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نوشته  "UFor Bahais, a crackdown is an old newsU"است از مقاله  ای حاضر، ترجمه تنم

 .نيويورک تايمز به چاپ رسيده استروزنامه در  2009ژوئن  27که در تاريخ   منفريد. ساموئل جی
ناآرامی ها آنچه که در جريان سرکوب واييان ايران در سی ساله گذشته وضعيت بهايسه قبا مويسنده ن

ب سرکوو در مواردی همراهی با کوت و بی تفاوتی ست نشان می دهد که چگونه سجديد رخ داده ا
تر از سلب حقوق افراد آن  ابعادی به مراتب وسيع ،لی يافتهم جنبه ای اقليت گروه سازمان يافته يک

. اقليت پيدا می کند

 

 

ول کشيک بود در اتاق بيماری نظر هنگامی که دکتر ساغر سامالی   به عنوان رزيدنت بيمارستان مشغ حدود دو هفته پيش،

بر خالف ميل باطنی و . يو شنيدبيانيه ای را از راد"خانواده درمانی "کوتاهی به اخبار تلويزيون انداخت يا در دفتر 

. شده است ايران غرققايع و گردابدر  وبارهد، اش ستهواخ

، دستگيری ها و ی هاراهپيمای زاکه  آنچه حس خود را در مورددکتر سامالی  می تواند است،   شغول به کارممانی که زتا 

در ) St. Joseph( به محض اين که بيمارستان سنت جوزف  ولی. روز ندهدبضرب و شتم ها می شنود و مشاهده می کند 

دد اوضاع کنونی ايران باز می گر) Clifton(را ترک می کند و به خانه اش در نزديکی کلبفتون ) Paterson(پاترسون 

. گذشته دهشتناکی را برايش تداعی می نمايد

هران آتش گرفت  و پدرش  در اثر اين سانحه دچار جراحات شديدی گشت تبه ياد می آورد  زمانی را که کارخانه پدرش در 

چراغهای  خاموش  خانواده اش سعی کردند نيمه شب سوار بر يک جيپ قاچاق با . و يک چشمش بينائی اش را از دست داد

گلوله های نيروی انتظامی  شيشه جلوی خودرو را خورد و الستيک ها را . از راه  صحرا به کشور پاکستان  بگريزند

. ورد که  در زندان سپری نمودآماه های پس از اين واقعه را به خاطر می . سوراخ کرد

از يک گريز موفقيت آميز و آغاز يک زندگی جديد در  از اين تاريخ به بعد  حتی پس. بود و وی پنج سال داشت 1985سال 

. اياالت متحده آمريکا  ، دکتر سامالی معنا و مفهوم بهائی بودن را در  دولت جمهوری اسالمی از ياد نبرده است

ن يایبها. احساساتی نشوم وب و اغتشاش جاری در کشور ايرانشآسعی می کنم در مورد جريان " دکتر سامالی می گويد ،

 ."ودشق آشکار یاز اين طريق حقا ايدش ، ولیکنندروندی را تجربه می چنين  هر روز
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ار و زآ.  شهره خاص و عام هستند چون قناری  ينی ايراندحکومت  در معدن زغال سنگبهائيان که  يادی استزسال های 

 فرادیادهنده ساده لوحی ه خوبی نشان به در گزارش های سی ساله سازمان های حقوق بشری مستند گشته ک، اذيت ايشان

 .تصاهل و مدارا را رويه خود خواهند ساخت ای افراطی حاکم در ايراننيروهاست که تصور می کردند 

فرض اين که  ايرانی  با شيعه نيادگرایبدولت  . دولت ايران کليه فعاليت های جامعه بهائی را ممنوع کرد 1983در سال 

، قبرستان های آنها را ، مايملک شان را مصادرهئيان را از تحصيالت عاليه محرومبها ،مصداق ارتداد استديانت بهائی  

 .و از به رسميت شناختن ازدواج های بهائی امتناع ورزيدکرد ويران 

رئيس جمهور محمود احمدی نژاد ب مجدد شيعيان در مورد انتخا يانمجدالی است بی واقعر ددر طی اين اغتشاش اخير که به 

يان جاسوسان آمريکا  یتی را بازسازی می کنند که بهايعاحاميان وی مجددا  شا. يان مجددا  وجه المصالحه قرار گرفته اندیبها

