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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 روزنامه استار]روزنامه:[ 

 [۱۳۶۲تیر  ۱۱] - ۱۹۸۳ ژوئیه ۲شنبه  ]تاریخ:[

 

 دختران بهائی به شهادت رسیدند

 اسمیت از حیفا گزارش میدهد کولین

شیراز به دستانشان  زندان درلوند و زّرین مقیمی، قبل از آنکه زندانبانان انقالبی اشیرین د هایبه نامدو دختر جوان 

 چوبه دار ببرند آخرین دعای خود را خواندند. پای بهدستبند زده آنها را 

تشکیل میداد دعا کردند. اغلب بهائیان ایرانی این محل را فقط  را آنانبسوی مرقد مبارکی که قبله  آنها رو به غرب و

 .انددیدهاز طریق عکسهای رنگی 

 ایزادهاصیلدر عّکا، قدری دورتر از قلعه صلیبیون، باغ بزرگی بنام "بهجی" وجود دارد که آخرین منزل و آرامگاه 

 پیروانش او را بهاءهللا میخوانند.ایرانی بنام میرزا حسینعلی در قرن نوزدهم را در خود گرفته است. 

 در جهان شناخته میشود بیشتر دوران عمر خود را در زندان و تبعید گذرانید. الهی پیامبربعنوان جدیدترین  او که

و میآید. این محل با سبزه زارهای مخملی، گلهای معّطر، درختان سرو و کاج  و سروربهجت  به معنایبهجی 

از عشق  اینمونهکه با آویشن سبز مایل به خاکستری تزئین شده،  هاییحاشیه و ه نه پرکه بصورت ستار هاییباغچه

 ایرانیان به باغهای گل میباشد.

سعی  دختر جواناست که این دو  اینقطهزیباترین  محلدر حالیکه میرغضب آنها را برای طناب دار آماده میکند، این 

 دارند آنرا در ذهن خود ببینند.

به دار آویخته شدند. یازده تن از مردان بهائی در ماه گذشته در  شیراز دراز ده تن دختری بودند که اخیراٌ  تن دوآنها 

 همین زندان به طناب دار سپرده شدند.

رونالد ریگان، او را به وساطت و درخواست شخصی برای  پرزیدنت ازاز بهائیان آمریکا  نفر هزار ۱۰۰درخواست 

. از رادیو کرد شدیدترواداشت ولی این درخواست عزم آیت هللا خمینی را در این باره  مرگ ازمعافیت این زندانیان 

 شده". مهمجان انسان برای ریگان اینقدر  از کیتهران شنیده شد که از قول او میگفت "نمیدانیم 

بودند گفته میشود که چهار بار به آنها فرصت داده شد تا با  با آنکه همه این محکومین متّهم به همکاری با صهیونیست

 همگی این پیشنهاد را رّد کردند. هر بارنجات دهند ولی  خود را، جان عقیده از تبری

ایرانی اعدام  هزار پنج، از به حالسال پیش تا  چهار در آخوندهابقدرت رسیدن  از هنگام، المللبینبنا بر اعالمیه عفو 

 ۳۰۰تعدادشان به  کلاین دیانت که  پیروان از. معلوم نیست چه تعداد دیگر اندبودهنفرشان بهائی  ۱۷۰ حداقلشده 

 .اندرسیده به قتل شدیدتر شدهچشم داشت به اموال آنان، غیرتشان  به خاطرکه  محلی متعصبینمیرسد توسط  هزار نفر

خود  همسایگانکه همراه با شوهرش زنده به آتش کشیده شده بود، توانست آنقدر زنده بماند که بتواند  روستایییک زن 

بعضی از نهائیان اعدام شده آثار شکنجه مانند شکستگی  در اجسادمعرفی کند. گفته میشود  به خودرا بعنوان مهاجمین 

 سیم الکتریک دیده شده است. با و سوختگی و درفش، انگشتان درهم شکسته، آثار داغ پا ودست 
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زنان شوهردار بعنوان روسپی معرفی میشوند که این خود  ائی به رسمیت شناخته نمیشود گاهیآنجائیکه ازدواج به از

