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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 کیهان]روزنامه:[ 

 ۱۳۶۵اردیبهشت  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 –سرویس سیاسی کیهان 

االسالم هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ابتدا سه تن از در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی که بریاست حجت 

نمایندگان بعنوان ناطق پیش از دستور پیرامون مسائل مختلف مملکت سخن گفتند و در پی آن مجلس بررسی طرح 

تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسالمی ایران را پی گرفت. در این جلسه چند ماده حذف و دو ماده 

 فس به تصویب نمایندگان رسید...تا زمان تن

 سخنان نماینده تهران

های دومین سخنران پیش از دستور دکتر ابراهیم اسرافیلیان نماینده مردم تهران بود که با اشاره به هیاهوی رسانه

 جمعی غرب در مورد مساله حقوق بشر در ایران بویژه گروه پارلمانی انگلیس گفت: این آقایان طرفدار حقوق بشر و

ای از سیاهپوستان در کند، چطور اعدام عدههایشان مایل ایران را ثبت میبیدار که از هزاران کیلومتر دورتر دوربین

ها بینند... اینلندن و بیرمنگام و بریستول و غیره را به جرم رنگین پوست بودن و آنهم با آن وضعیت غیر انسانی نمی

 که باید گفت آقایان، شما کجا بودید و چرا این صحنه را ندیدید؟... ای است از جنایات حامیان حقوق بشرنمونه 

ناطق در ادامه این بحث به ادعای طرفداران به اصطالح حقوق بشر در مورد اعدام اعضای فرقه ضاله در ایران 

تابها که اشاره کرد و ضمن توضیح پیرامون محتوی کتب منتشره از سوی بانیان این فرقه اظهار داشت: در یکی از ک

سال پیش آن را مطالعه کردم و توسط یکی از خارجیان در مرکز لندن انتشار یافته عکسی وجود دارد  ۱۲بنده حدود 

 ۱۹۷۲  صفحه هفت این کتاب نیز اسامی اعضای بیت العدل در ۱۹۱۱ پاریس –که در زیر آن نوشته شده )عبدالبهاء 

های انگلیس و سه نفر از های آمریکایی و دو تن از صهیونیستنوشته شده که دو نفر از آنها از صهیونیست

های انگلیسی و سه شخصی است بنام »دیوید هافمن« های اسرائیلی و دو نفر ایرانی هستند. از صهیونیستصهیونیست 

قا شده عضو بیت العدل بهائیت و باز هم در این جا که این شخص در دنیا به صهیونیست بودن مشهور است، حاال این آ

ها در عکسی است که عبدالبهاء را در زیر پرچم انگلیس نشان میدهد و باالی سر ایشان کلنگی قرار دارد که مرکز این

و ها و اسرائیلی است ناچارند از آن حمایت کنند اسرائیل است و اصوال چون این حزب ساخته و پرداخته خود انگلیسی

ها شود که اینها نگاه کنیم مطلب براحتی روشن میاگر به عوامل این حزب در ایران نظیر القانیان و ثابت پاسال

 دهند... چگونه به یکدیگر عضو قرض می

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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