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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

 ۶۱۶۱ یالثان یجماد ۵ -۶۷۳۱مهر  ۶۱:[ چهارشنبه تاریخ]

 ۶۱۰۵۶ :شماره

 ۱ :صفحه

 

 پاورقی

 دزدان با چراغ

 اعضای کلوپهای روتاری ایران حال شرحسیری در 

 معصومی –ح 

 

 !باشد« حسن شهباز»عاقد  که یوقت

شهباز که دریافته بود در ایران اسالمی جایی نخواهد داشت، سریعاً از ایران گریخت و به دامن ارباب در امریکا پناه 

پدر به عنوان سردبیر بخش  یها یخدمت خوشآورد. پیش از او دخترش گیتی شهباز به امریکا آمده بود و در سایه 

ای به نام  و نشریه رو کرددر امریکا به کارهای مطبوعاتی  مریکا مشغول کار شده بود. شهبازآفارسی رادیو صدای 

روز و مدیر برنامه انتخاب دختر شایسته، انتشار داد  نویسنده سابق مجله زن« هما سرشار»را با همکاری « آورد ره»

ای که  عهمبدل کرد. با نگاهی گذرا به مجمو انییبهاها و  و صهیونیست ضدانقالبو آن را به پایگاه عناصر و عوامل 

 ۱۰زیرا بیش از ؛ پی ببریم ییبهاتوانیم به پیوند او با محافل صهیونیستی و  انتشار داده است می آورد رهتحت عنوان 

دهند. بهای  صهیونیستی سفارش می یها یکمپانآورد را یهودیان ایرانی مقیم آمریکا و  منتشره در ره یها یآگهدرصد 

هزینه تولید آن بر اساس وضع موجود و بنا به اعتراف خود او،  که یدرحالهر شماره این نشریه هفت دالر است 

 ایفرنیکالبرابر این مبلغ است. بر اساس اطالعاتی که دارم هزینه این نشریه را یک خانم یهودی ساکن  ۷حداقل دو تا 

از سوی آنان مورد  بار کیشهباز با سرکردگان تهاجم فرهنگی روابط بسیار گرمی دارد و هر از چند گاه ...پردازد یم

چندی پیش طی مراسمی که از سوی انجمن همیاری ایرانیان در شهر نیویورک برگزار . ردیگ یمتجلیل و تکریم قرار 

بهائی معروف بیش از نیم ساعت  شاطر اریشد، به مناسبت جشن مهرگان از شهباز تجلیل به عمل آمد و دکتر احسان 

 .به او داد درباره او سخنرانی کرد و هدایایی

 

 [روزنامهات یکی از خوانندگان پیشنهادو  بازخورد] 

 :اشاره

 افتهی شیافزا« دزدان با چراغ»تلفنی و کتبی خوانندگان گرامی در استقبال از پاورقی  یها تماسطی دو هفته اخیر  

است و اکثر آنان خواستار مدون شدن و تکمیل مطالب این سلسله مقاالت در یک کتاب مستقل هستند. همچنین برخی 

یا در مورد برخی موضوعات مطروحه توضیحات بیشتری  اند کردهخود به نکاتی اشاره  یها نامهاز خوانندگان در 

این پاورقی  مندان عالقهالعه خواهید کرد. همچنین به اطالع را طی روزهای اخیر مط ها نامهای از این  که گزیده اند داده
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کند که در آخرین شماره این پاورقی  که مطالب این سلسله مقاالت آخرین مراحل چاپ خود را طی می رساند یم

 ...کنید توضیحات کامل آن درج خواهد شد. در ذیل نامه یکی از خوانندگان استان فارس را در این زمینه مالحظه می

 یدرست بهالبته )نقص این مقاالت این است که متأسفانه نویسنده مقاله از هر دری  نیتر مهمحرف بنده و  نیتر مهماما ...

مهمی را فراموش کرده و آن اینکه اصالً بهاییت یا فراماسونری چی هستند،  مسئلهولی ناقص( سخن گفته است 

، آنها که کمی جلوترند فقط اند دهینشنحتی افراد میانسال، فراماسونری را  .دانند ینمبسیاری از جوانان چیزی از بهاییت 

 قدر آندقیق و کامل ذکر شود. جوانان ما  طور به ها فرقه. به نظر من اشکالی ندارد که عقاید این اند دهیشنشایعاتی 

 .باهوش هستند که فرق خوب و بد را تشخیص دهند

کافی نیست. اهداف و چارتهای سازمانی  ها تیشخصرت فقط نام بردن از هم به همین صو «کلوپ روتاری»در مورد 

 شود ینم اصالً  ها نوشته. با این میبر یمبیشتری پی  مسائلشویم، به  تر قیدق: هرچه میگو یمهست. باز هم  تر مهمآنها 

سیاسی یا  مسائلچی بوده یا هست؟ متأسفانه در این مقاالت مسائل عقیدتی و فرهنگی کمتر از  «کلوپ روتاری»فهمید 

ای اعتقادی است و برای  و فراماسونری و صهیونیسم مسأله اصل بهاییت که یدرحالاست  شده واقع موردتوجهاقتصادی 

 …اعتقادی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد مسائلجوانان امروزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


