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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[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶  ید ۲۰ ]تاریخ:[

 

 تاریخ نویسي به نفع بابیت بهائیان در عصر پهلوي ها عماد باقي و

 اللهیاري احمد 

در مجموع با توجه به جهت گیري ها و نوع برخوردها مي توان آمریكا، آلمان، اتحادیه اروپا، سوئد، استرالیا، 

سوئیس، كانادا و انگلیس را به عنوان حامیان اصلي بهائیان معرفي كرد و اتریش را پایگاه بهائیان دانست. عالوه بر 

فرانسه، رادیو آمریكا، رادیو اسرائیل نیز با تمام امكانات در اختیار این فرقه  اینها رادیو بي بي سي، رادیو 

 .صهیونیستي هستند و سعي مي كنند این فرقه ضاله در رسانه ها به عنوان یك مذهب معرفي شود

كشورهاي  آمریكا بهائیت را یك »دین« نام مي نهد، آن هم یك دین جهاني! و براي جا انداختن این طرز تفكر به همراه

 .اروپایي اقدام به چاپ تمبرهایي با عنوان معرفي ادیان الهي كرد كه یكي از آنها معرفي بهائیت به عنوان دین بود

همچنین وقتي بعضي از ایرانیان به صورت غیر قانوني و به منظور یافتن كار یا ادامه تحصیل و یا زندگي در اروپا و 

ي روند و از آنجا براي گرفتن اجازه اقامت و یا مسافرت به آمریكا به نمایندگي  آمریكا به كشور تركیه و یا پاكستان م

آمریكا در پاكستان و تركیه مراجعه مي كنند، به صراحت به آنان اعالم مي شود كه در صورتي اجازه مسافرت یا 

از مركز بهائیان  اقامت براي شما صادر مي شود كه از دین اسالم روي برگردانید و بهایي شوید و گواهي رسمي 

 ( ۱۹۱) !پاكستان و تركیه ارائه كنید

ردپاي بهائیان را در دولت آمریكا نیز به وضوح مي توان مشاهده كرد. فیروز كاظم زاده دبیر اجرایي محفل ملي  

به آمریكا رفت و در پست هایي  ۱۹۹۴در سال  -در مسكو از پدري ایراني، متولد شد   ۱۹۲۴كه در سال   -بهائیان 

د مشاور دولت آمریكا و استاد دانشگاه هاي »هاروارد« و »ییل« مشغول به كار شد. او استاد امور شوروي سابق مانن

 .و اروپاي شرقي در دانشگاه ییل آمریكا بود

پس از فروپاشي نظام كمونیستي شوروي، كشورهاي تازه استقالل یافته و همچنین دیگر كشورهایي كه نظامشان 

عنوان بهترین طعمه براي استكبار مطرح شدند. مردم این كشورها كه سال ها در اختناق به سر برده  كمونیستي بود به 

بودند و هنوز زمینه هاي مذهبي خود را داشتند با برآمدن هر ندا و صدایي در مورد مذهب به آن جذب مي شدند و این  

با پول هاي بادآورده حاصل از غارت سرمایه   ...بهترین فرصت براي انحراف مردم ستمدیده بود. آمریكا، انگلیس و

هاي دیگر كشورها و اغلب مسلمانان، در همه جا شروع به تبلیغ وهابیت و بهائیت نمودند كه از آن جمله مي توان به  

آذربایجان، قرقیزستان، تاجیكستان و آلباني، اشاره كرد. آنها با فرستادن میسیونرهاي بهایي و پخش پول، كتاب، بورس  

میان مردم و خریدن برخي مسؤوالن بلندپایه و نشریات خائن آنان توانستند بخشي از اهداف فرقه ضاله   ...یلي وتحص

 .را در آنجا ترویج كنند و عده اي از مردم آنجا را از اسالم حقیقي دور نگه دارند

ا نفوذ متخصصین مؤسسه  آنها در آلباني با تدوین كتب درسي جدید ملي در زمینه تربیت اجتماعي و اخالقي كه ب

( به عنوان مشاور در مؤسسه تحقیقات نظارت آموزشگاهي آلباني همراه، ۱۹۲»امور توسعه و تربیت بین المللي«)

