما باید اجازه داشته باشیم که بر من عقیده دارم که در

. این آزادی فرصتی برای یافتن حقیقت است که مهمترین محّرک وجدان انسانی آن سبب رشد انسانیت است تغییر

 است.

 اعالمیه جهانی حقوق چنین تعریف شده است: ۱۸وجدان در ماده  آزادی عقیده و

 آزادی در عقیده و دیانت و آزادی در تغییرکس حق آزادی اندیشه، وجدان و دین خود را دارد. این حق شامل  هر

 یا همراه با دیگران بصورت اجتماعی میباشد. عبادت به تنهائی و ، انجام فرائض وابراز آن بصورت تبلیغ

تصور کنیم که زندگی  ریم مشکل استبه این آزادی احترام میگذا آزاد زندگی میکنیم و ایجامعه برای ما که در

که چنین احترامی را ندارد چگونه است. نتایج عضویت در یک اقلیّت مذهبی  ایجامعه مذهبی در بصورت یک اقلیّت

 این دیانت در ایران با انواع شکنجه و معلوم است زیرا آنان از اواسط قرن هجدهم و آغاز ظهور کامال  برای بهائیان 

 ایران به اوج خود رسیده است. و شروع انقالب اسالمی در ۱۹۷۹سال  . این مسائل ازکشتار آشنا هستند
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 .امداشتهمن سالیان متمادی نمایندگی آنان را  این سخنان من در مورد یک نسل کشی آرام است که بر بهائیان میگذرد و

 افزایند. مثالمیخدمات خود به جامعه  مقابل شّدت آزار، آنان بر بهائیان در ایران با آزار فراوان روبرو هستند. در

میان گذارده همراه آنان به  همسایگان خود در با دوستان و اندآموختهآنچه را که از برابری حقوق زنان و مردان 

 خدمت میپردازند.

یکند، به اطفال کم بضاعت سواد بهائیان با علم به اینکه آموختن سواد تا چه اندازه به استقالل فکری کمک م

با  . آنها با کمک یکدیگرعقیدتی تشکیل شده است گوناگون قومی و هایپیشینه بافت این جامعه از افراد با .آموزندمی

 .کوشندمیایجاد یگانگی  جامعه خارج رابطه دوستی برقرار کرده در رفع تعصبات و

بخاطر تدریس به اطفال کم  سه جوان بهائی در شیراز بیشتر سبب آزار آنها شود. مثال ولی این کوششها میتواند

برای انجام این کار  این جوانان، صورتی که کوم شدند. درسال زندان مح ۴حاشیه شهر بسر میبرند به  بضاعت که در

موردشان داده شده بود از ارتکاب جرم تبرئه شده بودند. هرگونه  گزارشی که در در قبل کسب اجازه کرده بودند و از

 ماند. نتیجهبیآنان از محکومیت  رهاییفعالیتی برای 

بهائی نبودند تعلیق یافت مشروط بر آنکه در کالسهای اسالمی  و کردمیحکم جوانان دیگری که با آنان همکاری 

است توجه شود که جوانان مسلمان که با بهائیان  مهمحاضر شوند تا اهمیّت دیانت خود را دریابند. سناتورهای محترم، 

 .اندشدهبه زندان محکوم آزاد شدند که جوانان بهائی  در حالیهمکاری میکردند 

 پاسخگویینان نسبت داده میشود قادر به آمقابل مفتریاتی که به  در جامعه بهائی ایران به مطبوعات دسترسی ندارد و

همه جانبه ای است که به دولت ایران اجازه میدهد تا با کمال  نیست. این موقعیت سبب ایجاد تعصب بی محتوا و

 اندخواستهافزونی از ایرانیان از دولت تعّصب عواقبی نیز دارد. عّده روزجسارت به رفتار خود ادامه دهد. ولی این 

 که به حقوق هموطنان بهائی آنها احترام بگذارد.

ده از دولت ایران بخواهیم که مدیران جامعه بهائی را به قید ما هم باید با این مردم هم صدا ش سناتورهای محترم

یرازی را تخفیف دهد و برای شهروندان بهائی نه آزاد کند. حکم زندان سه جوان شعادال تشکیل یک محاکمه علنی و

از آن  طبق قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر همان آزادی را قائل شود که سایر شهروندان ایرانی بر

 رخوردارند.ب

 .افر، وقت شما به اتمام رسیده استسناتور محترم جعالیجناب سخنگوی مجلس: 

 دقیقه دیگر به من وقت بدهید؟ ۵: ممکن است سناتور جافر

 دقیقه اشکالی ندارد. ۵: ولت(عالیجناب کومئو )نایب رئیس د

 حقوق بشر در آن کشور است. شدن وضع : شّدت یافتن آزار بهائیان در ایران نشان دهنده بدترسناتور جافر

که  کنممیاز دولت بخواهند که به کمک مردم ایران بشتابد. خاطر نشان  کنممیکلیه سناتورهای محترم خواهش  من از

اولین کشوری بود که محفل ملی بهائیان را به رسمیت شناخت. الزم است که آماده باشیم و به  ۱۹۴۸سال  کانادا در

 هائیان و کلیه ایرانیان ادامه دهیم.حقوق انسانی ب حفاظت از

 از، اگر وقتی باشد که بخواهیم حقوق مردم ایران را حفظ کنیم اکنون آن وقت است. میخواهم سناتورهای محترم

همین مجلس بخوبی انجام داد یاد کنم  مسئله ضّد یهود، در سناتور گرافتستین که در هایفعالیتفرصت استفاده کرده از 

چه هرگز  میخواهم بداند که گر خواهد رفت ولی خدمات او باقی خواهد ماند و چه او کنم که گر یادآوریو مایلم 

، همیشه ن برخورداریماز آ که در این کشور را تکرار کنم ولی برای تضمین آزادی توانست عظمت کار اونخواهم 

 ماده خواهم بود.آ

همین،  بخاطر درسهای زیادی آموخته است و به منخود در مسئله ضّد یهود  هایفعالیتمورد  سناتور گرافتستین در

 ادامه خواهم داد. هازمینهو به کار خود در این  متشکرماز او 

بنام دین  آوری کنم که وقتی مسلمانان،یاد من به عنوان تنها فرد مسلمان در این مجلس، مایلم به همه سناتورهای محترم

 .گویندنمیفساد میشود، بنام من سخن  من سخنی میگویند که سبب دشمنی و
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