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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[

 

 فجر نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶بهمن  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 ابومازن یستیونیو صه ییبها یها شهیر

گزارشی تحقیقی، از ریشه بهایی و عقاید صهیونیستی محمود عباس ملقب به پایگاه خبری عرب تایمز با انتشار 

 .»ابومازن«، رئیس تشكیالت خودگردان فلسطین پرده برداشت

این پایگاه خبری با اشاره به این كه فرقه ضاله بهاییت، فرقه ای خارج از اسالم و در واقع خواهرخوانده صهیونیسم 

صهیونیسم و فراماسونری كه به فساد عقیدتی و ترویج گمراهی شهره اند، هر سه از یك جهانی است، نوشت: بهاییت، 

 .آبشخور نشأت می گیرند كه هدف اساسی هر سه فرقه، كفر، جنگ با اسالم و خدمت به یهود است

ای  ست، فرقه این گزارش كه به قلم »عیدی ابو جمره« نگاشته شده است، با بیان این كه فرقه ای كه ابومازن پیرو آن ا

است كه اسالم را منسوخ و شریعت را باطل می داند، آورده است: فرقه بهاییت، قیامت، برانگیختن مردگان، بهشت و 

جهنم را انكار می كند و بی حجابی زن و اشتراك در زنان و اموال را جایز می شمارد. بهاییها همچنین خاتمیت پیامبر 

ای انجام اعمال حج در مكه، قبر »بهاءا...« در شهر صهیونیست نشین حیفا را اكرم)ص( و حج را قبول ندارند و به ج

 .كه پایتخت بهاییهای جهان به شمار می آید، طواف می كنند

ركعت است، می افزاید: این فرقه، امتداد طبیعی فرقه »بابیت« به شمار   ۹عرب تایمز با اشاره به این كه نماز بهاییها 

جری قمری زیر نظر استعمار شوروی و یهودیان بین المللی با هدف فاسدسازی عقاید  ه ۱۲۶۰می آید كه در سال 

 .اسالمی و تفرقه در میان مسلمانان و نیز بازداشتن آنها از مسائل اساسی گسترش یافت

میالدی همزمان با تأسیس رژیم صهیونیستی در قدس   ۱۹۶۸این گزارش می افزاید: گردهمایی بزرگ بهاییها در سال 

الی برگزار شد كه در آن، بر ارتباط مستحكم فرقه بهاییت و صهیونیسم تأكید شد و در اختتامیه آن نیز اعالم شد كه  اشغ

 .صهیونیسم و بهاییت، مكمل یكدیگرند و در بیشتر نقاط، اشتراك دارند

اصلی وی »محمود میرزا  پایگاه خبری عرب تایمز در ادامه، به ریشه خانوادگی ابومازن پرداخته و با بیان این كه نام 

عباس« است، می نویسد: محمود میرزا عباس، از خانواده ای كامالً بهایی متولد شد و »عباس افندی« كه پدربزرگ  

اوست، جایگاه بزرگ در میان بهاییها دارد. خانواده وی در پی افزایش فشارها بر بهاییها، ایران را ترك كردند. عباس 

ه ملقب به »عبدالبهاء« بوده، از مهمترین شخصیتها در تاریخ فرقه بهاییت به شمار می افندی اول، جد محمود عباس ك

 .آید

عباس افندی، پدربزرگ ابومازن، در پی ادعای خدایی باب و اعدام وی، با همكاری انگلیسیها از ایران گریخت. وی 

میالدی حضور   ۱۹۱۱در سال همچنین در سفر به سوییس، در كنفرانسهای صهیونیستی از جمله كنفرانس »بال« 

 .یافت و پس از آن، رحل اقامت در شهر حیفا افكند تا بهاییت را در این سرزمین گسترش دهد

این پایگاه در ادامه آورده است: محمود عباس، یك ماه پیش از در اختیار گرفتن ریاست تشكیالت خودگردان فلسطین،  

كه یك مسلمان سنی مذهب است و هنگامی كه خبرنگار یكی از  پیروی خود را از فرقه بهاییت تكذیب و تأكید كرد

روزنامه ها در نشستی خبری در اردن، از وی درباره ریشه بهایی اش سؤال كرد، وی موساد را عامل گسترش این  

شایعات اعالم كرد، اما فعاالن فلسطینی همان زمان اثبات كردند كه محمود میرزا عباس، متولد شهر صفد در سال  
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میالدی و روز نكبت به  ۱۹۴۸میالدی است و پدری ایرانی و مادری فلسطینی داشته است و نام وی در سال   ۱۹۳۹

 .عنوان یك پناهجوی فلسطینی در آژانس امدادرسانی ثبت شده 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[
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