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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 نامه:[ ایران و جهان]هفته

 ۱۹۸۵فوریه  ۱۱ – ۱۳۶۳ بهمن ۲۲]تاریخ:[ دوشنبه 

 ۲۲۸ :[شماره]

 ۲۱]صفحه:[ 

 

 مری رایترزر

 جمهوری اسالمی، اعالمیه حقوق بشر را قبول ندارد

در غیر قانونی و عدم وجود دادگستری به معنای واقعی کلمه  یهاو اعدامجمهوری اسالمی که استفاده منظم از شکنجه 

آید که اعالمیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد تحت بررسی است نخستین کشور جهان بشمار می یاز سو آن

 را تقبیح کرده است. ۱۹۴۸سال 

شوند و تمامی افراد این هزار بهایی ایرانی به رسمیت شناخته نمی ۳۰۰بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، ... 

 .قرار دارندجامعه مذهبی در معرض خطر اعدام 

سوی مسلمانان نوعی بدعت گذاری تلقی میشود، زیرا در دیانت بهایی که در قرن نوزدهم از ایران ریشه گرفته، از 

این دیانت خداوند منشاء تمامی مذاهب دانسته شده و این مذاهب بعنوان بخشی از فرایند الهام تدریجی محترم شمرده 

ر مورد محمد میشوند. پیروان دیانت بهایی با تکریم و احترام به بهاءهللا به عنوان پیامبر، در واقع با اعتقاد مسلمانان د

ها در ایران وجود بهایی در موردپردازند. در طول تاریخ همواره تبعیضاتی به عنوان آخرین پیامبر به مخالفت می

 دام تمامی آنها کمر بسته است.داشته، اما رژیم خمینی نخستین رژیمی است که به انه

ها و دستگیری مکرر وع گردد، در پی آدم رباییپیش از آنکه در سال گذشته فعالیتهای مذهبی دیانت بهایی کا مال ممن

 ۱۹۷۹نفری که از سال  ۲۷عضو مجمع ملی )محفل اعال( سه بار تغییر یافتند و از  ۹افراد بهایی بعبارت دیگر 

 اند.نفر کشته شده ۲۵اند، تاکنون عهده دار این مقام بوده

دست داده و از حقوق بازنشستگی محروم شده ود را ازپیروان دیانت بهایی نیز همانند یهودیان آلمان هیتلری مشاغل خ

و  امالک ای موارد تمامی حقوق دریافتی آنان در سالهای خدمت بزور پس گرفته شده است.اند. همچنین در پاره

اند. براساس مقررات تازه از سال انجام فرائض مذهبی منع شده های آنان مصادره شده، وازحق تحصیل ودارایی

مورد حمالتی که به آنها میشود به دیگران خبر دهند، مستوجب مرگ شناخته میشوند و حق  اگر درد بع به ۱۹۸۲

آنان نظارت کند ازایشان سلب شده است. مجازات کسانی که دیانت بهایی را به  بر امورتشکیل محفل خاصی که 

نفر آنان در  ۷۰۰ها که بهاییآموزند نیز مرگ است. اکنون مبارزه برای در هم شکستن رهبری فرزندان خود می

ای گردیده است تمامی زندانیان بهایی مجبور اند، وارد مرحله تازهآنها کشته شده نفر از ۱۹۳زندان بسر میبرند و 

و  ندیآیبشمار مای را امضا کنند که بر مبنای آن پیروان دیانت بهایی یک گروه جاسوسی صهیونیستی هستند نامه

 .است مرگ" تلقی شده و کیفر آن خدا باهای مذهبی بهایی "جنگ هرگونه نشریه بهایی با نشانه داشتن

کرده است پس از شش ماه کوشش در بدست  دولت ایران که پیوسته اعدام افراد بهایی را بخاطر مبانی اعتقادی، انکار

 است سر گرفته ازرا  کار خودشکنجه طریق  زاری با سازمان جاسوسی اسرائیل، ابه همک هاییبهاآوردن اعتراف 

رژیم ایران برای از میان  ییهانامهاعترافبدست آمدن چنین  خارجی حقوق بشرآنست که پس از باور کارشناسان
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 "راه حل نهایی خود را آسوده حس خواهد کرد. و اتخاذبردن بهاییها 

یک فرقه سیاسی هستند، درحالیکه پیروان  که آنان اعضای ایران در توجیه به رسمیت نشناختن بهائیان مدعی است

 باید در هر کشوری که بسرمدر فعالیت سیاسی منع شده و می از شرکتدیانت بهایی براساس دستورهای مذهبی خود 

 .حاکم تبعیت نمایند از نظامبرند 

این  بهاءهللا بنیانگذارگیرد که این رویداد تاریخی سرچشمه می از ها به عنوان "عوامل صهیونیستی" نیزاتهام بهایی

که اکنون  "دیانت در قرن نوزدهم به "عکا" تبعید شد و مقر جهانی دیانت بهایی با سه میلیون پیروان در کوه "کارمل

 . قرار دارداسرائیل نامیده میشود 

م ده زن و دختر نوجوان در ایران، بدلیل آموزش کودکان بهایی که از مدرسه ر مو رد اعداالمللی ددر پی اعتراض بین

کاهش یافت اما از ماه ژوئن گذشته موارد شکنجه  موقتا   ۱۹۸۳این فرقه در سال  شدگانشمار اعداماخراج شده بودند، 

نفر  ۱۹ ند و تصور میرودرهبران ارشد بهایی اعدام شد نفر ازماه گذشته شش  .افزایش یافته است هاییکشتار بهاو 

 و ضبط از آناندیگر بزودی اعدام شوند و شمار دیگری از آنان نیز ضمن شکنجه به منظور گرفتن اعتراف 

 اند.تلویزیونی این اعترافات برای نمایش در تلویزیون ایران جان سپرده

ته یک مرد بهایی را که دوران نقاهت پس میشود. در ماه ژوئن گذش رفتارویژه  یاگونه بهها بیرون زندان نیز با بهایی

در های محل جراحی او را شكافتند گذراند به زندان بردند و پاسداران در راه بخیهاز جراحی را در بیمارستان می

های آنان را آتش میزنند و خویشاوندان دیگر انبوه مردم آنها را محاصره کرده و به آتش میکشند و یا خانه موارد

 های خود بیرون رانده میشوند.دام شده باشند، از خانهکسانی که اع

اند در معرض خطر مرگ قرار بگریزند، اما کسانیکه در ایران مانده رانیاز ااند هزار بهایی توانسته ۴۰تاکنون حدود 

مجاز توبه نکند ریختن خون او  باشد و گذاربدعت یاگر کسدر گفته خود تغییری نداده است که " ینیو خمدارند 

 است".

 ۱۹۸۵ هیژانو ۲۰ -ساندی تایمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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