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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 ]روزنامه:[ کیهان هوائی

 ۱۴۱۰ربیع الثانی  ۱۵ – ۱۳۶۸آبان   ۲۴چهارشنبه  :[تاریخ]

   ۸۵۴ [:شماره]

 

 بهائیان و مجاهدینسنای آمریکا و حمایت همزمان از 

منافع ایاالت متحده می اندیشد و طرح مسئله حقوق بشر  ینسنای آمریکا در حمایت از بهائیان و مجاهدین، به تأم

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

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

و دولت ایران«   متحدهیاالتاین کشور پرداخت و در ضمن آن از دولت آمریکا خواست تا »ایجاد مناسبات میان دولت ا

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

پردازیم که ان آمریکا نیز قطعنامه مشابهی را در دست بررسی دارد. در این باره به طرح نکاتی میمجلس نمایندگ

 ..تر کند.را روشن  هایاقدامات غرب گونهین ماهیت ا ...توجه به 

از جمله مواردی است که در راستای ایجاد فشار بر جمهوری اسالمی دامن   ...ها در ایران وضعیت حقوق اقلیت -۲

  رغمی دهد که علنشان می یخوبهای دینی در ایران و کشورهای غربی به شود واال مقایسه وضعیت اقلیتمیزده 

 …اسالمی های مذهبی در ایران از شرایط بهتر برخوردارند. در قانون اساسی جمهوریها، اقلیتادعای غربی 

ویژه خود و نیز در داشتن مدارس و معابد آزاد   یددر اجرای مراسم دینی و آموزش زبان و عقا …های مذهبی اقلیت

 اند.  اعالم شده 

این جریان یک   …شناسد فرقه ضاله بهائیت را به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت نمی ...جمهوری اسالمی  -۳

ایط برداشت خاصی از مذهب اسالم نیست بلکه دقیقاً یک حزب و جریان سیاسی است که متناسب با شر یافرقه مذهبی 

   ... اش، رنگ مذهبی به خود گرفت و به صورت یک فرقه مذهبی و دینی به جهانیان معرفی شدو اوضاع خاص پیدائی

فراوان و استفاده از   یهاثروت یریو با به بارگ کنندیبهائیان که در تمامی دنیا به صورت ابزار سلطه استکبار عمل م

 پردازندیها و به ویژه آمریکا مکردن طریق سلطه گری ابرقدرت قدرت سیاسی خود و حامیان جهانی خود، به هموار

 عملکردهاست نه صرفاً تابع اعتقادات به اصطالح دینی آنان.   گونهینعمدتاً تابع ا …و برخورد جمهوری اسالمی هم 

در مورد بهائیان هم از وابستگی آنان به اسرائیل و آمریکا و جاسوسی آنان برای این   …شدت عمل جمهوری اسالمی 

 شود.کشورها، ناشی می

برای اثبات وابستگی سیاسی و تشکیالتی بهائیان به آمریکا و اسرائیل، همین حمایت سنای آمریکا و صهیونیسم  -۴

به طرح شعارهای انسان دوستانه   …ها س حقوق انسانها برای نفغربی  …کند زیرا المللی از آنان کفایت میبین

که حمایت آنان از   …ورزند به این کار مبادرت می …بلکه صرفاً در مواقعی که منافع آنان اقتضاء کند   پردازندینم

ع  در طرح مسئله بهائیان ایران، مناف غربی هاها هستند و که بهائیان آلت فعل غربی  …نیست و این دلیلیبهائیان ب

 گیرند.خودشان را پی می 

 ییهاتوجه این است که کنگره و سنای آمریکا در کنار حمایت از بهائیان به پشتیبانی از گروه نکته جالب و قابل -۵

  ...ها دارد. منافع آمریکائی ینپردازند که خود حکایت از نقش یکسان این دو جریان در تأمچون مجاهدین هم می 
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مجاهدین در   ...خواستار رعایت حقوق بهائیان از سوی دولت ایران شده است.  یابا صدور قطعنامه ...کنگره آمریکا 

د را بازی کرده و وظائف یکسانی را بر دوش گرفته است. به  این مقطع دقیقاً همان نقشی که بهائیان برعهده دارن

 تریقدق گیردی ها اینک اطالعاتی که در مورد ایران از طریق مجاهدین در اختیار این کشور قرار ماعتراف آمریکائی

 .… کنندیاز اطالعاتی است که از طریق وزارت خارجه آمریکا دریافت م

کشورهای غربی با طرح مسئله حقوق بشر در ایران تالش کردند بر فشار تبلیغاتی بر ما  … کهیننکته پایانی ا

 ..اند.از مجاهدین و بهائیان بهره برده ...بیافزایند و حتی این مسئله را به مجمع عمومی سازمان ملل هم بکشانند که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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