
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۸۷ شهریور ۲۶[ ]تاریخ:

 

 ایران خواهان انحالل تشكیالت بهاییت  مردم

 خبرگزاری فارس: مردم ایران از دادستان کل کشور خواهان انحالل تشکیالت بهائیت هستند.

المللي فعالیت خود بر ضد ایران، اسالم  گزارش خبرگزاري فارس، تشكیالت استعماري بهائیت، امروز در سطح بین  به

و تشیع را به نحوي شدت بخشیده و عمالً به یكي از بازوهاي پرتحرك نظام سلطه جهاني، به ویژه در خاورمیانه، بدل  

 شده است. 

مسو و هماهنگ با خارج كشور است. تشكیالت بهائیت سیاست خویش  كه حاكي از تجدید سازمان بهائیت در داخل ه

رسد  جهان، اخبار فراواني نیز از تبلیغات آنان در ایران به گوش مي حهمزمان با تحرك وسیع این فرقه ضاله در سط

  لكرا بر تبلیغ گسترده و علني استوار كرده و سعي دارد اهداف شوم سیاسي، فرهنگي و اقتصادي خود را به ش

پروا و گستاخانه پیش ببرد؛ تا جائي كه مركز تشكیالت جهاني بهائیت مستقر در اسرائیل به تشكیالت  صریح، بي 

م   ۲۰۲۱بهائیت در ایران دستور داده است به مناسبت فرا رسیدن یكصدمین سالگرد درگذشت عباس افندي در سال 

راستا برنامه هاي تشكیالت بهائیت در ایران در دو   این باید تا این سال ده در صد از جمعیت ایران بهایي شوند. در 

 بخش خارجي و داخلي عبارتند از:  

 الف( خارج از كشور: 

حمایت استكبار جهاني، به ویژه آمریكا، در پوشش دفاع از حقوق بشر و آزادي بیان و عقیده كه به حمایت رسمي از  -

 تشكیالت بهائیت ایران پرداخته است . 

در راستاي فشارهاي سیاسي و نظامي خویش، همپاي شرایطي چون صلح خاورمیانه، پرونده  كنديم آمریكا، تالش -

هسته اي ایران، آزادي بهاییت را به عنوان یك اقلیت دیني مطرح سازد. تشكیالت بهائیت در ایران نیز از این فرصت  

 برد.جهت پیشبرد اهداف خویش بهره مي

 و حمایت آنان از تشكیالت بهائیت ایران.  رشوارتباط با اپوزیسیون خارج از ك -

نفوذ در سازمان ملل تا جائي كه تشكیالت بهائیت تنها سازمان غیر دولتي عضو سازمان ملل است كه از این طریق  -

 برد. جهت اعمال اهداف خود در كشورها بهره مي

تشكیالت مي توان اشاره كرد. بهاییاني  ینه ابه نقش مهم و مؤثر بهائیان ایراني تبار مهاجر در عملیات سازمان یافت -

كه از ایران به خارج رفته و در جهان پخش شده اند، عالوه بر تبلیغ بهائیت، در ضدیت با اسالم و نظام جمهوري 

اسالمي ایران فعال هستند و طبق برنامه هاي تشكیالت از هیچ تالشي جهت مقابله با مصالح ایران اسالمي دریغ نمي 

 ورزند.

 گسترده بهائیت در اینترنت. لیغتب -

 كارشكني در رونده پرونده هسته اي ایران در آژانس بین المللي انرژي اتمي.   -

 ب( داخل كشور:
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تغییر ذهنیت مردم ایران در باره این تشكیالت از یك مسلك منحرف پوشالي و دستگاه جاسوسي براي بیگانگان به  -

 شهرونداني عادي .  

 به صورت آشكار و پنهان . تتبلیغ به مسلك بهائی  -

دیداري و   پخش مداوم شبهات فكري و عقیدتي در باره اصول و فروع دین اسالم خاصه تشیع از طریق رسانه هاي -

 شنیداري و نوشتاري به ویژه اینترنت . 

 ترویج فمنیسم در جهت معارضه با استحكام و سالمت پایه هاي خانواده و تضعیف احكام اسالم .   -

نفوذ در دوائر دولتي و غیر دولتي به منظور پیشبرد اهداف تشكیالت از جمله: دسترسي به اسرار نظام   هتتالش ج -

 ساسیت و مقاومت مسئوالن جمهوري اسالمي در برابر خطر بهائیت  و همچنین كاستن از ح

دستیابي به رسمیت    جهتتالش براي باالنشان دادن تعداد بهائیان در ایران به مثابه گامي مقدماتي و محكمه پسند  -

 قانوني . 

صاد و فرهنگ این  بهائي به ایران جهت قبضه اقت (بازگشت سرمایه داران و نخبگان فرهنگي )اخراجي یا فراري -

 كشور و نیز تامین پشتوانه مالي براي تبلیغ بهائیت و پیشبرد اهداف تشكیالت.  

میراث فرهنگي و سوق دادن ایرانیان و افراد توریست   اناحیاي اماكن مقدس بهائي در ایران از طریق نفوذ در سازم -

 به عنوان بازدید از اماكن باستاني به مكانهاي یاده شده.

 با اپوزیسیون داخل كشور و حما یت آنان از تشكیالت بهائیت ایران.  ارتباط -

از جامعه مدني   ويتالش جهت نزدیكي با محافل روشنفكري ایران به منظور پذیرش جامعه بهائي به عنوان عض -

 ایران.  

 .  ها NGOنفوذ در  -

اي از  با انتشار اعالمیه  ۱۳۶۲كه فعالیت تشكیالت بهائیت ایران به اتهام جاسوسي براي بیگانگان در سال  رغم این علي 

سوي دادستان كل انقالب اسالمي ممنوع اعالم شد و عضویت افراد در تشكیالت بهائیت را جرم به شمار آورد اما طي  

تعهدات رسمي خود مبني بر عدم تبلیغ در كشور، به تبلیغات خود  چند سال گذشته تشكیالت بهائیت با نادیده گرفتن

دهد. امروز مردم ایران از دادستان محترم كل كشور نه تنها همسو و هماهنگ با خارج از كشور همچنان ادامه مي 

 شند. بابلكه خواهان انحالل این تشكیالت مي ستندهمچنان خواستار ممنوعیت فعالیت تشكیالت بهائیت در ایران ه 

 * مهدي نائیني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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