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 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 هرالد تریبیون بین المللی [روزنامه:]

 [۱۳۶۲اردیبهشت  ۸] – ۱۹۸۳اپریل  ۲۸ [تاریخ:]

 

 گرفته میشود سر علیه بهائیان در ایران ازبنا بر گزارشات، اعدام و تحریم 

 بقلم برنارد وینراب

 سرویس خبری نیویورک تایمز

 

اخباری که به وزارت خارجه و هم چنین بهائیان در آمریکا میرسد حاکی از سرکوب بهائیان است که  –واشنگتن 

 شامل اعدام ها و محروم ساختن هزاران کودک از رفتن به مدارس میباشد.

ظم زاده که یک بهائی ایرانی تبار و رئیس گروه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ییل است گفت "مسئله بسیار فیروز کا

 جّدی است. هزاران بهائی فردا قتل عام نخواهند شد ولی این جامعه به مرور و قدم بقدم به نابودی نزدیکتر میشود."

لی طبقه روحانی ندارد و تعالیم آن بر اساس این باور است که ناشناخته است و تند که تقریبابهائیان پیروان دیانتی هس

 حقیقت دین مطلق نیست بلکه نسبی است و اینکه همه ادیان و ازجمله اسالم دارای یک مأخذ روحانی هستند.

نفر بهائی از زن  ۲۲مسئولین وزارت خارجه از حکم دادگاهی در شهر شیراز واقع در جنوب ایران نگران هستند که 

 رد را به جرم جاسوسی و داشتن رابطه با اسرائیل، به اعدام محکوم کرده است.و م

زندان های ایران محبوس  نفر بهائی در ۴۰۰آنان به دار آویخته شدند. گفته میشود که درحدود  هفته گذشته سه نفر از

 خفا بسر میبرند. بهائی دیگر بصورت "پناهنده داخلی" در چهار هزارنزدیک به  هستند و

بهائی در ایران هشدار داد که  هزار ۴۰۰تا  ۳۰۰هنگام اعالم محکومیت زندانیان، به  رئیس دادگاه انقالب شیراز در

"بزودی روزی خواهد رسید" که دولت ایران با آنان نیز مانند سایر "ریاکاران که جلسات مذهبی و شیطانی دارند" 

 تصفیه حساب خواهد کرد.

ای اخیر نگرانی وزارت خارجه را درباره سرنوشت بهائیان ایران که از طرف این سخنان و سایر اظهار نظره

 جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته نشده اند، برانگیخته است.

نفر زن و مرد بهائی که به دار آویخته و یا به جوخه های آتش سپرده  ۱۵۰همراه با آخرین گزارشات درباره اعدام 

دانش آموز بهائی از رفتن به مدارس نیز  هزار یستا  ۲۵کوب، از جمله محرومیت شده اند، نشانه های دیگری از سر

 دیده میشود.

برطبق اخبار رسیده به مرکز بهائی در آمریکا، اکثر اطفال بهائی در مدارس در معرض انواع بدرفتاری از قبیل 

 دورکردنشان از سایر بچه ها و یا تنها ماندن، قرار دارند.

 اخیراو نمایندگان مجلس، رفتار ایران با بهائیان را مورد اعتراض قرارداده اند. در جزوه ای که  گروهی از سناتورها

منتشر شده آمده است که بهائیان از شّدت عمل پرهیز میکنند. معتقد به "ترک هرگونه تعّصب نژادی، قومی، طبقاتی، 

 ملّی و جنسی" میباشند و هرگونه "اوهام و خرافات" را رد میکنند.
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 کشور جهان وجود دارند. ۱۳۷بهائیان در 

اکثر مسلمانان شیعه در ایران، بهائیان را ملحد میدانند و موفقّیت های شغلی آنان خشم بسیاری از ایرانیان را 

 برانگیخته است.

فرم های  بهائی از ایران گریخته اند، ولی اکنون که ستون مذهب در هشت هزاردر طی سالهای اخیر در حدود 

 باز میزنند. گنجانده شده، بسیاری از آنان از پنهان ساختن مذهب خود سر خروجی
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