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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ کیهان هوائی

 ۸۸۸۱ربیع الثانی  ۸۵ – ۸۶۳۴آبان  ۴۸چهارشنبه  – ۴۵۸شماره 

 

 سنای آمریکا و حمایت همزمان از بهائیان و مجاهدین

منافع ایاالت متحده می اندیشد و طرح مسئله حقوق بشر  یناز بهائیان و مجاهدین، به تأمسنای آمریکا در حمایت 

 صرفاً یک پوشش تبلیغاتی برای فشار بر جمهوری اسالمی است و بس.

 

ای به دفاع از حقوق بهائیان ایران به عنوان بزرگترین، اقلیت مذهبی!  چند روز قبل سنای آمریکا با صدور قطعنامه

« و دولت ایران متحده یاالتایجاد مناسبات میان دولت ا»پرداخت و در ضمن آن از دولت آمریکا خواست تا این کشور 

موکول کند! و این در حالی است که « بهبود کارنامه جمهوری اسالمی در رابطه با شیوه رفتار با بهائیان»را به 

پردازیم که  رد. در این باره به طرح نکاتی میمجلس نمایندگان آمریکا نیز قطعنامه مشابهی را در دست بررسی دا

 تر کند. را روشن ها یاقدامات غرب گونه ینتواند ماهیت ا ها می توجه به آن

، تنها یک وسیله مناسب ها یکائیاز سوی آمر -« کالن»و نه « خرد»هم در عرصه  آن –طرح مساله حقوق بشر  -۸

و کاربردی بیش از  شود یاستکباری آن کشور مطرح م های یاستس تبلیغاتی است که به عنوان اهرم فشار بر مخالفان

و نمونه  شوند یاست که در عرصه جهانی مخالف منافع آمریکا محسوب م ییها این ندارد و عموماً متوجه دولت

که نظام سیاسی و اقتصادی جهان را  ییمشخص آن را در مورد جمهوری اسالمی ایران شاهد بوده و هستیم. کشورها

اند و با استثمار و غارت منابع مادی و معنوی آنان، جامعه مرفه و مصرفی  ه منافع ملل جهان سومی شکل دادهعلی

نوع نقص حقوق  ینتر که زشت ییها واقعاً طرفدار حقوق بشر باشند؟ دولت توانند یاند چگونه م خودشان را پی ریخته

حاکم کرده و از  پوست یاهرا بر اکثریت س یدپوستو اقلیتی سفکنند  ها یعنی نظام آپارتاید را تائید و حمایت می انسان

 کنند تا چه میزان در دفاع از حقوق بشر صادقند؟ حاکمیت آنان پشتیبانی می

شمارند و در پرونده خود  دیگر را مجاز می یها منافع خود، مداخل در امور داخلی ملت ینکه برای تأم ییها نظام

نیکاراگوئه،  یونجانبه به مردم ویتنام، حمایت از ضد انقالب ر ایران، تهاجم همهمرداد د ۴۴جنایاتی چون کودتای 

توانند طرفدار  اند قطعاً نمی مداخله مستقیم نظامی در گرانادا، تالش برای سرنگونی دولت پاناما و...را به ثبت رسانیده

ها، نشان  با نقض دائمی حقوق ملتواقعی و صادق حقوق بشر باشند. آمریکا و بسیاری دیگر از مدعیان حقوق بشر 

ها با یکدیگر شکل  ها و ملت که در آن روابط میان دولت -« کالن»اند که کمترین اعتقادی به این امر در عرصه  داده

ها( تالش  ها و اتباع آن )روابط میان دولت« خرد»ندارند بلکه با دامن زدن به مسئله حقوق بشر در عرصه  –یابند  می

مترقی و کشورهای انقالبی به کار گیرند و اقدامات خشن و  یها صورت اهرم فشار علیه حرکت ن را بهتا آ کنند یم

