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 حومه تریب [روزنامه:]
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 پارک میآورد مرگ در ایران، اندوه را به هایلند

 بقلم الیزابت ساد

سمیرا صمیمی مور که در هایلند پارک زندگی میکند با آگاهی تلخی که از وقایع داخل ایران دارد این حوادث را دنبال 

 میکند. ماه گذشته این گرفتاری برای نزدیکترین عزیزانش پیش آمد.

دسامبر به جرم  ۲۷پدرش بخاطر بهائی بودن خبر داشت. او برای دو هفته زندانی بود و در روز  او ازدستگیری

 .فعّالیت در امور دینی، بدست افراطیون اسالمی اعدام شد

او با آرامشی که پدرش در هنگام مرگ از آن برخوردار بود گفت "پدرم ما را برای چنین روزی آماده کرده بود و 

 ال قوی او را خواهند کشت و بما اطمینان میداد که چنین واقعه ای باعث خرسندی او خواهد بود."میگفت که به احتم

پدر و مادر او با آگاهی از آزار بهائیان ترجیح دادند که در ایران باقی بمانند تا بتوانند عقیده خود را ابراز دارند و با 

 ا انجام دهند.باقی ماندن در ایران، قوی ترین دفاع از اعتقادات خود ر

او میگوید "ما طرفدار شهادت نیستیم زیرا هدف ما شادی و نشاط نوع بشر است. من میدانم که پدرم در نهایت 

 رضایت دستگیری خود را پذیرفت زیرا این آخرین حد فداکاری بود که میتوانست برای دیانت خود انجام دهد."

ساله، در هنگام حضور در جلسه محفل ملّی بهائیان  ۵۶صمیمی مور همسر سمیرا، کامران صمیمی  بنا به اظهار داگ

 ۱۱۲ایران دستگیر شد. هفت نفر دیگر هم که با او دستگیر شده بودند اعدام شدند. از هنگام انقالب در ایران تا کنون، 

 بهائی ایرانی بدست دولت اعدام شده اند.

سال دارد، همراه با پدرش دستگیر و سپس آزاد شد. سمیرا نمیداند که مادرش چگونه  ۵۲مادر او فریده صمیمی که 

آزاد شد ولی چنین حدس میزند: "پدرم در سخن گفتن طریق خاّصی داشت و فکر میکنم آنها را قانع کرده که او را 

 آزاد کنند."

 سمیرا فقط میداند که مادرش پنهان شده و درباره او سخن دیگری ندارد.

و میگوید "در ابتدا گریه میکردم، این رنج هنوز با ماست. میدانم که اگر بهائی نبودم، اعدام پدرم مرا میکشت. ولی ا

 اکنون ایمان دارم که او خوشحال است و همین مرا آرام میکند." او عصبانی نیست و به آرامی سخن میگوید.

محل مهاجرتی خانواده اش بود متولّد شد. او چهار سال  سمیرا و پدر و مادرش ایرانی هستند ولی او در اندونزی که

از عمر خود را در ایران گذرانید و پس از آن برای ادامه تحصیل در دانشگاه هاوائی از کشور خارج شد. آخرین 

در جشن ازدواج خود در هاوائی بود. همسر او یکی از کارکنان  ۱۹۷۸باری که پدرش را مالقات کرد در سال 

روابط خارجی در مرکز بهائی ویلمت است. او میگوید "امیدواریم که سازمان ملل و سایر سازمانهای رسمی دفتر 

 جهانی از تکرار این وقایع جلوگیری کنند، ولی کسی کاری انجام نمیدهد."
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"اکنون میبینم که زمان چه زود میگذرد. این اعدام بمن نشان داد که فرصت برای تلف کردن ندارم و باید هرچه 

زودتر کاری را که الزم است انجام دهم. وقتی میبینم پدرم زندگیش را فدای امر کرد، سعی میکنم در حد بهترین 

 انسانی که میتوانم، باشم و به این مطلب کامالٌ آگاهی دارم."
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