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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 [ قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 استریت جورنالوال ]برگرفته از سایت:[ 

 [  ١٣٩٩اسفند  ١٧] ٢٠٢١مارچ  ٧]تاریخ:[ 

 

 افراد دیانت بهائی که در وطنشان مورد آزار و اذیت هستند ولی در خارج از کشور مورد استقبال واقع می شوند.  

 نویسنده: رضا افشاری  

 بخشی از ایران در قلب کشور اسرائیل 

اسرائیل آخرین کشوری است که یک فرد ایرانی که در خانواده مسلمان بزرگ شده است انتظار دارد که احساس  

 حتی بکند. ولی این دقیقا همان چیزی است که برای من اتفاق افتاد زمانی که از اینجا دیدن کردم. را

[، فقط یک روز بعنوان مهمان از مرکز جهانی بهائی در حیفا دیدن کردم. این مکان  ١٣٩١] ٢٠١٣من در ژانویه 

رشده و بیش از پنج میلیون عضو در  ایران ظاه مانند قلب روحانی و ادرای جامعه جهانی بهائی است؛ دینی که در

باغها و تراسهای مختلف فرش شده. همانطور که از چشم انداز   عالم دارد. محوطه این مکان با بستری از سرتاسر

زیبا باال و پائین می رفتم متعجب شدم که همه چیز در این مکان مقدس ایرانی است. اگرچه حتی در اسرائیل بودم، 

 ولی احساس می کردم که در یک باغ ایرانی قدم می زنم.  

ذهبی غیر مسلمان در ایران توصیف می شود. مومنین این دین از  آئین بهائی به طور کلی به عنوان بزرگترین اقلیت م

اصول واالئی مانند اهمیت وحدت انسانیت، هماهنگی بین علم و دین و برابری بین زن و مرد، حمایت می کنند. اما 

ی کند. بخاطر این که این دین پس از اسالم بنیان نهاده شده است، دولت ایران وجود طرفداران این دین را تحمل نم

ت دولت از تهران برای سرکوب آن اعمال می گردد، راهی برای  ی جامعه علیرغم تحمل فشارهای طوالنی که با حما

 پایداری پیدا كرده است. 

[ به ایران فشار بیاورد، بهائیان توسط گنگهای مراقب ]گارهای ١٣۵٩]  ١٩٨٠قبل از اینکه جامعه بین المللی در دهه  

 بی رویه کشته شدند و غالباً خودسرانه توسط دولت اعدام شدند. انقالب اسالمی[ به طور 

امروز این آزار و شکنجه به زندانهای خودسرانه و دستگیری منجر شده است. بهائیان که گاهی اوقات از دسترسی به  

یک و آموزش عالی محروم می شوند، همچنین پیشرفت اقتصادی خود را مسدود می بینند. ادامه این کارزار سیستمات

 از ایرانی بودن خود شرمنده می کند.  ابی اساس علیه بهائیان مر

بر جامعه   –شاید نه در زمان حیات من  –پس از خروج از مرکز جهانی بهائی، مدام تصور می کردم که روزی 

ن است.  ایرا -مذهبی  -مدنی و مقامات دولتی ایران عیان خواهد شد که این نهاد در حیفا بخش مهمی از میراث ملی 

مذهبی بتوانند از این مکان دیدن کنند و احساس نورانیت و  و عقیده  من آرزوی روزی را دارم که همه ایرانیان با هر

 متعالی وحدت و همزیستی را که این مرکز اداری و روحانی عرضه می کند، تجربه کنند.

ایاالت متحده امریکا چندین اقدام   ی دراست. کمیسیون بین المللی آزادی مذهب احساس می شود که آن روز خیلی دور

نفر  ١١شرم آور اخیر دولت ایران علیه بهائیان را محکوم کرده است . قابل ذکر است که در ماه اکتبر، دادگاه ایران 
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بهایی را در دهکده کوچک کشاورزی ایول تخریب کرده بودند، تبرئه کرد. دادگاه دریافت که هیچ  ٢٧را که خانه  

 گرفته است، زیرا در وهله اول، مالکیت اموال بوسیله بهائیان، غیرقانونی بود.تخلفی صورت ن

همانطور که با هموطنانم که خانه هایشان را مصادره کرده اند همدردی می کنم ، به سایر بهائیان ایران نیز فکر 

 میکنم. 

و   و یا اینکه در خانه خود هستند؟ آیا آنها در کشور خودشان که دولت آنها را رد کرده است، احساس راحتی می کنند

آزار و   یا بهائیان ایرانی که در سراسر جهان پراکنده شده اند و بسیاری از آنها مجبور شدند بعنوان پناهنده و به خاطر

 اذیت دولت کشور را ترک کنند؟ ایران از چه راهی خانه آنها است؟

  ١٨١٧ بنیانگذار آیین بهائی است که در سال  هللاه اجدادی بهاءایول در شمال استان مازندران قرار دارد که اتفاقاً خان 

 [ متولد شد. ١١٩۶]

 [ به عنوان زندانی امپراتوری عثمانی در١٢٧٠] ١٨٩٢او نیز توسط دولت مجبور به ترک ایران شد. وی در سال 

 هللایجه تبعید طوالنی بهاء عکا، فلسطین در آن زمان، درگذشت. باغاتی که در سفر به اسرائیل از آنها بازدید کردم، نت

 است. او مانند پیروانش، بیش از یک قرن نتوانست خانه ای در ایران پیدا کند.  

همانطور که در باغهای بهایی حیفا ایستاده بودم و به دریای مدیترانه نگاه می کردم، احساس کردم که بخشی از چیزی  

قطعه ای گرانبها از فرهنگ،  -بودن ایرانی را فهمیدم از آن لحظه از زمان هستم. من معنی منحصر بفرد  بزرگتر

میراث و تاریخ که باید توسط همه ایرانیان گرامی داشته و جشن گرفته شود و اینکه هر بهائی در ایران بخشی از  

همین فرهنگ گرانبها، میراث و تاریخ را با خود حمل می کند. تا کی دولت ایران به انکار دسترسی ما به آن ادامه  

 میدهد. 

 .است Pace آقای افشاری استاد برجسته تاریخ در دانشگاه

 [ ١٣٩٩اسفند  ١]  ٢٠٢١فوریه   ١٩چاپ 
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