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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ رسالت

 ۵۶۳۱آبان  ۴۲شنبه 

 ۵۲۴۱ربیع االول  ۵۴

 ۴۲۱شماره: 

 سیاسی]بخش:[ 

 اپ به بنگالدشبمناسبت سفر پ

 اهداف واتیکان در دنیای اسالم

 

یکی از راههای نفوذ کلیسا در جهان اسالم استفاده واتیکان از مسئله حقوق انسانها و مفاد اعالمیه حقوق بشر سازمان 

 باشد... برای همگان است می« آزادی عقیده»ملل را که به اصطالح خواستار 

برای « آزادی عقیده»سئله حقوق انسانها و مفاد اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل را که خواستار باصطالح ...کلیسا م

همگان است، یکی از وسائل کلیدی نفوذ در جوامع اسالمی محسوب میدارد. زیرا که کلیسا بخوبی میداند ملل 

ی خاصی دارند و فقط با استفاده از گیر بندی به اصول اسالمی و عدم تغییر مذهب خود سخت مسلمانجهان در پای

را در کشورهای اسالمی بوجود «! فضای حقوق بشر»حکومتهای ضد ملی و عناصر حاکم بظاهر مسلمان میتوان 

آورد تا در این رابطه کلیسا بتواند زیر پرچم منشور حقوق بشر و میثاق آزادیهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی )ساخته 

نام « نصرانی کردن»طالح تبشیری خود )که در واقع آنرا باید فعالیتهای تنصیری غرب(، برای فعالیتهای به اص

نهاد!(، ضمانت اجرایی الزم را بدست آورد و تنها از این طریق، کلیسا میتواند در درازمدت، جوامع مسلمان را برای 

 گرایش احتمالی به مسیحیت ترغیب نماید!

شود  رب در بعضی از کشورهای اسالمی، با ادعای اینکه جامعه را نمیملی و وابسته به غ البته سران حکومتهای ضد

داره نمود، بجای فراهم نمودن مقدمات فعالیتهای سیاسی اتوان چون کودکان فرض و  بسته نگهداشت و مردم را نمی

احزاب ضد  ترین فرصتها برای کلیسا و یا آزاد، بآنها امکان آزادی گرایش به مذاهب دیگر را میدهند و این طالئی

 اسالمی بظاهر مذهبی!!، مانند بهائیگری و قادیانیگری بشمار میرود.

نگرشی کوتاه به دوران سیاه تاریخ پهلوی در ایران و آزادیهائی که به کلیساهای کاتولیک و کلیساهای انجیلی واحزابی 

، مالزی، بنگالدش، ترکیه و مانند بهائیگری داده شده بود و بررسی اوضاع کنونی کشورهایی مانند مصر، اندونزی

سبز!  بعضی از شیخ نشینهای خلیج فارس، که میزبان گروه گروه میسیونرهای مسیحی سفیدپوست و موبور و چشم

 ای از حقایق امور میتواند باشد... هستند، نشانگر گوشه

. 

.. 

 



 

2 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

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[