نیست پس چرا آمریکا در برابر نقض  گونه ینموجه جلوه دهند و اگر ا یشانها خودشان را در نزد ملت یضدانقالب

دهد و حتی از اقدامات دیگر کشورها  نمی ها توسط رژیم اشغالگر قدس واکنش نشان ها و لبنانی آشکار حقوق فلسطینی

آورد، و تصمیمات مکرر شورای امنیت را  اقدامات، ممانعت به عمل می گونه ینو مجامع جهانی برای جلوگیری از ا

 ؟کند یم« وتو»

واقعیت این است که مسئله حقوق بشر در غرب نیز آزمایش خوبی پس نداده و از آزمون، ناکام بیرون آمده است که 

های غربی،  دولت که ینتوان مشاهده کرد. با ا آموز فرانسوی می نمونه آن را در همین ماجرای حجاب چند دانش یک

اند ولی تاب تحمل چند دختر محجبه را  تعیین نوع پوشش را به عنوان یک سلیقه فردی در اختیار افراد قرار داده
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ئیک و منافع مادی خودشان است که دم از آزادی و حقوق اند که تنها در چهارچوب فرهنگ ال اند و نشان داده نیاورده

 زنند. بشر می

ها در ایران که از سوی مجامع غربی مطرح شده از جمله مواردی است که در راستای ایجاد  وضعیت حقوق اقلیت -۴

 یخوب بی بههای دینی در ایران و کشورهای غر شود واال مقایسه وضعیت اقلیت فشار بر جمهوری اسالمی دامن زده می

های مذهبی در ایران از شرایط بهتر برخوردارند. در قانون اساسی  ها، اقلیت ادعای غربی رغم یدهد که عل نشان می

شده در اجرای مراسم دینی  رسماً مطرح ها ی، زردشتها یمیهای مذهبی نظیر ارامنه، کل جمهوری اسالمی، اسامی اقلیت

اند. بر طبق قوانین جمهوری  در داشتن مدارس و معابد آزاد اعالم شدهویژه خود و نیز  یدو آموزش زبان و عقا

های مذهبی متناسب با تعداد جمعیتشان در مجلس شورای اسالمی نماینده دارند و این در حالی است  اسالمی، همه اقلیت

شورها، مسلمین جمعیت چندین میلیونی مسلمانان در این ک رغم یو عل ها یتکه در کشورهای مدعی رعایت حقوق اقل

از داشتن نمایندگانی مستقل در مجلس و پارلمان محرومند و عمالً در تصمیم گیریها مشارکتی ندارند. در ماجرای 

های مذهبی را شاهد بودیم زیرا در حالی که در این کشورها به  کتاب آیات شیطانی، بعدی دیگری از نقض حقوق اقلیت

اجازه شکایت و پیگیری داده شده است از پیگیری مسلمانان در  شان نییمسیحیان در صورت اهانت به اعتقادات د

اهانت به اعتقاداتشان، از طرق  رغم یتوانند عل آید و مسلمانان نمی قضیه سلمان رشدی قانوناً ممانعت به عمل می

 قانونی مانع از انتشار این کتاب در کشورهای غربی شوند.

بزرگ اسالمی، فرقه ضاله بهائیت را به عنوان یک اقلیت مذهبی به جمهوری اسالمی مطابق نظرگاه علماء  -۶

 یاکه این جریان یک فرقه مذهبی  دهد یو نقش استعمار در ایجاد آن نیز نشان م یریگ شناسد و روند شکل رسمیت نمی

برداشت خاصی از مذهب اسالم نیست بلکه دقیقاً یک حزب و جریان سیاسی است که متناسب با شرایط و اوضاع 

که  اش، رنگ مذهبی به خود گرفت و به صورت یک فرقه مذهبی و دینی به جهانیان معرفی شد حال آن خاص پیدائی

فراوان و استفاده از  یها ثروت یریو با به بارگ دکنن یبهائیان که در تمامی دنیا به صورت ابزار سلطه استکبار عمل م

