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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 هوائی

 ١٣٧١خرداد  ١٣ ]تاریخ:[

 

 آمریکا، برای به راه انداختن تبلیغات ضد ایرانی، بار دیگر به بهائیت متوسل شد

در پی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که  –می  ۲۶ –خرداد  ۵ –سرویس خبر کیهان هوائی 

، کمیته امور خارجی ایران مانع جدی بر سر راه اجرای طرحهای نفوذی واشنگتن در خلیج فارس و آسیای میانه است

 مجلس نمایندگان آمریکا تحت پوشش حمایت از فرقه بهائیان، قطعنامه شدیداللحنی علیه جمهوری اسالمی صادر کرد.

در این قطعنامه کاخ سفید بار دیگر با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر تهدید کرده است در صورتی که جمهوری 

 روابط خود با غرب دچار مشکالتی خواهد شد. اسالمی رویه خود را تغییر ندهد، در

کوشد روابط خود را با غرب بهبود بخشد، در قطعنامه کنگره آمریکا صریحاً تاکید شده است: زمانی که ایران می

آمریکا رویه ایران در مورد حقوق بشر به ویژه رفتار با جامعه بهائیان و دیگر اقلیتهای مذهبی را عامل مهمی در 

 ود مناسبات با جمهوری اسالمی در نظر خواهد گرفت.هرگونه بهب

جامین بن»نماینده دمکرات ایالت یوتام و « وین اونر»ای را که تن از اعضای کنگره آمریکا قطعنامه ۸۰بیش از 

دهاند، مورد تائید قرار دانماینده جمهوریخواه ایالت نیویورک تنظیم و به مجلس نمایندگان آمریکا تسلیم کرده« هیلمن

با ابراز « زادهسیروس کاظم»اند. اوایل سال جاری میالدی یکی از اعضای تشکیالت فرقه بهائیان در آمریکا به نام 

خوشحالی از این قطعنامه گفت: چهار قطعنامه پیشین کنگره آمریکا برای ترغیب ایران به رعایت حقوق بهائیان بسیار 

 مؤثر بوده است.

ه که دولت ایران را برای اعطای آزادی عمل به فرقه بهائیان با استناد به اهرم در قطعنامه از بوش درخواست شد

 حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.

گفتنی است که رهبران فرقه ضاله بهائیت ارتباط تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی و مراکز قدرت در غرب دارند و پس 

وابستگی این فرقه به خارج و عملیات جاسوسی ضد  از پیروزی انقالب اسالمی اسناد و مدارک بسیاری حاکی از

ایرانی آنها به دست آمده و تعدادی از آنان در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و در دادگاه به جرائم خود اعتراف کرده

 اند.

انکار انقالب اسالمی  رقابلیغناظران آگاه معتقدند پس از اعترافات صریح جیمز بیکر در کنگره آمریکا مبنی بر نفوذ 

در کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس، واشنگتن با هماهنگی بهائیان تالش مجددی را برای مغشوش کردن افکار 

 جهانیان در باره ایران آغاز کرده است.

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