  نام حقيقی و ماموران مخفی صهيونيست ها  هستند و اخيرا هم خبر کذب ديگری را به اينها اضافه کرد ه اند مبنی بر اين که

پخش برنامه های راديوئی شرکت  ،)British Broadcasting Corporation( سه پخش برنامه های راديوئی بريتانيا موس

. است)   Bahai Broadcasting Company(بهائی 

ه جوالی در دادگاهی که ظاهرا دادگا 11حمالت لفظی با تصميم دولت در مورد محاکمه هفت رهبر جامعه بهائی در تاريخ  

بر طبق گرارشات رسمی  دستگير شدند 2008رهبران  بهائی که در اوايل سال . انقالب ناميده می شود  منطبق گشته است

، توهين به مقدسات مذهبی و تبليغ بر عليه نظام جمهوری  روبرو با اتهامات جاسوسی برا ی اسرائيل، ايرانی مطبوعات

.  اعدام استجاسوسی  مجازات .هستند

پناهندگان ايرانی هستند  نفرشان جز 10000مريکا که حدافل  در اياالت متحده آ ساکن ییبها رنف 165000ين برای  ابنابر

اين انتخابات  سئوال برانگيز و سرکوب معترضين به معنای تاييد  شوم و ظالمانه  صفات و ويژگی های حکومت ايران 

. است

: ، می گويدی در سازمان ملل استیع جامعه بهامناف افظحسازمانی که  ،، سخنگوی جامعه جهانی بهائیجناب فرهاد ثابتان

و تضييقات هستند و در حال حاضر با مردم ايران  هااين گونه فشار زيرل است که بهائيان بيش از سی سا .سيار نگرانمب"

 ".آنگونه رفتار می شود که با بهائيان رفتار شده است

که  سانیکاين جامعه ترکيبی است از  . وفقيت های پر شور و  فاجعه های بيرحمانه استجامعه بهائی در کليفتون تجسم  م

، ها ی برای تشکيل کالسیپناهندگان ايرانی و يک  مرکز بهای شده اند ، مهاجرين  و یيت شان را عوض کرده اند و آمريکامل

. تشکيل داده اند" محفل روحانی " ها و انتخابات نه نفر اعضای  جشن
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در . ستاو استاد زبان انگليسی  ه استو پرورش يافتشده حبيب حسينی در ايران متولد  آقای ،محفلاين از اعضای  يکی

برای اخذ مدرک فوق ليسانس تحصيل می کرد که ) .Brattleboro Vt( دانشکده آموزش بين المللی براتل بوروی ورمونت 

 ينی می گويد  پس از اين که شنيد هفت تن رهبرانحس قایآ.  رکنار ساختبشاه را از سلطنت  1979انقالب اسالمی در سال 

. مصمم شد به ايران باز نگردد—"خوبی های نساناچه و همه  از دوستانم بودند ، "بهائی در همدان را اعدام کردند—

و ا. جناب حسينی در اياالت متحده آمريکا در کالج ها و دبيرستان ها  به آموزش زبان انگليسی به  عنوان زبان دوم پرداخت

دکترها ، مهندس ها و خبرنگار ها . و همسرش ، عهديه ، فرزندانی را بزرگ کردند که ازدواج کردند و  برايشان نوه آوردند

. از دوستان آنها در کليفتون بودند

. پدر زن ايشان سه بار زندانی شد. موج آزار و اذيت در ايران را دنبال می کرداز راه دور حسينی  قایآ مدتاين در تمام 

حسينی، در محفل روحانی خدمت می کرد ، دستگير و اعدام  قایآدکتر متخصص زنان که  در کرمانشاه ، محل تولد   يک

. صادره کردمحسينی و تمام پس اندازش  را   قایآحکومت ايران خانه . شد

می خواهيد  تحت  .وقتی در ايمانتان قوی باشيد اين را به منزله امتحان می پذيريد " ساله می گويد ،  69حسينی  قایآ

." امتحانات مهم و دشوار قرار بگيريد تا بتوانيد در آنها موفق شويد

دگی آنرا به سا لماعحسينی ذکری را تکرار می کند که  قایآيان یظلم و ستم  رسمی بر بهااز اعمال سال  30ت گذش زا سپ

ی که ساکن باشند حامی و پشتيبان حکومت بهائيان سياسی نيستند و در هر جائ ،ی ديانت صلح استیديانت بها": نمی پذيرند 

