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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[

 

 آفتاب بالتیمور]روزنامه:[ 

 [۱۳۶۳اردیبهشت  ۱۸] – ۱۹۸۴می  ۸ ]تاریخ:[

 

 جهاد

 مورتون کوندراک به قلم

، اقدامات بر علیه اندازندمیدر اعتراض به مداخله در آمریکای مرکزی تظاهرات به راه  هایکائیآمر –واشنگتن 

، ولی چه کنندمیاتمی ابراز همدردی  هایفعالیتتجارت در لهستان و توقّف  اتحادیه، با کنندمیگرانادا را محکوم 

 .هیچکس فکر بهائیان ایران است؟ تقریبا  کسی به 

علیه بهائیان یک جهاد سیستماتیک و مرگبار اعالم کرده است خبر  خود بر کشور خمینی درکسی از اینکه آیت هللا 

 .اعتقاداتشان است به خاطربه این دیانت، فقط  و معتقدینسران  و اعدامندارد. جهادی که شامل زندان، شکنجه 

 ادآوریبه عنوان " رفتار رژیم الیوت آبرامز، معاون وزارت خارجه در امور انسانی و حقوق بشر، هفته گذشته از این

امضاء  ۱۴۰توانست  آلمان نازی" قبل از وقوع هولوکاست نام برد. یک بیانیه محکوم کننده ایران، اتیآور عملتهّوع 

نفر بهائی در ایران اعدام  ۱۷۰به قدرت رسیدن آیت هللا  از هنگامامضاء از سنا جمع آوری کند.  ۶۰ از مجلس و

رژیم در انتظار حکم  هایزنداندر نفر  ۷۰۳و امروز  گذشته در سالنفر  ۲۰گذشته،  اهدر مسه نفر  – اندشده

شامل سران بهائی، استادان دانشگاه، تّجار،  شدگانکشتهگذراندن دوره زندان خود هستند.  در حال و یامحکومیت خود 

 .اندبوده و جوانزنان، پیر 

 .تا چه رسد به داستان اذیت و آزار آنان اندنشنیدهمردم جهان حتی درباره بهائیت هم چیزی  اکثرولی 

صلح  و پیام، با تعالیم جدید مانند وحدت عالم انسانی بهاءهللا. پیامبر آن ظاهر شددر ایران  ۱۸۴۰ دیانت بهائی در دهه

در آنان  فرهزار ن ۳۰۰شیعه جدا شد. امروز تعداد پیروان او در جهان به دو میلیون میرسد که  از مسلمانان، و دوستی

قرار  در حیفا. مرکز جهانی این دیانت برندمیدر آمریکا بسر  هزار نفر ۱۰۰هندوستان و  در نفر هزار ۷۰۰، ایران

"مفسد فی االرض"  است که شیعیان هنگام محکوم کردن آنان به عنوان "محاربه با خدا"، اتهاماتییکی از  و ایندارد 

 .ورزندمیتأکید  در آنو "صهیونیست" 

شاه با مشت آهنین باشد باید بدانند که رژیم شاه  از حکومتبهتر  تواندمی هر چیزی کردندمیکه تصّور  هاآمریکائی

انقالب اعالن کرد که "  کلدادستان  ۱۹۸۳سال  در اوت که یحال . دردادمیبه این دیانت اجازه موجودیت  اقلحّد 

در اصل اعالن آن چیزی بود که چند سال است در  و اینست..." اجتماعی واداری بهائیان ممنوع ا هایفعالیت کلیه

 .این مملکت جریان دارد

در مسلّم است که  ه به این صورت توجیه کرد " کامالگذشت در سالرا  نفر بهائی ۲۲حاکم دادگاه انقالب، حکم اعدام 

که دلیل  برای بهائیان وجود ندارد...بهائیان باید قبل از آنکه خیلی دیر شود از بهائیت جاییجمهوری اسالمی،  حکومت

باور اسالم بر این است که حضرت  – استآنها به این شرح  منطق"و " کنند." تبریآنرا رّد کرده است،  و منطق

دروغین است. در ایران مذهبی دینی که بعد از او بیاید )مانند بهائیت(،  هر است و پیغمبر حقیقیمحّمد آخرین 

 .متعّصب، سزای پیغمبر دروغین مرگ است. همین کافیست
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سال  آوریلششم  در تاریخکه آیت هللا ماشین اعدام خود را چگونه به کارمی اندازد.  دهدمی نشان گریددو مثال 

