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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 تهران تایمز [روزنامه:]

 [۱۳۶۲شهریور  ۱۵] – ۱۹۸۳سپتامبر  ۶سه شنبه  [تاریخ:]

 ۵جلد  – ۱۳۳ [شماره:]

 

 وابسته به سی. آی.ای پروانه وکالت خود را از دست میدهند وکالی

بر طبق حکم روز یکشنبه دادگاه انقالب اسالمی، پروانه وکالت عّده ای از وکالی وزارت دادگستری،  -تهران )ایرنا( 

 بخاطر همکاری با توطئه های مخفیانه سی. آی. ای. لغو میشود.

آمده است که این وکالء بخاطر داشتن روابط با فرقه بهائی صهیونیست پرور  در اعالمیه دفتر دادستانی انقالب اسالمی

 و همچنین اتّهاماتی که در زیر آمده است مجرم شناخته شده اند:

فعّالیت برای رواج فساد مالی و سیاسی قبل از پیروزی انقالب اسالمی، حیف و میل کردن دارائی های دولت و دادن 

فلسطین. آنها همچنین در زمان جنگ عراق، با نقشه های اقتصادی خود قصد تضعیف و کمک مالی به رژیم اشغالگر 

در نتیجه براندازی رژیم اسالمی را داشته اند. در این اعالمیه همچنین آمده است که آنها همکاری نزدیک با تشکیالت 

 بهائی و کارگزاران اجنبی داشته اند.

ئیان یا نمایندگان اجنبی، آنقدر برای اربابان آنها ارزش داشته که این اعالمیه عالوه کرده است که همکاری بها

ریگان را به دفاع از آنان برانگیخته است و در نتیجه سبب بحث و  یدنتپرز دستگیری چند نفر از سران این فرقه،

 جدل فراوان در اخبار امپریالیسم گردیده است.

اتّهامات باال، از کانون وکالء خواسته است تا پروانه وکالت این اعالمیه میگوید، دفتر دادستانی انقالب با توجه به 

و آنان را از ادامه هرگونه فعالیت در مؤسسات جمهوری اسالمی ممنوع نماید. در زیر تاریخچه  وکالء را لغو

 مختصری از بهائیت ذکر شده است:

)سیاسی( اّدعای امام زمان بودن را کرد سال قبل، هنگامی که آخوند میرزا محّمد علی، دست نشانده  ۱۰۲بهائیت در 

 شروع شد.

آنها که از جانب روسیه تزاری و انگلیس حمایت میشدند توانستند مراکزی بوجود آورند که با پرچم مخصوص خود 

 مشّخص میشد.

بهائیت در حقیقت شعبه ای از استعمار فکری و فرهنگی است که برای جلوگیری از تجدید حیات دینی در جوامع 

 المی بوجود آمده است.اس

با سقوط تزار، بهائیت کامالٌ در اختیار انگلیس قرار گرفت ولی هنگامی که ایاالت متّحده آمریکا وارد صحنه جهانی 

 گردید، بهائیان نیز در خدمت این استعمارگر جدید قرار گرفتند و به تبلیغ صهیونیسم در جهان اسالم پرداختند.

ضعیف شده بود سعی کرد با مشغول کردن مردم با مسائل دست دّوم و  ۱۹۵۳اگوست  ۱۹رژیم شاه که بعد از کودتای 

 استفاده از بی خبری آنان حکومت استبدادی خود را تحکیم ببخشد.
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رژیم با بهره برداری از بی خبری و بی تفاوتی مردم سیاست های خود را دنبال کرد و در این راه از نهضت های با 

 رفت.نفوذ چون بهائیت کمک گ

 با آنکه بهائیت )بارها( به فراموشی تاریخ سپرده شد ولی کاربردی آن توانست توده های مردم را به گمراهی بکشاند.
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