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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 روزنامه:[ کیهان [

 ۱۹۹۸جوالی  ۱۹ مطابق  ۱۳۷۷تیرماه  ۲۸ :[خی]تار

 ۱۶۲۷۱ :[شماره]

 

 یادداشت سیاسی

 کجی به یک میلیارد مسلماندهن

« مذهب»در خبرها آمده بود که به تازگی فرقه ضاله بهائیت از سوی وزارت آموزش و فرهنگ اتریش به عنوان یک 

 .به رسمیت شناخته شده است

های غربی از تعداد اندک پیروان این فرقه استعمار ساخته در حالی شدت گرفته است که حمایت و طرفداری دولت

میلیون مسلمان در سرتاسر اروپا علیرغم آنکه در اغلب این کشورها اسالم به عنوان دومین دین پس از  ۱۵بیش از 

هیالتی برخوردار نبوده، برعکس از کمترین حقوق ترین حمایت و تسمسیحیت به رسمیت شناخته شده است، از کوچک

 .های غربی تحت نام دموکراسی و آزادی مدعی آن هستند نیز محرومندقانونی و مشروعی که دولت

کنند، همواره پیروان اسالم در کشورهای اروپایی علیرغم رسمی بودن دینشان و خدماتی که به این کشورها کرده و می

اند: در های فراوانی مواجههتبعیض آشکار و حتی اذیت و آزار قرار گرفته و با محدودیتبه اشکال مختلف مورد 

خواند و نیز در آلمان دیگر کشور به اصطالح متمدن اروپایی، بانوان و فرانسه که خود را مهد دموکراسی و آزادی می

های شوند. در آلمان گروهوم میدختران مسلمان تنها به جرم روسری به سر داشتن از کار، تدریس و تحصیل محر

شوند، با اذیت و آزار و آتش زدن خانه و مغازه مسلمانان امنیت را نژادپرست که از سوی محافل مشکوکی حمایت می

های کنند. در دیگر کشورهای اروپایی نیز هر روز به بهانهاز جامعه مسلمانان سلب و عرصه را برای آنان تنگ می

های مسلمان را در فشار و تنگنا قرار تروریزم و بنیادگرایی و ]غیره[. موجودیت و هویت اقلیتواهی و ابهاماتی چون 

 .دهندمی

های الئیسم و سکوالریزم و ]غیره[ ادیان بزرگ توحیدی را با پیروان میلیاردی بر های غربی به بهانهکه دولتدرحالی

دانند، معلوم نیست چگونه و با چه وامع خود خطرناک میها را برای سالمت حیات جتابند و رشد و گسترش فرقهنمی

که خود از طرفداران گفتگوی اسالم و مسیحیت در چند سال اخیر بوده است، یک  -هایی دولت اتریشاهداف و انگیزه

های ای در دین نداشته و توسط قدرتگونه ریشهفرقه سیاسی را که به اجماع همه علمای تمامی مذاهب اسالمی هیچ

 .شناسندبه رسمیت می« مذهب»عنوان یک شده است، بهارجی برای مطامع استعماری و سودجویی سیاسی خلقخ

 مرضیه موحد

 

 

 

 

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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