 باکره را وادار به ازدواج با مردان مسلمان میکنند. و دخترانگناهی نابخشودنی است 

که پاسداران  کند فرصت چندانی نخواهد داشت. مواردی پیش آمده را جلببهائی نظر پاسداری  از خانواده اگر فردی

 .اندنمودهطلبکاری  از خانواده اندکردهرا که صرف کشتن پدر  هاییگلولهقیمت 

کشور جهان زندگی میکنند بر تعالیم "حضرت باب" که تاجری  ۱۷۳ اساس دیانت بهائی که دو میلیون پیروان آن در

که موسی، زرتشت، بودا، عیسی،  اندعقیدهآنها طبقه روحانی وجود ندارد و بر این  بین درایرانی بود قرار دارد. 

 را بسوی روشنگری هدایت میکنند. بشریتهریک "آموزگاران الهی" هستند که  و بهاءهللامحّمد، باب 

دارند. آنها هم مانند  هستند که درعین حال به ابنیه زیبا و باغهای باصفا عالقه هاییایدئالیستمیتوان گفت بهائیان 

اصول پاکدامنی و حرمت خانواده پایبند هستند. ولی برخالف خمینی و بر طبق  و بهخمینی از الکل اجتناب میکنند 

 همسری اعتقاد دارند. و تکدخالت نمیکنند و به آزادی زنان  در سیاستدستورات دین خود 

. شاه نیز در اوایل حکومت خود برای اندگرفته قرارت و آزار بهائیان از ابتدای پیدایش این دیانت در ایران مورد اذی

 خاطراز این روش استفاده میکرد. گرچه بعدها بهائیان در دربار نفوذ یافتند ولی به همین  آخوندهاراضی نگاهداشتن 

 میگیرند. اذیت و آزار قرار موردهنوز  نیز

یکی از  سربازان، بدن او و هایگلولهجوخه آتش قرار گرفت. گفته میشود  مقابلدر تبریز  ۱۸۵۰ در سالباب 

 یمشبّک ساخته بود که درهم آمیخته شده بودند ول باران شود چنان گلوله اوپیروانش را که خواسته بود همراه 

 صورتهایشان سالم مانده بود.

شدند. عکسهای باقیمانده از آن  کشتار نیزاو  پیروان از هزار نفر ۲۰ حدود دربنا به شهادت تاریخ، درهمان دوران 

 آنان را اّره کرده بودند. پای ودست  یا ورا به سیخ کشیده  آنان ازدوران نشان میدهد که بدن بعضی 

و  حیفا درخّرم کوه کرمل واقع  و طالئی در سراشیبی سبز با گنبدباب در آرامگاه باشکوهی  هایاستخوانامروز 

از پیروزی  و پس ۱۹۰۹ در سالبه آرامش سپرده شده است. این آرامگاه  عّکا، و روبرویخلیج  مقابل در مستقیما  

 امپراطوری عثمانی را تأمین میکرد ساخته شد. دینی در هایاقلیتانقالب ترکهای جوان، که آزادی کلیّه 

میلیون دالر به  ۲۵آن با قیمت  بیت العدل اعظم که در نزدیک آن قرار دارد و امسال ساختمان ساختمان واین آرامگاه 

متراست که به سبک یونانی با دست تراش داده شده.  ۱۰ستون مرمرین به ارتفاع  ۵۸ دارایاتمام رسیده است، 

سازمان ملل  محلدرک بهتری شود، این ساخنمان  بشر دارایو هنگامی که نوع  در آیندهباورند که  بر اینبهائیان 

 متّحد خواهد شد.

نفرشان در زندان شیراز هستند.  ۵۸عّده  از اینتن بهائی در زندان بسر میبرد.  ۲۷۱ اقلدر حال حاضر در ایران حّد 

از آنان به مرگ محکوم شده بودند ولی تا لحظه آخر از محکومیت خود  نفر ۲۲ ابتدابنا به اظهار دفتر سکرتری در 

وانند محکوم بعدی باشند. به این ترتیب همه آنان هر لحظه با یک از باقیماندگان میت به اعدام بی خبر بودند. هر

 اضطراب در انتظار مرگ هستند.
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