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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[

 

 :[ کیهان هوائیروزنامه]

 ۱۴۱۱ذیقعده  ۲۱  -۱۳۷۰خرداد   ۱۵چهارشنبه ]تاریخ:[ 

 ۹۳۳ ]شماره:[

 

 های هفتهیادداشت

 بهائیت، حلقه بازیافته توطئه امریکا علیه ایران فرقه سیاسی 

 امریکا نغمه جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن ایران با طرح مسئله نقض حقوق بشر، ساز کرده است.

ای در مورد نقض حقوق بشر در ایران تدوین کنگره امریکا با تمسک به دفاع از فرقه بهائیت در صدد است قطعنامه

 کند.

خرداد( نوشت جمعی از قانونگذاران کنگره  ۴مه ) ۲۵روزنامه دست راستی واشنگتن تایمز در شماره روز شنبه 

آمریکا قصد دارند مسئله عدم رعایت حقوق بشر در باره بزرگترین اقلیت مذهبی )!( ایران یعنی بهائیت توسط دولت 

 رمیانه درآورند.ایران را به صورت سمبل مبارزات برای احقاق حقوق بشر در خاو

کند این هفته از طرف کمیته ای که این مورد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می افزاید قطعنامه این روزنامه می

 حقوق بشر کنگره برای تصویب به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تسلیم شده است.

شود و از آنها تقاضا  نهای جهان نیز فرستاده میشده به دیگر پارلما دهد قطعنامه یادواشنگتن تایمز همچنین خبر می

 های مشابهی را برای جلب همکاری برای رسیدن به این هدف به تصویب برسانند.خواهد شد قطعنامه

ای است که عناصر شناخته شده کنگره آمریکا به حمایت از شبکه زیرزمینی بهائیت صادر  این پنجمین قطعنامه

 اند.کرده

کوشد با طرح مسایل حساسیت تشکیالت سیاسی بهائیت خود نشاندهنده فشاری است که آمریکا میگستردگی حمایت از 

 برانگیز بر ایران وارد کند.

ای از توطئه اند نکات تازهاظهارات نمایندگانی که موجد چنین طرح و تدوین قطعنامه در کنگره امریکا علیه ایران شده 

 کند.آمریکا را فاش می

ینده جمهوریخواه و عضو کمیته به اصطالح حقوق بشر گفته است: عدم تحمل بهائیت در ایران »جان پورتر« نما

 بالترین نمونه عدم تحمل عقاید مذهبی در سراسر جهان است.  احتمالا 

گوید: مسئله بهائیت، « از حزب دمکرات و یکی از سرکردگان تدوین قطعنامه مذکور میکریستوفر دادسناتور »

 مشکل بزرگ حقوق بشر است که گریبانگیر بسیاری از کشورهای خاورمیانه شده است.بیانگر یک 

کند از فرقه سیاسی بهائیت که پایه گذاری آن توسط استعمارگران انگلیسی صورت گرفت به عنوان  آمریکا تالش می

سوی پادشاه انگلیس  یک مذهب یاد کند و اگر به یاد آوریم که سرکرده بهائیت یعنی »بهاءهللا« به لقب »سر« از

 شود.مفتخر شد، معنای مذهب در فرهنگ سیاسی امریکا روشن می
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طراحان این توطئه جدید صهیونیستهای کنگره امریکا هستند و باز اگر به خاطر آوریم که مرکز و کانون فرقه بهائیت 

 خواهیم کرد.  گران را از تدوین قطعنامه مذکور درک « در حیفا قرار دارد، هدف توطئهالعدلبیت»

کند. مدتها در باره علم کردن مسئله نقض حقوق بشر در ایران از سوی آمریکا تازگی ندارد و فقط فرم عوض می 

»سازمان به اصطالح مجاهدین و نقض حقوق بشر« تبلیغ و در مورد همین فرقه سیاسی بهائیت، موضوع اعدام افراد  

شود. آبروریزی اعضای  به بهائیان در ایران کوپن ارزاق داده نمی  گفتندکردند و مثالا میمنتسب به آن را طرح می 

ا کهنه شده است که این بار   مجاهدین فعالا آنان را از حلقه تبلیغ آمریکا دور کرده است. طرح مسئله اعدام بهائیان حتما

 اند.جنبه دیگری را مورد نظر قرار داده 

کیالت سیاسی بهائیت به عنوان یک »مذهب« است، زیرا  وجه دیگر توطئه آمریکا در واقع رسمیت دادن به تش

نویسد که در قطعنامه جدید کنگره تصریح شده است که موضوع اعدام و زندانی شدن افراد منتسب واشنگتن پست می

به بهائیت در ایران مطرح نیست و در قطعنامه ممنوعیت حق تجمع، انتخاب رهبر و دایر کردن معابد، مدارس و 

 ی مورد توجه قرار گرفته است. یعنی این که فرقه سیاسی بهائیت یک مذهب است.مراسم مذهب

که »حزب توده« و تشکیالت مخفی و زیرزمینی  گونههماناز نظر مردم و دولت ایران »بهائیت« مذهب نیست 

 »فراماسونری« مذهب نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخورنکته]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به  کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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