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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[ 

 

 ]روزنامه:[ ساندی ایندیپندنت 

 [ ۱۳۶۰مهرماه  ۵]  –  ۱۹۸۱سپتامبر  ۲۷]تاریخ:[ یکشنبه 

 

 بهائیان با همان خطری روبرو هستند که یهودیان در آلمان نازی بودند

 نفر آنان را نابود کند هزار ۳۰۰اگر از عقیده خود برنگردند، ایران در نظر دارد که همه  

 گزارش مخصوص رزماری رایتر از روزنامه ساندی تایمز لندن

 در بین آنها نخواهند بود.  دانش آموز هزار  ۷۰ند ولی بیش از مدارس ایران این هفته سال جدید تحصیلی را آغاز میکن

  ایفرقه منسوب به بزرگترین اقلیّت دینی ایران هستند که از طرف دولت اسالمی به عنوان  این دانش آموزان بهائی و

موزان برای ثبت نام به مدرسه مراجعه  آایل این ماه هنگامی که این دانش قانونی اعالم شده است. در او غیر  ه وضال

 را بنویسند.  خواسته شد که دین خودکردند از آنها 

 یا در خانه بمانند. بعد به آنها اخطار شد که یا به اسالم برگردند و و

یا   نفری بهائیان را تهدید میکند خیلی بیشتر از اینهاست. یا بازگشت به اسالم و هزار ۳۰۰ولی خطری که جامع 

 ه اجراء گذارده است. مرگ. دولت ایران، نقشه برای نابودی بهائیان را به آرامی ب

ماه آینده دستورات جدیدی صادر خواهد کرد که طبق آن بتواند موجودیت بهائیان را غیر   در چندرژیم آیت هللا خمینی 

  مرگ روبرو باالخره با خطر قانونی اعالم کند. بهائیانی که از دین خود برنگردند رفته رفته به کنار رانده شده و

 خواهند شد. 

ناکی است که کمتر از موقعیت یهودیان در آلمان،  راز وضعیت خط نقاط ایران حاکی سایر ان وگزارشات از تهر

 نورنبرگ اعالم شد نمیباشد.  در  ۱۹۳۵سال  یهود در هنگامی که قوانین ضد

مسیحی، یهودی، زرتشتی را  سه اقلیّت کوچکتر مذهبی،  اساس قانون اساسی اسالمی وضع شده و این قوانین جدید بر

 بین آنها نیست.  رسمیت میشناسد که دیانت بهائی دربه 

 به این صورت بستگی به یکی از این ادیان رسمی الزم خواهد بود.

، استفاده از  کار شخصی های دولتی، حق مالکیت، داشتن حسابهای بانکی، داشتن کسب وبه این ترتیب بهائیان از شغل

 مسافرت محروم خواهند شد.  خدمات پزشکی و

سال را غیرقانونی  ۵۰ی بعد از هائی به رسمیت شناخته نمیشود. قانون جدید کلیه ازدواجهای بهائی حتازدواج ب

 میشناسد. 

 هائی راب. اطفال و این جرمی است که سزای مرگ داردبهائی را بی اخالق و بدکاره معرفی میکند  هایزوج 

صورت است که این دولت بهائیان را برای    به اینی ندارند. آنان هیچگونه حق در موردمادر  نامشروع میداند که پدر و

رژیم ضروری است، زیرا بهائیان، ایرانیان حقیقی   هاینقشهص سازی برای ص میکند. این نوع مشخ"نابودی" مشخ

 با عقاید شخصی خود از آن فاصله نمیگیرند.  هستند که ریشه در جامعه دارند و
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ند که در مورد عقاید دینی خود با احتیاط باشند زیرا امروز که بهائیت با چندین میلیون پیروان خود بهائیان حق دار

 کشور زادگاه خود هنوز با دشمنی و خصومت روبروست. بعنوان یک دیانت جهانی شناخته میشود، در

  هزار ۲۰باب" آغاز شد،  توسط تاجری شیرازی بنام "حضرت ۱۸۴۴ل پیدایش دیانت بهائی که در سال  در ده سال او

  به گاهگاه  هنوز همچنین پدر او، نهایت قساوت به هالکت رسیدند. در زمان حکومت شاه و تن از پیروان آن در

