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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ دیلی میرور

 [۱۳۶۰مهرماه  ۹] – ۱۹۸۱]تاریخ:[ اول اکتبر 

 

 را اعدام میکند خود هایبچهملّتی که 

 لندن –بقلم کول آلن 

، اکنون به صف کسانی که در ایرانی که زمانی جزو ارتش ایران بودند که موجبات سقوط شاه را فراهم کرد هایبچه

و  افتندمی به زندانساله  ۱۲ هایبچه ، پیوسته و در راه آن جان میدهند.جنگندمیرژیم اسالمی آیت هللا خمینی  برابر

. اسدهللا الجوردی، دادستان اندشدهنفر اعدام  ۲۰۰گذشته حدود  شکنجه و اعدام میشوند. گفته میشود که در چند روز

 شرکت کند" باید اعدام شود. مسلحانهساله در تظاهرات  ۱۲تهران اعالم کرد که "حتی اگر یک بچه 

رژیم آیت هللا خمینی آغاز شده است. اگر این عضو دیانت بهائی در ایران، توسط  نفر هزار ۳۰۰برنامه اضمحالل 

 برنامه طبق رضایت آخوندهای حاکم به اجراء درآید، شباهت زیادی به برنامه سیستماتیک برای نابودی یهودیان در

 آلمان خواهد داشت.  هاینازیجنگ دوم جهانی، بدست 

برساند که طی آن  به تصویب ایالیحهس زمینه این پاکسازی توسط خمینی طرح شده و انتظار میرود که بزودی مجل

 هایتیربارانبه بهائیان اختیار داده شود که یا از دین خود برگردند و یا به عدالت اسالمی تن دهند که میتواند شامل 

 شبانه نیز باشد.

نان نیز که که اثری از آنان در دست نیست. همکیشان آ اندشدهاسرارآمیزی ناپدید  به طرزصدها نفر از سران بهائی 

 بزرگترین اقلیّت دینی را تشکیل میدهند با وحشت به زندگی ادامه میدهند.

مجاهدین خلق را که در پی براندازی خمینی  گرایچپعالوه بر این حکومت ایران روزانه دهها تن از اعضاء گروه 

ه حکومت وحشت در این کشور، در و همراهان آتشین او هستند اعدام میکند. به این ترتیب ایران میتواند اّدعا کند ک

 دنیای امروز کم نظیر است.

به اختفاء رفت تا هنگامی که توانست با یک هواپیمای جت نیروی  گامی که در ماه جون پرزیدنت بنی صدراز هن

 قانونی مخالفین رژیم کنونی بدون هیچگونه مجوز هزار نفر از هوائی از تهران فرار کرده وارد پاریس شود، حدود دو

 .اندشدهاعدام 

شوم از دولتمردان جدید و دورنمای خشونت در ایران شده که قابل مقایسه با  ایچهرهاعدام بهائیان باعث ترسیم چنان 

 دوران حکومت شاه نیست.

 بی قانونی

 که یا از دین خود برگردند و یا دیگر به مدرسه نروند. اندخواستهحتی آموزگاران مدارس از کودکان 

 آن اینکه رژیم تصمیم گرفته تا ازدواج بهائی را به رسمیت نشناسد.بدتر از 
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که هنوز  هاییزوجسال پیش ادامه داشته، باطل شناخته میشود و  ۵۰بنا بر قانون جدید ازدواج بهائی، حتّی آنانکه از 

 به همراهفحشاء" شناخته میشوند. این جرمی است که مجازات مرگ  به ازدواج خود پای بند باشند بعنوان "مرّوجین

 دارد.

در حالیکه ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی در تحت حمایت دولت قرار میگیرند، بهائیان از داشتن شغل، ملک 

 شخصی، حساب بانکی، تجارت، درمان پزشکی و مسافرت محروم خواهند بود.

مطلب شامل بهائیان نخواهد بود و تهیه خواهد شد، ولی این  شناساییان کارتهای جدید در اوایل سال آینده، برای ایرانی

 نها مجبور به ادامه حیات روز به روز خود خواهند بود.آ

هیچ خطری از جانب بهائیان رژیم خمینی را تهدید نمیکند. آنها مطیع هر نوع حکومتی که کشور را اداره  همهین ابا 

 .اندنداشتهدت تاریخ، در هیچگونه سیاست و امور دولت دخالت میکند هستند و به شها

 و هامغازهولی اکنون قبرستانها و اماکن مقّدس آنها تخریب و مورد توهین قرارگرفته و مصادره شده و بسیاری از 

 ضبط شده است. هایشاندارائی به همراهمراکز تجاری آنان 

قطع شده  شانبازنشستگیتشی و تعلیم و تربیتی اخراج شده و حقوق خدمات اجتماعی، ار هزاران نفر از بهائیان از

 است.

و آنهائی که از این کار سرباز  اندکشاندهقیده خود و قبول دین اسالم به مساجد سیاری از آنان را برای تبّری از عب

 .اندشدهعام مجازات  مألدر  اندزده

و یا خانه و مزارعشان را آتش  اندکشیدهکه با ریختن نفت به رویشان آنها را به آتش  مورد بهائیانی گزارشات در

 موجود است. اندزده

بر سر هر  آخوندهاامسال اّطالع داده شد که خمینی بهائیان را "مهدورالّدم" اعالم کرده است. از آن هنگام  اوایل در

 .اندکردهبی و دشمن دین و ایمان معرفی کوی و برزن بهائیان را بعنوان کافر، نجس، عوامل اجن

 نابود شوند. ملحدهایی هستند که باید کامالا بهائیان دیده نمیشود. آنها  دیگر هیچ نشانی از محافظت قانونی برای

با در نظر گرفتن سخنان پر از خشم و کین خمینی و پیروان آتشین او، نمیتوان امیدی به سرنوشت بهائیان داشت. آنها 

 ختلف ایرانی هستند که حتّی اگر امکان هم داشته باشند حاضر به ترک سرزمین خود نیستند.اقوام م
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