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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ سیدنی مورنینگ هرالد

 ۱۳۶۰آبان  ۲۷ – ۱۹۸۱نوامبر  ۱۸:[ چهارشنبه ]تاریخ

 

 کمپین نفرت زیر بهائیان ایران در

 الن گیل به قلم

بطور کّل چنان مینمود که قربانیان حمالت و صدمات رژیم آیت هللا، مخالفین غیر دینی او از جمله دانشجویان 

 طرفدار بنی صدر، رئیس جمهور سابق بوده باشند. روهاییانهمطرفداران شاه مخلوع و  ،هایستکمون، گراچپ

 قرار دادهولی اکنون موجی از آزار و اذیّت توسط مسلمانان افراطی برخاسته که مسیحیان، یهودیان و بهائیان را هدف 

 است.

 دیانت بهائی با دستورات اسالمی مغایرت دارد و این قسمتی از مسئله است. مبدأهم  هم عقاید و

د به لزوم وحدت بین انسانها، تحّری حقیقت، وحدت ادیان، توافق علم و دین، مساوات حقوق زنان با بهائیان معتق

مردان، ترک تعّصبات از هر نوع، تعلیم و تربیت اجباری و همگانی، حّل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از 

 جهانی هستند. طریق روحانیات و اخالقیات، تعلیم عمومی یک زبان دوم برای رسیدن به صلح

اعالم داشته و  هااعدامآراء نگرانی عمیق خود را از انجام  قاطعیتاعضای مجلس نمایندگان با تصویب یک بیانیه با 

 بخاطر باورهای دینی" ابراز انزجار کردند. صرفا  "از ادامه کشتار بهائیان ایرانی 

 .-یا داشتند  –بهائی وجود دارند  هزار ۴۰۰در ایران در حدود 

ی دارد که یا توسط دولت تنظیم شده و یا با ده شده حکایت از اعدام و کشتارهایگزارشی که به عفو بین الملل دا

 رضایت ضمنی دولت انقالبی صورت گرفته است.

 .اندشدهفر اعضای محفل ملّی یا در زندان هستند و یا کشته ن ۹حاضر همه  در حال

. نامه اعتراض آمیز یک بانوی بهائی در این مورد، چنین اندشدهودند اخراج دولتی ب یهااستخدامکلیه بهائیانی که در 

 جواب داده شده است:

 "بنا به دستور دادستان کّل، بهائیان دارای هیچگونه حقّی نیستند. بنا بر این از جواب دادن به درخواست شما معذوریم."

والیتی در بخش نامه خود چنین نوشته است: "چون  حتّی خرید و فروش و معامالت روزانه هم اشکال دارد. یک حاکم

بهائی حرام است وزارت دارائی مکلّف است که از قبول هرگونه سند از این نوع  ضالهمعامله با پیروان فرقه 

 کند... کسانی که از این حکم سرپیچی کنند به شّدت مجازات خواهند شد." خودداری

ب به دکتر والدهایم دبیر کّل سازمان ملل نوشته، این بی عدالتی را محکوم که کنفرانس کلیساهای پاسیفیک خطا اینامه

 کرده و میگوید: "مردم ایران و دیانت بزرگ اسالم سزاوار چنین رفتاری نیستند."

 تلکس خطاب به مرکز بهائی در سیدنی چنین میگوید:
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تن از بهائیان را ضبط  ۱۱۷اموال  بهائی ستیزی در ایران وارد مرحله جدیدی شده است: دولت در شهر یزد کلیه

خانواده بهائی دستور داده شده که در عرض یک هفته خود را به مقامات انقالبی  ۱۶۰کرده. از طریق رادیو به سران 

کنند. اگر کسی به موجب این فرمان عمل نکند بازداشت خواهد شد. در بین اسامی اعالن شده چند نفر هم که  معرفی

بخاطر عقیده  صرفا  . این نشان میدهد که قصد مقامات دولتی برای اذیت و آزار بهائیان اندشدهاحضار  اندکردهفوت 

 .اندشدهآنها و نه بخاطر "جرمی" است که مرتکب 

خانواده بهائی زندگی میکنند که بیشترشان افرادی تحصیل کرده و متخّصص هستند و  ۲۰۰در شهر سیدنی در حدود 

 در صد جمعیت بهائی ان. اس. دابلیو را تشکیل میدهند.از لحاظ تعداد، ده 

 در زیر چند حکایت مربوط به آنان ذکر میشود:

از والدین خود که  تا کنون ماه پیش، ۶ در سال سن دارد از هنگام ورود خود به اینجا ۲۰یک دختر جوان که کمتر از 

 .اندرفتهدر تهران هستند خبری نشنیده و فکر میکند که از بین 

انگلیس وارد استرالیا شده شنیده است که خانه و محل کسب و درآمد  طریقیک زن جوان که در ماه فوریه از 

 .اندشدهبه آتش کشیده شده است. خانواده و سایر اعضاء فامیل در غارها پنهان  اشخانواده

 اشساله ۷۵میبرد شنیده است که پدر سالخورده  ساله از اهالی اصفهان که یکسال است در استرالیا بسر ۴۰یک مرد 

 . "جرم" او نامعلوم است.اندکردهرا زندانی 

پسرعموی همان مرد که اکنون در حومه غربی شهر زندگی میکند شنیده است که دو برادر و عّمه او چند ماه پس از 

 کارشان مصادره شد است. محلزندانی شدن، توسط جوخه آتش اعدام و خانه و 

 مذهبی در ایران منحصر به بهائیان نیست. ... هاییتاقلار آز

 .اندبودهاصلی دیانت بهائی، ازجمله سیّد علی محّمد باب )ملقّب به باب( از اّول مسلمان  هایشخصیت

همین امر باعث شده که دولت و رهبران اسالمی آنان را بعنوان ملحد و کافر بشناسند که از دین اصلی خود خارج 

 اذیت و آزار بی حّد و حساب بهائیان را فراهم میکنند. و در نتیجه اندشده

اجتماعی -اگر با دقّت در این امر مطالعه شود میتوان گفت که احساس خصومت بر علیه بهائیان، بر پایه ساختار روانی

( تفسیر کالمی قرآن شروع شد که یک تاجر جوان شیرازی )باب در حالی ۱۸۴۴جامعه ایرانی قرار دارد و در سال 

نوین در تاریخ بشریت قوانین  ایدورهرا رّد کرده اعالن نمود که بزودی من یظهره هللا ظاهر خواهد شد و برای 

 جدیدی خواهد آورد.

به جوخه آتش سپردند. ولی این عمل نتوانست مانع از  ۱۸۵۰باب را به تهمت بدعت گذاری زندانی کرده و در سال 

تن از پیروان او که به  هزار ۲۰بب درهم شکستن مقاومت پیروان او شود و باالخره به کشتار پخش تعالیم و یا س

 )بابی( مشهور شده بودند منجر گردید.

سیزده سال پس از شهادت )باب(، یکی از پیروان او که از طرف دولت به بغداد تبعید شده بود اّدعا کرد که همان 

 ود.کسی است که باب به ظهورش مژده داده ب

را  بهاءهللا( مشهور شد و یکی از بنیان گذاران این آئین بشمار میرود. بیشتر پیروان باب، دعوت بهاءهللااو به عنوان )

 پذیرفتند و از آن پس بنام بهائی شناخته شدند.
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