 ".آنچه بهائيان در ايران می خواهند همان حقوق انسانی است که ساير هموطنان طالبش هستند"وی اظهار داشت ،  ".هستند

ر ، همانند دکتوقايع و حوادثگونه  وسواس، از طريق تماس با بستگان در ايران و پيگيری حسينی با تماشای اخبار قایآ

. دست يافته باشند رابریبشايد بهائيان  سرانجام به نوعی از . ج دکتر سامالی رسيده استی، به همان نتاسامالی

اجم قرار ی  مورد تهشوند و با مسلسل های آب مسلمانان ايرانی که نيروی شبه نظامی  بسيج  و سپاهيان انقالب به آنها حمله ور می
تا [مان رفتاری را تجربه می کنند که بهاييان هتخابات منصفانه و عادالنه و حقوق انسانی هستند هان انای که خویقل آنهاامی گيرند حد

 .تجربه کرده اند ]به امروز

http://www.iranpresswatch.org/fa/�

	متن حاضر، ترجمهای است از مقاله "UFor Bahais, a crackdown is an old newsU" نوشته ساموئل جی. فریدمن  که در تاریخ 27 ژوئن 2009 در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. نویسنده با مقایسه وضعیت بهاییان ایران در سی ساله گذشته وآنچه که در جریان سرکوب ناآر...
	حدود دو هفته پیش، هنگامی که دکتر ساغر سامالی   به عنوان رزیدنت بیمارستان مشغول کشیک بود در اتاق بیماری نظر کوتاهی به اخبار تلویزیون انداخت یا در دفتر "خانواده درمانی "بیانیه ای را از رادیو شنید. بر خلاف میل باطنی و خواستهاش، دوباره در گرداب وقایع ایر...
	تا زمانی که مشغول به کار است،  دکتر سامالی  می تواند حس خود را در مورد آنچه که از راهپیمایی ها، دستگیری ها و ضرب و شتم ها می شنود و مشاهده می کند بروز ندهد. ولی به محض این که بیمارستان سنت جوزف ( St. Joseph) در پاترسون (Paterson) را ترک می کند و به خا...
	به یاد می آورد  زمانی را که کارخانه پدرش در تهران آتش گرفت  و پدرش  در اثر این سانحه دچار جراحات شدیدی گشت و یک چشمش بینائی اش را از دست داد. خانواده اش سعی کردند نیمه شب سوار بر یک جیپ قاچاق با چراغهای  خاموش  از راه  صحرا به کشور پاکستان  بگریزند. گ...
	سال 1985 بود و وی پنج سال داشت. از این تاریخ به بعد  حتی پس از یک گریز موفقیت آمیز و آغاز یک زندگی جدید در ایالات متحده آمریکا  ، دکتر سامالی معنا و مفهوم بهائی بودن را در  دولت جمهوری اسلامی از یاد نبرده است.
	دکتر سامالی می گوید ،" سعی می کنم در مورد جریان آشوب و اغتشاش جاری در کشور ایران احساساتی نشوم. بهاییان هر روز چنین روندی را تجربه می کنند، ولی شاید از این طریق حقایق آشکار شود."
	سال های زیادی است که بهائیان در معدن زغال سنگ حکومت دینی ایران چون قناری  شهره خاص و عام هستند.  آزار و اذیت ایشان، که در گزارش های سی ساله سازمان های حقوق بشری مستند گشته به خوبی نشان دهنده ساده لوحی افرادی است که تصور می کردند نیروهای افراطی حاکم در...
	در سال 1983 دولت ایران کلیه فعالیت های جامعه بهائی را ممنوع کرد. دولت  بنیادگرای شیعه ایرانی  با فرض این که دیانت بهائی  مصداق ارتداد است، بهائیان را از تحصیلات عالیه محروم، مایملک شان را مصادره، قبرستان های آنها را ویران کرد و از به رسمیت شناختن ازدو...
	در طی این اغتشاش اخیر که به در واقع جدالی است بیمیان شیعیان در مورد انتخاب مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد بهاییان مجددا  وجه المصالحه قرار گرفته اند. حامیان وی مجددا  شایعاتی را بازسازی می کنند که بهاییان جاسوسان آمریکا  و ماموران مخفی صهیونیست ها  ...

