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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:[ کانبرا تایمز

 [۱۳۵۹مهرماه  ۲] ۱۹۸۰سپتامبر  ۲۴:[ چهارشنبه ]تاریخ

 

 یهودیان و بهائیان در معرض اعدام قرار دارند

 مذهبی در ایران هایاقلیتآزار 

 جهاد در راه پاکسازی ملت از وجود غیرمسلمان ها

 چارلز هنلی در نیویورک به قلم

 

مسیحی را به زندان  مبلغینمسلمانان انقالبی ایران سران دیانت بهائی را اعدام میکنند، یهودیان را تهدید میکنند و 

به  غیر مسلمانان. ناظرین مذهبی بین المللی این اقدامات را نوعی جهاد برای پاکسازی کشور از وجود اندازندمی

 .آورندمیحساب 

به قدرت رسیدن محّمد علی  –از اسالم بشمار میرود  ایشاخهکه  –و جامعه بهائی منابع کلیسای کاتولیک  به عقیده

 رجائی میتواند شّدت بیشتری به این روند ببخشد.

اسرائیل، آمریکا و یا انگلیس هستند،  انقالبیون ایران اّدعا میکنند کسانی که اعدام شده و یا در زندان هستند جاسوسان

ولی اسنادی که در این مورد به منابع خبری ارائه شده ضعیف و ناکافی دیده میشوند. از قبیل یک نامه قدیمی مربوط 

سال قبل که درخواست جلسه دعا برای رئیس جمهور آمریکا کرده و یا یک رسید در مقابل دریافت اعانه برای  ۲۰به 

 امگاه در اسرائیل.ساختمان یک آر

در جواب ناظرین بیطرف که خواهان پایان دادن به این دین ستیزی در ایران هستند گفته شده که این اقدامات از جانب 

 افراطیون مذهبی صورت میگیرد و قادر به کنترل آنها نیستند.

 وده است.برای دریافت هرگونه اظهار نظر از جانب مقامات ایران بی فایده ب یتدپرسآسوشکوشش 

یهودی به  ۶و مدارسشان تعطیل شده،  اندشدهو راهبه های کاتولیک اخراج  هاکشیش، اندشدهکشیشان مسیحی توقیف 

 .انددیده. در این میان بهائیان بیش از همه صدمه اندشدهجوخه آتش سپرده 

آنها پیروان یک دیانت مدرن و  مذهبی ایران را تشکیل میدهند. اقلیتفری بزرگترین ن هزار ۵۰۰هائیان با جمعیت ب

طرفدار صلح جهانی هستند و بسیاری از عقاید موجود را قبول دارند ولی مسلمانان شیعه که ایران را در اختیار 

 آنها را بعنوان کافر و ملحد میشناسند. اندگرفته

که هفته گذشته به تصویب رسانید نگرانی عمیق خود  ایقطعنامهیک کمیته فرعی حقوق بشر در سازمان ملل متّحد در 

را از وضع بهائیان در ایران ابراز داشت. این هیئت دو روز پس از اعدام هفت نفر اعضای محفل بهائیان یزد تشکیل 

 جلسه داده بود.
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بهائی، چهار نفر  در ماه جوالی جوخه آتش دو نفر از سران بهائی در تبریز را گلوله باران کرد. بنا به اظهار منابع

 .اندشدهپنج نفر هم به طرق دیگر کشته  حداقلدیگر از پیروان این دیانت در ماه گذشته اعدام شده و 

نفر اعضای محفل ملّی را در  ۹همه  اوتماه  ۲۱سران بهائی در خارج از ایران اظهار میدارند که مقامات تهران در 

 .اندکردهپایتخت بازداشت 

نفر آنان  ۷۰و در حدود  اندکردهمتعلّق به بهائیان را مصادره  هایشرکتهائی را نیز ضبط کرده و انقالبیون مراکز ب

 .اندکردهرا زندانی 

 آقای داگالس مارتین از سران بهائی در کانادا گفت که مسلمانان بطور سیستماتیک بهائیان را مورد حمله قرار میدهند.

اختن حیات اقتصادی جامعه، نوبت به ترور و کشتار سران جامعه و سپس او گفت "بیم آن میرود که پس از نابود س

 برسد." شانعقیدهمجبور کردن بقیه بهائیان به تبّری از 

نفر از بهائیان که از اداره آموزش و  ۵۰این مرحله حتّی ممکن است فرا رسیده باشد. یک روزنامه در تهران خبر داد 

 بازگشت به اسالم دوباره به استخدام آن اداره درآیند. در صورتند پرورش تبریز اخراج شده بودند میتوان

مطبوعات ایران خبر میدهند "جرم" دو نفر که در تبریز اعدام شدند، سرپرستی مرکز بهائی بوده است. آنها هم چنین 

 .اندبودهبه فرستادن پول به اسرائیل و اشاعه فحشاء متّهم 

میگیرد، وقتی که بهاءهللا، بنیان گذار این  منشأمربوط به اسرائیل از یک اتّفاق تاریخی  اتهاماتبنا به اظهار بهائیان، 

بست. مرکز در آن سرزمین چشم از جهان فرو  ۱۸۹۲دیانت به دستور حکومت به فلسطین آن زمان تبعید و در سال 

 فته است.بهائیان در آن دوره، امروز شهر حیفا خوانده میشود که در کشور اسرائیل قرار گر

در محاکمه تبریز، رسیدی که در مقابل پرداخت اعانه برای ساختمان آرامگاه در حیفا صادر شده بود، به عنوان سند 

 جاسوسی برای اسرائیل، به دادگاه انقالب ارائه شد.

و  در جلساتبنا به اظهار بهائیان، اتّهام فحشاء ناشی از اعتقاد اسالم شیعه بر آن است که مشارکت زنان با مردان 

 اجباری نبودن حجاب برای زنان، بی بند و باری بشمار میرود.

 

 

 

 

 

 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/

