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 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ لیدز استیودنت

 [۱۳۶۱فروردین  ۶] ۱۹۸۲ مارس ۲۶تاریخ: 

 

 یکشنسل

 تهدیدی که در ایران متوّجه بهائیان است

 

 به قتل" اعدام شده و یا توسط اراذل و اوباش رسما  بهائی در ایران " ۱۷۰فقط در طول چند ماه اخیر در حدود 

. مسلمانان بهائیان را به مساجد میکشانند تا بطور دستجمعی به دیانت اسالم اندشدهو بسیاری هم فقط ناپدید  اندیدهرس

 .اندیدهکشبا ریختن نفت به رویشان به آتش  اندهکردمشّرف شوند و کسانی را که از رفتن خودداری 

بهائیان همواره مورد  ۱۸۴۴البتّه شهادت برای بهائیان تازگی ندارد. از هنگام پیدایش این دیانت در ایران در سال 

 غارتو هزار نفر از پیروان اولیّه آن مورد قتل  ۲۰. در اواسط قرن نوزدهم در حدود اندگرفتهاذیّت و آزار قرار 

بعدی بطور مداوم در معرض آزار و اذیت  یهاحکومتبعد از آن نیز جامعه بهائی توسط  یهادوره. در اندگرفتهقرار 

به  هایّتاذ. گرچه در گذشته این شدیمکمتر دیده  هایتعدّ ( بروز این ۱۹۷۹ – ۱۹۲۱. در رژیم پهلوی )اندبوده

 بود ولی اکنون بنیاد آن بر زمینه تهمت و افتراء قرار دارد. مذهبی یهابهانه

یک دیانت مستقل جهانی است. رابطه آن با اسالم شبیه رابطه مسیحیت با یهودیت است. ولی خصوصیت  دیانت بهائی

 هزار ۱۲۰آن این است که اکنون دیانت بهائی بصورت جهانی درآمده است. نقاط بهائی نشین در سرتاسر عالم به 

زبان در دنیا ترجمه شده است. بهائیان به وحدت کلیه ادیان بزرگ عقیده دارند و به  ۶۳۷آن به  یهانوشتهرسیده و 

که خود را ظهور  بهاءهللا  حضرت همان جهت با آنکه به حضرت محّمد و کتاب قرآن احترام دارند ولی از تعالیم

 .کنندمیکرد پیروی  یمعّرقموعود کلیّه ادیان 

آنان را همواره در معرض "نابودی" قرار  آخوندها. انددادهبهائیان را به صورت هدف مشّخص و سپر بال قرار 

با اعالم مساوات کامل حقوق زنان و  هاآندینی ندارند.  خاصزیرا آنان طبقه مذهبی و یا آداب و مراسم  دهندیم

همچنین با عقاید خود درباره ایده ال بودن یک دولت جهانی،  هاآن .اندکرده کنیشهردر این مورد را  تعصباتمردان 

. اندیختهبرانگرا هم  هایونالیستناس سوءظنخودداری از دخالت در سیاست و اطاعت کامل از دولت وقت کشورشان، 

از  اتهاماتن . ایخوانندمیرا "محارب با خدا"  هاآنو نیز  کنندمیرا به همکاری با سازمان سی. آی. ای. متّهم  هاآن

در فلسطین زندانی  ۱۸۶۸از ایران تبعید و در سال  ۱۸۵۳بهاءهللا در سال حضرت . گیردیم منشأیک واقعه تاریخی 

 شد و به این ترتیب مرکز جهانی بهائی در کوه کرمل واقع در کشور امروزی اسرائیل بوجود آمد.

