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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [ قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ بولتن

 [ ۱۳۶۰خرداد    ۵]  –  ۱۹۸۱می  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 بهائیان، قربانی حکومت آیت هللا

 گریگ شریدان  به قلم

 

  از غمباری  او کوله .بردبسر می در استرالیا  ۱۹۶۷ از سالآرام است که   صداییساله با  ۴۴بیژن وحدت یک ایرانی 

 .اعدام شد در شیرازگذشته پدر او که به جرم بهائی بودن محکوم شده بود  آوریل در ماهدارد زیرا  بر دوش

بار به حمله   این مّدت دو در طولشیراز زندانی است. وی   هایاز زندان ماه است که دریکی  ۱۲ساله بیژن   ۷۹مادر 

کیلو تقلیل یافته است. بیژن برای تهیه غذا برای مادرش به ایران پول   ۴۴٫۵به  ۸۲٫۵وزنش از  قلبی دچار شده و

بهائی بودنش  مادر اوتنها گناه  .آوردنمی دوام  به حالاین صورت مادرش تا  در غیرو مطمئن است که  فرستدمی

 .مذهبی است هایاقلیتبین همه خیانتهای رژیم آیت هللا خمینی، بزرگترین آنها اذیت و آزار سیستماتیک  است. در

دچار   از همهکه بیش  اقلیتی د آرامش داشته باشند، ولی مسلّمایهودیان به سختی میتوانن در رژیم آیت هللا مسیحیان و

شد. زادگاه این دیانت ایران   قرن نوزدهم از اسالم جدا در اواسط. دیانت بهائی اندبودهبهائیان  اندشده آزار  زجر و

نظر مسلمانان متعّصب حتّی  در اندبریدهاسالم  چون از بهائی وجود دارند و هزار ستی دواست. در این کشور بیش از 

 .از مسیحیان و یهودیان بدترند

مرکز مختلف  ۳۵۰دارای  میرسد و داد منسوبین آن به چند هزاردر استرالیا یک جامعه فعّال بهائی وجود دارد که تع

شمال   در اینگل ساید، در اصلی آنان معبد بهائی استرالیا است که ساختمان آن چیزی شبیه به مسجد و هستند. مقرّ 

 .سیدنی قرار دارد

دولت ایران با همکیشان آنان انتقاد بهائیان توانستند از دولت استرالیا بخواهند که در سطح بین المللی از رفتار ناهنجار 

پس از آن از وزارت خارجه   استرالیا با نمایندگان بهائی مالقات کرد و امور خارجهکند. اندرو پی کاک، وزیر سابق 

آزار سیستماتیک بهائیان ایران را   اعتراض استرالیا نسبت به اذیت و  و دولت ایران را احضار  دافر خواست تا شارژ

 .خارجه وقت این کشور نیز با نمایندگان بهائی مالقات کرده است امور تونی استریت، وزیر دارد.ابراز 

شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعتراض شدید دولت خود از نقض حقوق  نماینده استرالیا در ،مارسماه  ۹در تاریخ 

که با   ایبیانیهلس سنای استرالیا طی مج مارسماه  ۲۶  در تاریخرا ابراز داشت.  در ایرانبخصوص بهائیان  و بشر

  ایران..." شدیدا    بزرگ بهائیان در اقلیتبخصوص  مذهبی و هایاقلیتمداوم  به تصویب رسید از " آزار آراءاتّفاق 

 .اظهار تأسف کرد

  به دستآسیب شناسی را   خود به عنوان دکتر در در رشتهساله بیژن وحدت که نتوانسته بود اجازه کار  ۲۸خواهر 

 شدمیاز خویشاوندان نزدیک خمینی محسوب  در ضمنمقام مهم دولتی که  با یک در تهرانبیاورد موفق شد که 

با گفته شده بود مسلمانان باید  در آنآورد که  به دست اینامه مالقات کند. پس از این مالقات و ابراز همدردی 

را زندانی   او مسئولین که پدر به دستکنند. وقتی این نامه  فت اسالمی برخوردبهائیان با رأ و حتّیمذهبی  هایاقلیت
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را نیز به   خود او این جریانات داخل کند سخت برآشفتند و کرده بودند رسید، آنها از اینکه زنی جرأت کرده خود را در

 .روز پس از اعدام پدرش او را آزاد نکردند چند تا و زندان افکندند.

 که بهائیان ایران هیچ مخالفتی با حکومت ندارند و کندمیایران است. بیژن تأکید  ودار شکست حکومتاین جریان نم

بهائی ایرانی وجود دارند که   هزار  بیش از صد در استرالیادینی خود هستند.  فرایضتنها خواستار آزادی برای انجام  

 .خود در ایران هستند و دوستانسخت نگران سرنوشت اقوام 

. ولی اکنون که  دادنمیهمین نگرانی، محفل روحانی ملّی بهائیان استرالیا اجازه گفتگوی آنان با مطبوعات را  خاطربه 

 .ممکن آن را به اّطالع عموم برسانند تا حدّ ، مجبورند که بینندمیوخامت اوضاع را 

رالیا آمده به او بپیوندند. این آخرین  آزاد شده به اتّفاق خواهرش به است از زندانبیژن وحدت امیدوار است که مادرش 

 .آرزوی پدر او بود
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