
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 روزنامه:[ ساتردی استار]

 [۱۳۶۰اسفند  ۱] ۱۹۸۲فوریه  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 نداشته باشیم یارابطهبا ایران که بهائیان را میکشد 

 تام هارپور به قلم

 

بنا به اظهار محّمد فدائی فرد، مسئول امور ایرانیان، این کشور اکنون مایل است روابط عادی سیاسی بین تهران و 

 اتاوا برقرار کند.

با در نظر گرفتن کشتار بیرحمانه و مداوم بهائیان در آن کشور، موافقت کانادا با این درخواست کاری بسیار 

 تضحانه خواهد بود.مف

سفیر کانادا و کارکنان سفارت بهمراه چند دیپلمات فراری آمریکائی که  ، هنگامی که کنت تایلور۱۹۸۰از ژانویه 

 پاسپورت کانادا را حمل میکردند، از ایران خارج شدند، کانادا هیچ کارمند سیاسی در ایران نداشته است.

آرامش محسوب میشود. ولی نوع ایرانی آن، از اواسط قرن گذشته که  دین اسالم بر اساس تعالیم خود دیانت صلح و

 دیانت بهائی ظاهر شد، پیروان آن را بخاطر عقیده و باورشان کشتار و اعدام کرده است.

بهائیان به وحدت ادیان، وحدت نوع انسان، تساوی حقوق زن و مرد، توافق علم و دین و تعلیم و تربیت عمومی اعتقاد 

 دارند.

این دیانت پیروان خود را از مداخله در سیاست منع میکند. ولی از همان آغاز پیدایش، آنرا بصورت یک فرقه ملحد 

 .انددیدهجدا شده از اسالم که سعی در براندازی اسالم در شکل امروزی آن دارد، 

امواج آزار و اذیّت تا این  .نفر از پیروان آنرا از دم شمشیر گذراندند هزار ۲۰در اوایل ظهور این دیانت بیش از 

 سالهای آخر و حتی در دوران شاه همچنان ادامه داشت.

نفر اعضای محفل  ۹تن از  ۸، بهائیان کانادا از طریق منابع سازمان ملل اّطالع یافتند که ۱۹۸۱در اواخر ماه دسامبر 

 .اندشدهملّی در ایران اعدام 

 و در محل مخفی دفن اجساد که برای "کافرها" در نظر گرفته شده بود پیدا شد. تصادفا  اجساد اعدام شدگان 

بودند  شش تن بهائی دیگر که اعضای محفل روحانی تهران ۱۹۸۲ژانویه  ۴این اخبار هنگامی فاش شد که در تاریخ 

 نیز به همراه خانم صاحبخانه اعدام شدند.

بهائی در ایران وارد "مرحله  هزار ۳۰۰کانادا بر این عقیده هستند که مبارزه بر علیه  سران بهائی در تورن هیل

نهائی" شده و هدف آن از میان برداشتن کلّیه بهائیان سرشناس و ایجاد هراس در بین بهائیان از طریق تهدید، 

 بازداشتهای موقّت و شکنجه است تا از دین و ایمان خود منصرف شوند.
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یهودی، مسیحی و زرتشتی را به رسمیت میشناسد و حقوقی  هایاقلیتنون اساسی جمهوری اسالمی با آنکه مهّم آنکه قا

دینی کشور را تشکیل میدهند هیچ حقی  اقلیتبرای حفظ و حمایت آنها قائل است ولی برای بهائیان که بزرگترین 

 نمیشناسد.

گشتن از دین خود آزاد خواهند شد ولی از طرف دیگر از طرفی به صدها بهائی زندانی پیشنهاد شده که در صورت بر

مقامات دولتی اّدعا میکنند که هیچگونه فشار مذهبی مورد بحث نیست. اتّهام همیشگی بهائیان این بوده که یا جاسوس 

 شاه و یا عّمال اسرائیل هستند.

 نان افراطی ساده لوح بکار میرود.وجود مرکز جهانی بهائی در حیفا، اثباتی برای صّحت این اتّهامات در ذهن مسلما

اگر دولت کانادا تصمیم بگیرد که عادی ساختن روابط با ایران به صالح کشور است )که وزارت خارجه چنین امری 

 گردد. متوقف کامال  و  فورا  را بعید میداند(، ازسرگیری روابط سیاسی باید منوط بر این شرط باشد که بهائی ستیزی 

این میتواند برخالف وجدان مردم کانادا و نیز موضع ما در مورد حقوق بشر در سطح جهانی هر چیزی به غیر از 

 باشد.

 .تماس بگیرید ۳۵ – ۹۶۱برای تهیه مدارک کامل، با مرکز بهائی تورنتو به شماره 
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