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

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[

 

 واشنگتن تایمز[ روزنامه:]

 ۱۳۶۳خرداد  ۱۱ – ۱۹۸۴جمعه اول جون [ تاریخ:]

 

 نامه ها

 اعتراض به ایران در نابود ساری بهائیان

می، تحت عنوان "محروم کردن بهائیان در ایران"، کوششی برای موّجه جلوه دادن  ۲۱نامه محّمد طاهر به تاریخ 

که از جانب شاهدان آگاه شناخته شده است. بعنوان مثال،  کشتار بهائیان است که با تکرار اتّهامات بی محتوا مّدتهاست

کنگره آمریکا صادر شد که طی آن دولت ایران را بخاطر کوشش های  روز بعد از انتشار این نامه، الیحه مشترکی از

 بی مدرکی که برای نابودی بهائیان بکار میبرد محکوم میساخت. سهمگین و

 اد که "دیانت بهائی تعالیم اصلی ادیان شناخته شده جهان را میپذیرد وجان ای. پورتر نماینده مجلس توضیح د

بردباری تأکید  بخصوص در موارد وحدت عالم انسانی، صلح عمومی، نظم جهانی، تساوی اجتماعی، آرامش و

 میورزد."

ک دیانت نمایندگان اظهار داشت: "اعمال بیرحمانه و غیر انسانی که در مورد پیروان ی جیمز لینچ عضو دیگر

 نظر انسانهای متمّدن قابل درک نیست" و یاد آور آلمان هیتلری است. صلحجو انجام گرفته در

تنها فرصتی که به آنها داده میشود  کشتار دینی در ایران تحت پوشش اتّهامات جعلی بر علیه بهائیان صورت میگیرد و

کلّیه اتّهامات مبّرا شوند. مقامات ایرانی بخوبی میدانند که از  اینستکه از دین خود تبّری کنند تا از اعدام نجات یافته و

تنها خواسته آنان اینستکه بتوانند  بهئیان برعکس اتّهاماتی که به آنان وارد میشود مردمی صادق و صلح طلب هستند و

 را بجای آورند. آزادانه فرائض دینی خود

 تکیه بر دستورات دینی خود است که با پیروان سایر اوند وآنچه که به بهائیان قدرت مقاومت میدهد ایمان آنها به خد

 ادیان هم عهد شده و "کره ارض را یک وطن واهل عالم را ساکنین آن" بدانند.

 دفتر اّطالعات بهائی واشنگتن -پال گلیست 

" میخواند، در مورد اینکه چرا از اینکه آزار بهائیان در ایران را فقط یک "اّدعا آیا محّمد طاهر حقیقت دارد؟ او پس

باشند چنین توضیح میدهد "دیانت آنها شبیه هیچیک از ادیان رسمی مسیحی، یهودی و  جور آنها باید مستحّق این ظلم و

 مسلمان نیست."

مقابل "ادیان رسمی" رفتار بهتری دارد. ما انتظار نداریم که آقای  این سخنان بدان معنی است که جمهوری اسالمی در

اهمیّت زیادی به جمعیت بی آزار مسیحیان اسقفی بدهد ولی آنها هم مورد ظلم قرار گرفته اند. یکی از کشیشان  اهرط

شهید شده، پسر اسقف بقتل رسیده دفتر کلیسا از طرف مأمورین مورد هجوم واقع شده، اسقف کلیسا به تبعید فرستاده 

توقیف شده است. اینست احترامی که ایرانیان به "ادیان  و ضبطبیمارستانشان  شده، کلیسا تعطیل شده، مدرسه و

 رسمی" میگذارند.

متعّصبی  حقیقت اینها افراد کوته بین و ظلم وحشیانه افراد حکومتی قرارگرفته است. در فقط بهائیت نیست که مورد

 نه رفتاری مانند مردم متمّدن دارند. هستند که نه به حقوق سایر ادیان احترام میگذارند و
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 ادموند دابلیو. اولیفیر جونیور

 کلیسای اسقفی سنت بونی فیس

 لیندن هرست، نیویورک

 

یهودی درخود نویسندگان قانون اساسی آمریکا  –برای اّطالع محّمد طاهر باید گفت: گرچه ممکن است آداب مسیحی 

یا انجیل قرار ندارد. به گفته توماس جفرسون یکی  تأثیرگذار بوده ولی قوانین کشوری مسلّماٌ تحت تأفیر قوانین الهی و

 از نویسندگان قانون اساسی، این قوانین بر اساس جدائی دین از سیاست پایه گذاری شده است.

کشتار جمعی بهائیان ویا یهودیان موافقت داشته باشم. هم چنین مایلم به  با آنکه من خود بهائی نیستم ولی نمیتوانم با

چنانچه گردش حوادث  ری کنم که همه مسلمانان به کشور مذهبی اعتقاد ندارند و آنرا تأئید نمیکنند ویاد آو آقای طاهر

 نتیجه اعمالشان بشناسید." نشان خواهد داد "آنها را میتوانید از

 در ایران مخالف این رژیم هستند درصد افراد سکوالر ۹۰ و افراد دیندار درصد ۷۵درحال حاضر 

لمان بودم ولی بخاطر اعمال غیر انسانی آیت هللا ها به دیانت زرتشتی که دین قدیم ایران بوده من خود قبالٌ یک مس

هنر ایرانی که اکثراٌ  بازگشته ام. فقط از طریق این دیانت قابل احترام است که میتوانم به میراث فرهنگی، موسیقی و

 توسط آیت هللا های متعّصب ممنوع شده اند باز گردم.

 آزادیمحّمد حسین 

 بتسدا، مریلند

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/