داد. موارد اتّهام عبارت بودند از همکاری با  را نفت کشور در وزارتگزارش پاکسازی  در ایران ایروزنامهگذشته، 

...بود. نیمی از اخراج و غیره یخواررشوهکه منکر وجود خدا هستند،  در تشکیالتی، شرکت اخالقیبیساواک، 

 .اندبوده شدن از اسالم" دور بهائی ...و ضالهشدگان متّهم به عضویت در "فرقه 

برای آیت هللا بسیار آسان است. هفته گذشته در یک جلسه مجلس  کشتار دنائت بسوی قتل و از مرحلهبرداشتن یک قدم 

سال قبل از ایران خارج شده بود توضیح  ۶برای رسیدگی به امور، صاحب یک رستوران در تگزاس که  در واشنگتن

 .است را شنیدهخواهر خود  و پدر، مادر دار آویختناخبار مربوط به  ۱۹۸۳جون سال  در ماهداد که چگونه 

کارمند شرکت نفت بوده به جاسوسی برای اسرائیل  را کهجلسه سعید اشراقی شهادت داد که چگونه پدرش  در این

کرده بود. مادرش هم  کشور سفر. آقای اشراقی بزرگ یکبار برای زیارت مرکز جهانی بهائی به این اندکردهمحکوم 

آنان  هر سهکالس درس اخالق برای کودکان بود. به  متّهم به همدستی با پدر شده بود. خواهرش متّهم به تدریس در

و کرده بودند  را ردّ آنان این پیشنهاد  هر سهولی  خواهند شداز دین خود بخشیده  تبری در صورتپیشنهاد شده بود که 

 .زندان به دار آویخته شدند چند ماه از تحّمل پس

از آنان از  اتمام جلسه، بسیاری بعد از. گریستندمی این سخنان در طولبهائیانی که در این جلسه شهود حاضر بودند 

ساله گفت " هرلحظه ممکن  ۲۹. الهه نورانی کردندمیاقوام آنان نیز باشد اظهار نگرانی  در انتظاراینکه این وقایع 

شوهرش قبل از انقالب از ایران خارج شده  به همراهخود ببرد." او  مرا با مادر و پدر برسد و است پاسداری سر

 .خارج شوند کشور از توانستندنمیمصادره شده بود  شانیهاپاسپورتمادرش چون  و بودند ولی پدر

 و سایرینیهودیان، مسیحیان، زرتشتیان  – اندگرفتهقرار  و ستم مورد ظلمالبتّه بهائیان تنها گروهی نیستند که در ایران 

اعتقادات  به خاطرنه فقط  و این) .اندگرفتهبعضی مواقع حتّی اعدام نیز قرار در آزار، زندان و و معرض اذیت در نیز

 ۱۹۷۹بازگشت فاتحانه خمینی در اّول فوریه سال  از هنگامدینی بوده است(. بنا به تخمین سازمان عفو بین الملل، 

در  بشر بهائیانحقوق  وضعیت. وزارت خارجه اندداده از دستپانصد نفر ایرانی جانشان را  و تاکنون بیش از هزار

 .داندمی" در جهان هابدترینایران را " یکی از 

ولی این هم جلوی  دهندنمیتشکیل جلسه  کلچه باید کرد؟ بهائیان بطور آشکار اعالم کردند که بنا به دستور دادستان 

از به دار آویختن  و قبلگذشته  در تابستانرزیدنت ریگان را نگرفته است. حتّی اعتراض شدید پ هااعدامو  هابازداشت

 .عام نیز کارگر نشد مأل هفده بهائی در

 هندوستان که با ایران همکاری سیاسی و اقتصادی نزدیک دارند، دولت آمریکا باید به دوستان خود، بخصوص ژاپن و

آمریکائی که با ایران تجارت  هایشرکتهم چنین پایان دهد.  و ستمفشار آورد تا از آیت هللا بخواهند که به این ظلم 

دالر بوده است( نیز الزم است که یادداشتی بهمان  ونیلیصد و نود مگذشته بیش از  در سالمیزان تجارت آنان ) دارند

 .مضمون به کاالهای تجاری خود ضمیمه کنند

از بهائیان  در حمایت، زنندمیاجتماعی در آمریکا که دم از آزادی در سایر نقاط  اگر فعّاالنو باالخره ضرری ندارد 

 .کنند راهپیماییچند مایل  و یاچند پوستر به درودیوار بزنند 
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