 .ص میکنند"چاره نهائی" مشخ هجوم قرار میگرفتند. ولی اکنون آنها را برای بهائیان مورد حمله و

ص را تشکیل میدهند. زیرا بهائیت  مشخ هایهدف شده، بهائیان  کینه ورزی اصولگرایان در ایرانی که امروز دچار

 د را زیر سؤال برده است. ت حضرت محممورد خاتمی اصل اعتقاد اسالم در

قرآن حرمت قائلند ولی   مذاهب هستند و به همان اندازه نیز برای پیامبر اسالم و هبهائیان معتقد به اصل یگانگی بین کلی

 تعالیم آنان پیروی میکنند. از پیامبر بعد از او "بهاءهللا" را پیامبران الهی میدانند و حال "باب" و یندر ع

 نی وجود ندارد. مراسم دی بهائیت طبقه روحانی و زیرا در اندبودهها همواره از بهائیان منزجر آخوند

هستند ولی بطور عموم از سایر ایرانیان پیشرفته تر دیده  اجباری میدانند. با اینکه اکثراٌ کشاورز بهائیان تحصیالت را

 میشوند.

ناسیونالیست ها قرار دارند. زیرا از طرفی به یک حکومت جهانی عقیده دارند و از   بهائیان در معرض سوءظن

 سیاستی که دارد اطاعت کنند. هر باید از دولت وقت با ب سیاسی ممنوع هستند وطرف دیگر از شرکت در احزا 

انقالب  هم چنین شرکت نکردن در اعتراضات بر علیه شاه و سران حکومت جدید آنها را بخاطر شرکت نکردن در

اثر روند تاریخ   هم میسازند. این اتّهامی است که در"عوامل صهیونیسم" مت آنها را بعنوان اسالمی سرزنش میکنند و

  وفات یافت. به این ترتیب مرکز در همانجا نیز در فلسطین زندانی شد و پیش آمده است. بهاءهللا از ایران تبعید و

 اسرائیل تشکیل شد. کوه کرمل در ی بهائی درجهان

ی از یهودیان آلمان تنهاتر گردد، حت ه میشوند که ممکن است به نابودیشان منجرحالیکه به راهی کشید بهائیان ایران در 

 اند پیوستهدشمنی با آنها بیکدیگر  ابراز کینه و سیاستمداران در و آخوندها هستند.

 تبعید هم . هیچ یک از مخالفان خمینی دراندماندهبرای احتیاط در این مورد خاموش   سایر اقلیّتهای مذهبی ایران،

 .آورندنمیزبان  باره بهائیان بر سخنی در

 کارشان را تعطیل و کسب و درآمد و هایمحل . بسیاری از اندکرده خراب  اماکن مقدس آنها را ضبط و و هاگورستان

 .اندکرده"بنیاد مستضعفان" مصادره  به نفعرا  هایشاندارائی 

پاکسازی کرده  سیستم آموزشی کشور اخراج و محروم و از ارتش وخدمات اجتماعی  کار و هزاران نفر از آنان را از 

 . اندکردهرا قطع  شانبازنشستگیحقوق 

 . اندکرده تهران ربوده و "سر به نیست"  در ایخانه  سال گذشته کلیه اعضاء محفل ملّی را بزور اسلحه از در

 . مزرعه کشاورزان را به آتش کشیده واندرسیده به قتلاوباش   جانب اراذل و یا از بهائیان اعدام و تن از ۶۶در حدود  

تا بطور   اندکشاندهسرتاسر ایران بهائیان را به مساجد  . دراندکرده شانکاشانه را مجبور به ترک خانه و هاخانواده

با ریختن نفت برویشان آتش  بیرون کشیده و هاخانه  از اند ورزیدهجمعی به اسالم بازگردند. آنهائی را که مقاومت ه دست

 تماس گرفتن با یکدیگر را ندارند.  جرئت. بهائیان اندسپردهزده و به مرگ 

ول خمینی بهائیان را  وقتی بود که آیت هللا صدوقی از ق  آن  آغاز شد و هاظلم ماه آپریل گذشته مرحله جدیدی از این  در

