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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[

 

 ایران و جهان  [:روزنامه]

 ۱۳۶۴فروردین  ۱۲تا دوشنبه  ۱۳۶۳اسفند   ۲۷از دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۲۳۴ - ۲۳۳ ]شماره:[

 

 مفر مطمئندیانت بهائی: یک 

 کریس پاول

المللی منجمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد،  دولت ایران علیرغم درخواست سازمانهای متعدد بین ...  -لندن 

 دهد.هزار نفر میرسد، شتاب بیشتری بخرج می ۳۰۰در اعدام پیروان دیانت بهائی که شمار آنان به حدود  

خراسانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد تائید کرد که دولت متبوع وی  در ماه دسامبر گذشته، پس از آنکه رجائی

توجه جهانیان به سرعت به مصیبت جامعۀ بهائی  ...تمایلی به رعایت اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد ندارد،  

 ایران جلب شد. 

روی شهره است، دستور داد تمامی پیروان هللا موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور که به تنداواخر ماه گذشته آیت ...

حقوق بازنشستگی آنان بخاطر تعلق به  یا اند، اند و برکنار شدهدیانت بهائی که پیش ازاین در استخدام دولت بوده

اند تمامی حقوق دریافتی منجمله آنچه را که در زمان شاه به ایشان پرداخت شده به دولت  جامعه بهائی قطع شده مکلف

 نند و گر نه زندانی خواهند شد.بازگردا

از افراد بهائی کسی در خدمت دولت نباشد مدیران  ...مورد بررسی قرار گرفت تا  کامالا تمامی ادارات دولتی  ...

 "پاکسازی" عناصر غیر مطلوب دریافت کردند.  ای در موردبخش خصوصی نیز دستورات تازه

ها مراقب باشند کودکان بهائی در زیر پوششی دیگر در آموزشگاهبه مدیران مدارس کشور نیز دستور داده شد که 

 تحصیل نکنند.

اند. بنا به گفته منابع نزدیک صد نفر آنها اخیراا دستگیر شده  حداقلنفر بهائی که اکنون در زندان بسر میبرند،  ۷۰۷از 

سنگسار شدن و به آتش کشیده نفر بهائی بواسطه اعدام، سوء قصد، ضرب  ۱۹۱تا کنون  به جامعه بهائی در ایران

اند. این  ناپدید شدن بدون آنکه اثری از خود باقی گذارده باشند، کشته شده صرفاا شدن بوسیله جماعت متعصب و یا 

 رد.یشمار افراد برجسته و ارشد رهبری جامعۀ بهائی را نیز دربرمیگ 

اند یا حسابهای بانکی آنها بسته شده است. بسیاری از اماکن داده هزاران نفر دیگر کار، خانه و دارائی خود را از دست  

مقدس بهائی و دارائیهای جامعه بهائی توقیف شده است. منزل بنیان گزار دیانت بهائی در شیراز که از نظر بهائیان 

اب شده و به  همانند کلیسا برای مسیحیان و دیوار ندبه برای یهودیان و کعبه برای مسلمانان است با بولدوزر خر

 پارکینگ اتومبیل تبدیل شده است.

اند. دلیل این جاسوسی میتواند به اتهام "جاسوسی برای صهیونیسم" به جوخه اعدام سپرده شده  انیبهائ ازبسیاری ...

اعتبار باشد و تنها رسید ارسال پول توسط افراد بهائی برای مرقد باب مکان مقدس آنها در حیفای اسرائیل  بسیار بی

 رای محکومیت ایشان کفایت میکند.ب
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ترس و نگرانی در مورد کسانی که در زندان هستند فزونی یافته و بنا بر گزارشهای تائید نشده اعدام و شکنجه آنها 

 برای عذاب دادن خویشاوندانشان ادامه دارد. 

های شکنجه بر در اعالم مرگ زندانیان بهائی بخاطر آن باشد که مقامات زندان مایل هستند نشانه تأخیربنظر میرسد 

 پیکر افراد متوفی دیده نشود.

اند و  امر رضا داده  نیبه ا یتعداد کم ظاهراا اسالم است.  رفتنی" و پذیبهائ انتید یاز زندان "نف یشرط آزاد شیپ

 یبهائ انیزندان یاسالم یدادگاهها ... برندیمسلمان دارند اغلب به آنان پناه م شاوندانیکه خو انیاز بهائ یشمار فراوان

شده و  رفتهی" پذیدر "سازمان جاسوس تیرا امضاء کنند که در آن عضو یاکه آنان نامه کنندیآزاد م یرا بشرط

باشد در  یبهائ انتیرا که مربوط به د  یعکس ایکتاب  چیخود نپرداخته و ه انتید غیبه اشاعه و تبل گریکه د سندیبنو

 اند.از آن دارد که آنها "محارب با خدا" بوده تیها حکاگونه نشانه نیخانه خود نگاه نخواهند داشت. البته ا

  به را خود انتید تنها نه صورت نیا  در رایز. ورزندیم یخوددار  اسناد  نیا یامضا از یبهائ انیزندان شتریب... 

  مصادره ادیز مقدار به که را یبهائ اتینشر توانندیم یدولت مقامات بیترت نیبد بلکه داد خواهند جلوه ستیناشا یاگونه

 .دهند  قرار آنها یهاخانه  در شده

علیرغم صلحجوئی،   ...  ...جو هستند و معتقدند خشونت، خشونت را به دنبال دارد  بهائیان بر مبنای کیش خود صلح

هائی وجود دارد که شمار قابل توجهی از آنان  اند علیه عراق به جنگ بپردازند و نشانهبسیاری از بهائیان وادار شده

 در استخدام نیروی دریائی ایران هستند.

جوئی این بخشی از موج تازه مبارزه ...س بیشتر اعدامهای بهائیان در ایران نهفته است روشن نیست. آنچه در پ

 هرچند یکبار ظاهر میشود. ...افراطی است که 

 گری و فرستادن آن به زیر زمین است.باور دیگران آنست که این آخرین کوشش دولت برای رها شدن از بهائی

از طریق کشورهای همسایه بویژه پاکستان که میباید   ... به ترک یار و دیار پرداخته و  بهرحال صدها نفر از بهائیان

ماهها در آنجا در انتظار روادید سفر به کشورهای غربی که پذیرای پناهندگان ایرانی میباشند بسر برد راهی خارج  

 میشوند. 

 میدل ایست تایمز

   ۱۹۸۵مارس  ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخورهاصل سند است. اگر به نکتویسی از ]متن باال رون کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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