 پردازند یها و به ویژه آمریکا م قدرت سیاسی خود و حامیان جهانی خود، به هموار کردن طریق سلطه گری ابرقدرت

عملکردهاست نه صرفاً تابع اعتقادات به اصطالح  گونه ینو برخورد جمهوری اسالمی هم با این جریان، عمدتاً تابع ا

و در مورد  گردد یها و جریانات سیاسی عمدتاً به همین پارامتر بر م نی آنان. شدت عمل جمهوری اسالمی با گروهدی

 شود. بهائیان هم از وابستگی آنان به اسرائیل و آمریکا و جاسوسی آنان برای این کشورها، ناشی می

ئیل، همین حمایت سنای آمریکا و صهیونیسم برای اثبات وابستگی سیاسی و تشکیالتی بهائیان به آمریکا و اسرا -۸

ها و مردم جهان، به  ها برای نفس حقوق انسان کند زیرا با پذیرش این حقیقت که غربی المللی از آنان کفایت می بین

رت موقت و  بلکه صرفاً در مواقعی که منافع آنان اقتضاء کند آنان به صو پردازند یطرح شعارهای انسان دوستانه نم

نیست و از این واقعیت پرده  دلیل یتوان دریافت که حمایت آنان از بهائیان ب ورزند می به این کار مبادرت میمقطعی 

 گیرند. ها در طرح مسئله بهائیان ایران، منافع خودشان را پی می ها هستند و غرب دارد که بهائیان آلت فعل غربی برمی

 ییها ای آمریکا در کنار حمایت از بهائیان به پشتیبانی از گروهتوجه این است که کنگره و سن نکته جالب و قابل -۵

ها دارد. مدتی قبل  منافع آمریکائی ینپردازند که خود حکایت از نقش یکسان این دو جریان در تأم چون مجاهدین هم می

سالمی را تداوم خواسته بود تا با حمایت از مجاهدین، تالش برای براندازی جمهوری ا جمهور یسکنگره آمریکا از رئ

خواستار رعایت حقوق بهائیان از سوی  یا بخشد و به ویژه از ایجاد رابطه با ایران بپرهیزد و اینک با صدور قطعنامه

دولت ایران شده است. واقعیت این است که مجاهدین در این مقطع دقیقاً همان نقشی که بهائیان برعهده دارند را بازی 

ها اینک اطالعاتی که در مورد ایران از طریق  وش گرفته است. به اعتراف آمریکائیکرده و وظائف یکسانی را بر د

از اطالعاتی است که از طریق وزارت خارجه آمریکا دریافت  تر یقدق گیرد یمجاهدین در اختیار این کشور قرار م

 سازد. و این خود اوج خیانت و وابستگی این جریان را برمال می کنند یم

تاکنون کشورهای غربی با طرح مسئله حقوق بشر در ایران تالش کردند بر فشار تبلیغاتی بر ما  که نینکته پایانی ا

بیافزایند و حتی این مسئله را به مجمع عمومی سازمان ملل هم بکشانند که در این راستا عمدتاً از مجاهدین و بهائیان 

دروغ و خبرهای جعلی ارائه شده از سوی این دو گروه و با اند. بعید نیست در آینده نیز با توجه به اطالعات  بهره برده
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 دانند یحمایت کشورهای غربی که با انقالب اسالمی دشمنند و حیات جمهوری اسالمی را برای منافع خود خطرناک م

بار دیگر مسئله حقوق بشر در ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد و جمهوری اسالمی به نقض حقوق مردم 

 – هاست ییای چون مجاهدین و جاسوسانی چون بها تروریست و وابسته یها که البته منظورشان نقض حقوق گروه –

تصمیمات چه کسانی قرار دارند و در پی چه اهدافی  گونه ینقضاوت کرد که در پس ا توان یمتهم شود ولی پیشاپیش م

 هستند.

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