 یا برای نتیجه آن آماده شوند. اید تبّری کنند و" اعالم کرد. این آیت هللا گفت بهائیان یا بم"مهدورالد

تظاهرات سیاسی مشغول دامن زدن بر نفرت عمومی علیه بهائیان  در تمام طول تابستان از باالی منابر و آخوندها در

 دشمن دین خواندند. بودند و آنها را کافر، نجس، بی اخالق، عوامل بیگانه و

  طبق قانون را به فراموشی سپردند. آیت هللا موسوی تبریزی دادستان کل بهائیان برمسئولین کشور نیز حفظ امنیت 

باید حذف  شناخته میشوند. بقیه مشرک هستند و دار یندصاحب کتاب  هایتام" بر طبق قرآن، گفته است: کشور

 شوند."

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ز اینها دکتر سلیمان برجیس اهل  سرشناس در بین مردم، باوجود محبوبیتی که دارند به قتل میرسند. یکی ا هایچهره

همفکران خمینی   " ممنوع شود در یک روزنامه ازایحادثه قبل از آنکه گزارش چنین "   کاشان بود. ماجرای قتل او

 محتاجین بود".  دوستدار فقراء و او مردی محترم وپ رسید. این روزنامه نوشته بود " بچا

  ۸ نظر شدخارج کردند. وقتی او وارد محل مورد  اشخانه مرگ ازحال  بیماری در شبی برجیس را به بهانه دیدار از

 است."  دین تو اتبیماریکردند. از آنها پرسید بیمار کجاست؟ جواب دادند "بیمار خودت هستی که  اشاحاطهنفر 

نفر   ۸ن بالکن بپرد ولی در این میان پایش شکست. آ خالص کرده از را توانست خود را گرفت ولی او یکی از آنان او

یک ضربه آخر برای   آنان و ضربه برای هریک از  ۱۰رساندند.   به قتلاو را  ضربه چاقو  ۸۱با  ریخته و سر او بر

 رهبرشان.

جشن گرفتند. وقتی مردم میپرسیدند "چرا او؟" جواب  این واقعه را  پایکوبی پرداخته و  شهر به رقص و قاتلین در بعدا  

یک دکتر بهائی بود. بنا به گزارش روزنامه مردم با شنیدن این جواب میگفتند "پس اشکالی ندارد".   میدادند که او

 سؤال هم احضار نشدند.  ی برای پرسش وقاتلین که به نام شناخته شده بودند حت

 حمالت 

 روستاهای اطراف اصفهان علیه بهائیان صورت گرفت.  هفته گذشته حمالت شدیدی در

ه کرده جلوی شغالهای ه تک چندین روستا، اجساد بهائیان را تک  نشده حاکی از آن است که در ییدتأآخرین گزارشات 

 مردم دستان قاتل را بوسیدند. رساندند و به قتلکلنگ  سمنان سه پرستار را با بیل و . دراندانداخته صحرا 

آنها   کرده برایشان هدیه آوردند. آخوند محل مقابل برای بهائیانی که از ترس به اسالم گرویدند جشن و میهمانی برپا در

 رساندند.  به قتلرا "پاک" اعالم کرد ولی آنهائی را که گمان میرفت به دین خود برگردند 

ها را مورد بررسی قرار   ژنو که آزار اقِلیت نگرانی بین المللی بیشتر میشود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در

بین بردن   بقصد از آنرا "نتیجه تعّصب و سیستماتیک" بهائیان را محکوم کرده و "آزار  اییحهالمیدهد با گذراندن 

 زادگاهش" اعالم کرد.  کشور دیانت بهائی در

قرار گرفت.   مصر کشور ازجمله سه کشور مسلمان سودان، مراکش و ۱۹ تأیید این الیحه مورد پشتیبانی انگلستان و

مسلمان پاکستان و بنگالدش دیده میشدند،  کشور بین آنها دو کشور دیگر که در ۵با آنکه مخالفتی با آن ابراز نشد ولی 

روی اسالم زیانبار برای آب مسلمان از این اعمال که برخالف دستورات قرآن بوده و به آن رأی ممتنع دادند. چند کشور

 . اندشدهت آزرده است بشد
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