ولی در قانون اساسی جدید  دهندیممذهبی ایران را تشکیل  یتاقلهزار نفر، بزرگترین  ۴۰۰با اینکه بهائیان با جمعیت 

فر( را به ن هزار ۲۰( و زرتشتی )با هزار نفر ۶۰هزار نفر(، یهودی )با  ۲۰۰مسیحی )با  ترکوچک هاییتاقلکه 

را  به این جهت است که دکتر سمندری نیستند. مندبهرهندارند و در نتیجه از حمایت قانون  ییجارسمیت شناخته است 

به نام "اشاعه فحشاء" اعدام کردند. جرم او آن بود که امضای خود را در پای یک قباله ازدواج بهائی گذارده  یرا  اخ

 ازدواج بهائی در ایران به رسمیت شناخته نشده است. کهیدرحالبود، 
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، زیرا آنان عقیده دارند که بهاءهللا آن شناسندیمکافر  عنوانبهکه بهائیان را  آن است هایّتاذیکی از علل این آزار و 

اسالمی هم )مانند سایر ادیان( به ظهورش وعده داده شده، و این با تفاسیر قرآنی  هایبینییشپموعودی است که در 

. افراد شناسدیم داریندموسوی تبریزی گفته است که: "قرآن فقط اهل کتاب را  هللایتآقابل وفق نیست. به این جهت 

 از آن، خدا ناشناس هستند و باید از بین بروند" ریبه غ

بلکه در سرتاسر جهان  بنا به شواهد موجود اکنون برای شناسائی و مشّخص کردن بهائیان ایرانی نه فقط در ایران،

خود در خارج از کشور  هاییندگینمااز  یابخشنامهدر کار است. وزارت خارجه جمهوری اسالمی، طی  هایییتفعال

 هاآنقرار دارند تهیه و ارسال کنند. به  هاآنرا که در حوزه نمایندگی  ییانیبهاه است تا با احتیاط، لیست کامل خواست

بهائیان مقیم انگلستان را  سوءظنهمچنین دستور داده شده که از تمدید پاسپورت بهائیان خودداری کنند. این مطلب 

 .هستند هاآنران نیز در صدد آزار که دشمنان امر حتّی در خارج از ای کندمی یدتائ

برای دانشجویان بهائی در  ییهامزاحمت شوندیمایران فرستاده  بهائی که از ضد یهانوشته به همراهاین دستورات 

. گیردیماخل صورت برای رخنه کردن به جامعه بهائی، به قصد تخریب از د ییهاکوشش ینچنهم. کندمیدز فراهم لی

به این منظور اعمال میشود، نزدیک شدن "دوستان ایرانی" به دانشجویان بهائی مقیم  یرا  اخکه  ییهاکوششیکی از 

.  کلوپ اندیافتهنیز راه  هاکالجحتّی به  هامزاحمتگوناگون درباره زندگی شخصی آنان است. این  یهاپرسشلیدز، و 

در تشکیل جلسات و تخریب نمایشگاه آن، مجبور به  هامزاحمت گونهینا به خاطرانگلیس،  یهادانشگاه ازبهائی یکی 

 هاییتموقعاقتصادی، بهائیان را در  هاییریجلوگو  هامزاحمتدر ایجاد  امانیبپی در پی و  یهاروشتعطیل شد. 

 مشکل قرار داده و برخی را دچار استیصال کرده است.

آنان در ایران را  یشانکهماض جهانی قادر خواهد بود تا که فقط یک اعتر اندیدهرسبهائیان انگلیس اکنون به این نتیجه 

که توسط نمایندگان، دکتر موریس  هایییشنهادپتا از  اندخواستهخود  یمحل. بهائیان لیدز از نمایندگان نگه دارددر امان 

اط دیگر از صورت گرفته جانبداری کنند. بسیاری از سیاستمداران چه در پارلمان و چه در نق یزنمیلر و لرد مک 

دنیس هیلی، استانلی کلینتون و عالیجناب جولیان آمری نام  جنابیعالاز  توانیم هاآن. از جمله اندکردهبهائیان حمایت 

 رحمانهیببه اتّفاق آراء در مجلس عوام تصویب شد که در آن "آزار  اییانیهب ۱۹۸۱جوالی سال  ۸برد. در تاریخ 

دعوت شده... که با وارد آوردن فشار به  دوستانسان یهادولتدولت ایران در مورد بهائیان محکوم شده ونیز از 

 به عملو نیز وارد ساختن توهین به بهائیان جلوگیری  هاآنمعلوم شود و از ادامه  هامزاحمتدولت ایران، دالیل این 

 آید. ..."

