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 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 تایمز اینترنتی -روث گلد هیل  –:[ وب الگ سایتوب]

 [۱۳۸۵فروردین  ۷] – ۲۰۰۶مارچ  ۲۷]تاریخ:[ دوشنبه 

 

 انتظار بهائیان استآزار بیشتری در 

بدنام کردن  و ستیزیمتعلّق به الکساندر کیمل، چشم انداز وسیعی از عوامل جهود  هولوکاستدر سایت بازماندگان 

 کار افتادگان و مردم رومانی، هم جنس بازان، از از یهودی، هزاران نفر میلیون ۶یهودیان، که منجر به کشتار 

صورت  هولوکاستیزیاد، امروز دیگر  عللی بهمیکند که  گیرینتیجهشد، وجود دارد. کیمل  هااقلیت از بسیاری دیگر

باید شرایط معینی از نو  حرکتیاو برای چنین  نظر بهکه  است آندر این موضوع شک نخواهد گرفت. یکی از دالیل 

خاطر  به همین گویدمیبود. او  جهانیان در مقابل سرنوشت یهودیان تفاوتیبیصورت بگیرد که یکی از آنها سکوت و 

سایر نقاط را  دهلی و است که مایلم سرنوشت فعلی بهائیان در ایران را مورد بحث قرار دهم )عکس معبد بهائیان در

 در این سایت مشاهده کنید.(

مانند  – دررند آنچه که امروز در ایران میگذمن نمیخواهم شاهد "توطئه سکوت" دیگری باشم. بعضی بهائیان عقیده دا

 شباهت وحشتناکی با آنچه که بر یهودیان آلمان گذشت دارد. - شاندینیضوابط  ثبت موجودیت خود و

تا  ۳۰۰ تفر میرسد. در حدود میلیون پنجپیروان آن به  دیانت بهائی یکی از منتشرترین ادیان در جهان است. تعداد

 نوزدهم بود، بسر میبرند. در قرنبرشان تن از آنان، در ایران که زادگاه بهاءهللا، پیام هزار ۳۵۰

بزرگترین اقلیّت مذهبی  صلح جهانی است و در مورداین دیانت در اصل خود صلح پرور، با افکاری ایده آلیست 

 از سالبه اختصار مطالعه کرد. جامعه بهائی ایران  تشکیل میدهد. در این سایت میتوان تاریخ و احکام آنرا ایران را

 پیوست، همواره تحت فشار بوده ولی قبل از آنهم تاریخ مفّصلی از تحّمل آزار و به وقوعکه انقالب اسالمی  ۱۹۷۹

 اذیّت دارد.

در  نماینده سازمان ملل درباره وضعیت بهائیان در ایران داده و آخرین زنگ خطر گزارشی است که اسماء جهانگیر

رهبر معّظم به قوای مختلف دولتی، ازجمله سپاه  ایخامنهآیت هللا این مقاله اینترنتی مورد بحث قرار گرفته است. 

پلیس دستور داده که هرگونه اّطالعات درباره پیروان دیانت بهائی را جمع آوری کرده در اختیار داشته  پاسداران و

 که اینگونه زیردیانت سازمان ملل بکار مشغول است نتیجه میگیرد  بخش آزادی عقیده و نگیر که دراباشند. خانم جه

قابل قبول نیست. او همچنین نگران  نظر قرار دادن اشخاص، تجاوز به حقوق انسانی آنهاست و بهیچوجه مجاز و

آزار بیشتر پیروان این آئین را فراهم کند که با  محرومیت و آنستکه اطالعات بدست آمده از این راه میتواند اسباب

 مطابقت ندارد. استانداردهای بین المللی هیچیک از

 بهائیان در ایران بعنوان یک اقلیّت مذهبی شناخته نمیشوند و اجازه انجام فرائض دینی خود را ندارند.

در این  تا بحال چندین بار علیه بهائیان در ایران نگران است و خانم جهانگیر مّدتهاست که از رفتار تبعیض آمیز بر

آن کشور بدتر  اال بیم آن دارد که وضعیت برای کلیه اقلّیتهای مذهبی دردولت ایران تماس گرفته است ولی ح مورد با

 شود.
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زن  مأمورین ده نفر ۱۹۸۳جون سال  در ماهایران تحمیل شده از این قرار است: " که به بهائیان در هایینمونهیکی از 

چیزی شبیه کالسهای روزهای کالس اطفال بهائی بود. این  دختران بهائی را دستگیر کردند. جرم آنان تدریس در و

 غرب است. یکشنبه در

عقیده  ایمان و وادار به تبّری از آنکه آنها را روحی قرار دادند به امید شدگان را مورد آزار شدید جسمی ودستگیر

یران ا زندانیان بهائی وارد میاید. ولی آنها هم مانند اکثر بهائیانی که در این فشاری است که همواره بر و –خود کنند 

ساله بود. در این  ۱۷ نژادآنان مونا محمود  نتیجه اعدام شدند. یکی از در تبّری خودداری کردند و گرفتار میشوند از

شدن در دانشگاههای دولتی  خودسرانه، حبس، زندان و ممانعت از وارد هایدستگیری مورد داستانهای فراوانی از

مورد  کاسته شد ولی در هااعدامتعداد  تشکیالت جهانی، گرچه از سایر موجود است. پس از اعتراضات سازمان ملل و

 ایران چیزی عوض نشده است. سازی بهائیت در نابود

سالمت بهائیان ایران  بارنی لیث یکی از بهائیان انگلستان میگوید: "ما با خانم جهانگیر در نگرانی برای حفظ و

با هدف ما  ر وارد آید تا از نابودی جامعه ایکه هدفش صلح بوده ودولت ایران فشا شریک هستیم." باید تا حّد ممکن بر

 مطابقت دارد جلوگیری شود.
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