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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]مجله:[ بصائر 

 بیست و هفتم ]شماره:[

 تحلیل و بررسی

 

 بهائیت مولود منحوس امپریالیسم نوین]اسم مقاله در باالی صفحه دوم:[ 

محمد محبوب کمیسر عالی دفاتر تحریم اعراب علیه اسرائیل در دمشق اظهار داشت، کنفرانس ماه آینده دفاتر تحریم 

 پیرامون مبارزه با گروه بهائی را مورد بررسی جدی قرار خواهد داد.

بهائی در کشورهای  و عوامل اطالعاتی سرکردگان هاییهمکارآن روز عمده کشورهای عربی نیز از  هایروزنامه

 اسالمی پرده برداشتند. –عربی 

 فعالیت تشکیالتی بهائیان در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی:

تی بهائیت در ایران پیروزی انقالب اسالمی در ایران با مواضع ضد استکباری و ضد صهیونیستی، وضعیت تشکیال

جدیدی از سوی رهبران کاخ سفید و سران رژیم صهیونیستی  یتمأموررا دگرگون ساخت و پیروان این فرقه را با 

های سیاسی و قدس همکاری اشغالگرهای اصلی فرقه فوق که برای سالیان متمادی با رژیم روبرو کرد. مهره

جه دو این فرقه با تغییر مکان و روی آوردن به زندگی زیرزمینی به اطالعاتی داشتند از ایران گریختند و پیروان در

 های ستون پنجم آمریکا و اسرائیل مبدل شدند.مهره

شناسائی و دستگیر شدند و از جاسوسی خود برای اسرائیل و آمریکا و فوق در همین اثنا گروهی از سرکردگان فرقه 

 برداشتند.های مشترک خود علیه اسالم و مسلمین پرده توطئه

با این حال جمهوری اسالمی ایران به آن دسته از اعضای این فرقه که با دستگاههای اطالعاتی غرب ارتباطی 

 .برخوردار باشنداند اجازه داده است تا به عنوان یک شهروند ایرانی از حقوق اجتماعی و مدنی نداشته

اند که حدود اند و مدعی شدهنفر اعالم کرده ۳۵۰۰۰۰را  یراندر اهای غربی تعداد بهائیان موجود خبرگزاری

ای از کشورهای اروپائی اند و در کشورهای آمریکا، اسرائیل و پارهنفر از بهائیان از ایران متواری شده ۴۰۰۰۰

 .اندزدهخیمه 

 خصوصی در ایران هستند: ۀداخلی حاکی است که هم اکنون بهائیان دارای دو دانشکد یهاگزارش

ادبیات عرب، ادبیات فارسی، فلسفه، منطق و معارف امری،  یهارشتهکه در این دانشکده « امری»دانشکده  -۱

 شود.تدریس می

کامپیوتر و تکنسین ساختمان،  ،های دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، فیزیک، شیمیدانشکده علمی که در آن رشته -۲

 شود.تدریس می

المللی بهائیت و بین العدلیتبت أهای فوق از سوی هیائی بوده و بودجه دانشکدهمدرسین این دو دانشکده همگی به

 شود.می ینتأماولیای دانشجویان 
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وری ن، جمهآمریکا همواره از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنو این در حالی است که استکبار جهانی به سرکردگی

شر حقوق ب خویش، ایران را به رعایت زعمبهاسالمی را متهم به نقض حقوق بهائیان نموده است و هر از چند گاهی 

 است. فراخوانده

حقوق  ترام بهدولت ایران را به اح ایقطعنامه یببا تصودر این راستا سال گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 

رفدار طالح طای از محافل به اصبشر و رعایت حق آزادی مذهب برای جامعه بهائی ایران فراخواند. اخیراً نیز پاره

ز ایان ایران اند که بهائو فریاد و فغان برآورده اندسر دادهحقوق بشر )!( نیز ندای حمایت از جامعه بهائیان ایران را 

 دنی و اجتماعی برخوردار نیستند.حقوق م

ضمن  یرزمینی،با خارج شدن از زندگی ز اندکاندکشود که بهائیان علیه ایران در حالی انجام می المللیینبفشارهای 

 معرفی مذهب موهن خود به دیگران در تالشند تا بار دیگر تشکیالت مافیایی خود را انسجام بخشند.

ه ل یافتهای مسلمان تازه استقالایران طی دو سال گذشته با مهاجرت به جمهوریهمچنین گروهی از رهبران بهایی 

 ز آغازاند و گزارشات واصله حاکی اشوروی سابق، فعالیت تبلیغی و تبشیری خود را در این مناطق آغاز نموده

 فعالیت بهائیان در برخی از شهرها و روستاهای استان گیالن و مازندران است.

ن حت عنواهای مالی و نقدی ت، بهائیان ایران به پرداخت کمکالعدلیتبز سری تشکیالت جهانی با در سال گذشته ا

 اند.! به بهائیان تاجیکستان، تشویق شدههللاتبرکات و حقوق

ر کار خود در نیویورک برگزار گردید محور اصلی دستو ۱۳۷۰ آذرماهدومین کنگره جهانی بهائیت نیز که در اوایل 

 را حمایت از بهائیان ایران و آسیای میانه قرار داده بود.

به  ان جهانتعداد بهائی اکنونهمالمللی بهائیان مدعی شد که زاده رئیس هیئت بیندر این کنگره دکتر سیروس کاظم

کا با و در آمری ۳۵۰۰۰۰جمعیت، در ایران با  ۲۰۰۰۰۰۰با  در هند هاآنترین نفر رسیده است که عمده ۵۰۰۰۰۰۰

 باشند.می هزار نفر ۱۵۰

ندگی نقطه جهان ز ۱۵۲مرکز شورای بهائیان در جهان وجود دارد و بهائیان در  ۱۵۵ اکنونهموی اظهار داشت: 

 .کنندیم

جهان دارند و  ایستگاه رادیوئی در ۷واقع است.  متحدهیاالتامدرسه آن در  ۵۰۰مدرسه دارند که  ۷۴۱بهائیان جمعاً 

 زبان جهانی ترجمه شده است. ۸۰۲به  هاآنادبیات 

 و تحلیل یدادهاروبه نقل از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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