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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ ساندی تایمز

 [۱۳۶۱فروردین  ۱]– ۱۹۸۲مارچ  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 رهبران ایران فقط یکنفر زنده است از

 بقلم رزماری رایتر

 

نفر بهائی که از  هزار یصدساین آخرین عکس دست جمعی رهبران منتخب بهائی در ایران است. جمعیتی مرکب از 

 هنگام بقدرت رسیدن رژیم آیت هللا خمینی، همواره تحت آزار و اذیّت بیرحمانه و گاهی مرگبار قرار گرفته اند.

تا بحال  نوزدهاین دیانت در قرن  نبوده است. علمای اسالم از هنگام ظهوردیانت بهائی در ایران هرگز مورد احترام 

سران بهائی  شهادت و در موج جدید بهائی ستیزی، ۱۹۸۰همواره از آن بعنوان کفر و الحاد یاد کرده اند. در آگوست 

در جلسه ای  -یدادندکه اعضای هیئت عالی این دیانت را تشکیل م –آغاز شد. کلیه نه نفر افراد حاضر در این عکس 

که تشکیل داده بودند با زور اسلحه دستگیر شدند. در ابتدا مسئولین اظهار میکردند که آنها توقیف شده اند ولی اکنون 

 از سرنوشت آنان اظهار بی اّطالعی میکنند.

دستگیر و در خفا نه نفر دیگر به جای آنان انتخاب شدند. در اواخر سال گذشته هشت نفر از این گروه جدید دوباره 

 اعدام شدند. اجساد آنان تصادفاٌ پیدا شد که پنج نفرشان در گورستان "کافرها" دفن شده بودند.

نهمین نفر که یک خانم بود توانست از این دستگیری جان سالم بدر برد و اکنون در اختفا بسر میبرد و بخاطر حفظ 

 هویت او عکسش را پوشانده اند.

وق بشر از دبیر کل سازمان ملل خواست تا درباره "آزار سیستماتیک" بهائیان توسط حکومت در ماه جاری شورای حق

ایران تحقیق کند. دولت ایران مّدعی است که همه اعدام ها بخاطر "جرم" هائی ازقبیل جاسوسی برای امپریالیسم 

و هیچ مدرکی بر  یده خود آزاد شوندعق غرب بوده و تقریباٌ در همه موارد به متّهمین فرصت داده شده که با تبّری از

 علیه آنان ارائه نشده است.

اهانت  مصادره گشته، قبرستانهایشان مورد توهین و اموالشان مکانهای مقّدس بهائیان تخریب شده، ۱۹۷۹از سال 

را از کار  مزارع خود رانده اند، هزاران نفرشان خانه ها و قرارگرفته و از دستشان خارج شده، بسیاری از آنان را از

 عقیده شان بوده است. و همه اینها فقط بخاطر دیانت و اخراج کرده و حقوق بازنشستگی شان را قطع کرده اند

فرامین جدید، زندگی بهائیان را به مخاطره افکنده است. از امروز که اّولین روز در سال جدید ایرانی است، همه 

را که در آن ستون مذهب گنجانده شده پر کنند. از آنجائیکه در شهروندان باید فرم درخواست کارت جدید شناسائی 

قانون اساسی ایران، مذهب بهائی به رسمیت شناخته نشده، بنظر نمیرسد که به بهائیان فرصت درخواست کارت داده 

ه از شود. بدون داشتن این کارت، امکان تهیه ارزاق و کوپن های جیره بندی برای غذا، غیرممکن است. بهائیانی ک

عقیده خود برنگردند نخواهند توانست اجازه کار و یا تجارت دریافت کرده و یا حساب بانکی باز کنند. بهائیان خود 
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کمیته ای برای کمک به افراد بی بضاعت جامعه خود تشکیل داده اند. سرهنگ وحدت رئیس این کمیته در ماه گذشته 

 اعدام شد.

عضو  پا، سازمان ملل و سایر دولت های جهان را رّد کرده است. ده کشوردولت ایران درخواست های اتّحادیه ارو

ای. ای. سی. بهمراه پنج دولت دیگر به منظور کمک به بهائیان با دولت ایران تماس گرفته اند. در جواب، دولت 

 ایران این میانجیگری را "روابط توطئه آمیز" بهائیان با امپریالیسم غرب تلقّی کرده است.

 و به اطاعت از دولت تشویق میکند. بهائی پیروان خود را از دخالت در سیاست منعدیانت 
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