سپتامبر سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و پارلمان اروپا  . در ماهیابدیمنگرانی جهانی افزایش 

را به اتّفاق آراء تصویب کردند که در آن آزار سیستماتیک محکوم شده  اییانیهب( ۱۹۸۱ یلآور ۶در استرازبورگ )

اّطالع  مورد یناآنستکه در  به خاطر، و شاید اندکردهدر حمایت از بهائیان کوتاهی  هاو کالج هادانشگاهاست. ولی 

خواهند آورد. در تابستان امسال دانشگاه وارویک و کالج تری  به دستهم آگاهی کافی  هاآنکافی ندارند. ولی اکنون 

( به اتّفاق دادخواستی را به امضاء رسانده برای ۱۹۸۱( و کالج بالیول )ماه جوالی ۱۹۸۱نیتی آکسفورد )ماه جون 

مشهور و  یهاروزنامهبا چاپ مقاالت مفّصل در  هارسانه سازمان ملل( به نیویورک فرستادند. دکتر والدهایم )دبیرکلّ 

 نوامبر( خیلی زودتر به این موضوع توّجه نشان دادند. ۱۵)از قبیل کره دو در  هایزیونتلوپخش اخبار مربوط در 

بهائی، تخریب و به خاک  یهاقبرستانهین به آمده، از قبیل تو به عملنظر گرفتن اقداماتی که در دو سال اخیر  با در

بهائیان به "بنیاد مستضعفان" و اخراج بهائیان  هایییدارامراکز بهائی، سپردن اموال و مقّدس، مصادره  اکننشاندن ام

از مشاغل خود، ناظران امور ایران بر این عقیده گماشته است که فشارهای جهانی برای جلوگیری از نابودی بهائیان 

 کافی نیست.

دولت ایران بدون توّجه به اینکه بهائیان برحسب تعالیم دینی خود باید نسبت به دولت وقت در کشور خود مطیع و 

و مرگبار خود  پردهیب یهانقشهدولت متبوع خود بپرهیزند، به  هبر علی یتفعالوفادار باشند و از شرکت در سیاست و 

 برای نابودی کامل بهائیان ادامه خواهد داد.
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و باعث نادیده  دهدیممربوط به همکاری با رژیم گذشته قرار  اتهاماتعالیم در عین حال بهائیان را در معرض این ت

میشود و بخصوص این مطلب که چند نفر از  اندداشتهقرار  فشارتحتدر رژیم گذشته نیز  هاآنگرفتن این حقیقت که 

خود که از خصائص پسندیده دیانت بهائی است وهم چنین برخورداری از  یدارامانت به خاطربهائیان برجسته 

 دامن میزند. هاینیبدب، بر این اندبودهتحصیالت عالی، صاحب مشاغل حّساس در رژیم گذشته 

کشتار بهائیان از نظر تعداد و چگونگی انواع وحشیانه آن سیر تصاعدی داشته است. چند گزارش حاکی از آن است 

. در سمنان سه پرستار بهائی را با بیل و اندانداختهبهائیان را تّکه تّکه کرده، برای تغذیه حیوانات به بیابان که اجساد 

 .اندآمدهقاتلین  یبوسدستو سپس مردم به  اندرسانده به قتلکلنگ 

یهود  ضدقوانین  است که در آلمان هیتلری پس از وضع ییهاهمانشبیه  کندمیران را تهدید خطراتی که بهائیان ای

از یهودیان آلمان نازی هستند.  تنهاترمتوّجه یهودیان آلمان شد. امروز بهائیان در ایران  ۱۹۳۵نورنبرگ در سال 

 . کنندمیخود در حّق قربانیان اظهار فخر  یهاکردهدر ایران و سیاستمداران آلمان نازی، از  آخوندها

. وضعیت بهائیان در ایران به وضوح نشان دهنده اندساختهدر ایران، شاید محض احتیاط سکوت را پیشه  هایتاقلسایر 

 است. یکشنسلیک 
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