سال چاپ   ۷تا  ۳است سعي در تغییر و تحول در روحیات آلبانیایي ها دارند و به همین منظور مجله اي براي كودكان 

 :كردند. كاري گریلو، رئیس مؤسسه نظارت آموزشگاهي آلباني، مي گوید
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مؤسسه در پي تالشي است كه چگونه اصول بهائیت در چهارچوب برنامه كاري جدید تربیت اخالقي ملي گنجانده »

   (۱۹۳) »شود

 :فرزام اربابي كارشناس مؤسسه امور توسعه و تربیت بین المللي نیز مي گوید

معلمین و تحصیلكرده هاي كشور آلباني كه در سمینارهاي مؤسسه امور توسعه و تربیت بین المللي شركت جسته  »

بودند به طور كامالً آشكار در ارتباط با اهمیت گنجاندن بعضي از اصول اخالقي دین بهایي در هر گونه برنامه 

 (۱۹۴) «.اخالقي آموزشي مردم آلباني صحبت به میان مي آوردند

عالیت هاي خارج از اصول اعضاي فرقه ضاله بهائیت در قزاقستان نیز به حدي بود كه اسقف اعظم شهر آلماتي از  ف

فعالیت بهائیان تحت حمایت رژیم صهیونیستي كه در این كشورها سفارتخانه اي فعال دارند نگران شد و در مصاحبه  

  :اي گفت

وسایل زندگي، ماشین و خانه به هوادارانشان افكار خود را تبلیغ فرقه هاي مشكوك خیلي ثروتمند هستند، با اهداي »

 « .مي كنند. آنها روي گرداندن از والدین، پایبندي به سازمان و حتي فداكردن خود براي سازمان را تبلیغ مي كنند

(۱۹۵)  

تبدیل شده بود، پس از  بهائیان كه سال ها مشرق االذكارشان در عشق آباد تركمنستان توسط كمونیست ها به موزه 

فروپاشي شوروي، مجدداً مشرق االذكار را بازگشایي كردند و با نفوذ بهائیان معروفي چون احسان یارشاطر در دولت  

به فعالیت هاي تخریبي خود ادامه مي دهند. احسان یارشاطر به عنوان مشاور فرهنگي رئیس جمهور تركمنستان در  

 (۱۹۷) .این در حالي است كه رئیس بزرگترین كتابخانه این كشور نیز بهایي است ( و۱۹۶) این كشور فعالیت مي كند

بهائیان گریخته از ایران با حربه پول سعي در جذب و جلب و سازماندهي یك جبهه مخالف علیه جمهوري اسالمي را  

خي از عناصر ساده  دارند. آنها از طریق دادن وام، كمك براي گرفتن پناهندگي و دیگر تمهیدات سعي در جذب بر

اندیش دارند. آنان شبكه هاي خبري، ماهواره اي وابسته به صهیونیسم را دراختیار گرفته اند و به زعم خود مي كوشند 

 ...  .تا از بهائیان یك چهره مظلوم كه در جمهوري اسالمي مورد آزار و تعدي هستند، ارائه كنند

تر نشر و توسعه« تهران به كوشش نوشین احمدي خراساني در  همچنین در سررسید سالنامه زنان كه از سوي »دف

از سران شورش بابي ها در  [رستمعلی] به چاپ رسید، بیوگرافي مختصر طاهره قره العین و رستمه ۱۳۸۰سال 

قمري و برخي دیگر از زنان فرقه ضاله بهایي كارگزار رژیم طاغوت درج و چاپ شده و سعي شده است  ۱۲۹۹

  (۱۹۸) .براي این افراد در كنار سایر زنان برجسته ادیب و هنرمند وجهه اي ملي و بین المللي كسب شود

مهوري اسالمي ایران صورت از دیگر فعالیت هاي بهائیان كه در دوران تساهل و تغافل فرهنگي و سیاسي در ج

با آقاي محمد خاتمي رئیس جمهور وقت   -خبرنگار جاسوس و بهایي زاده  -( ۱۹۹گرفت، مصاحبه كریستین امانپور)

  .و مطرح كردن فریدون فروغي مبتذل خوان و ترانه سراي بهایي در قالب انتشار كتب و كاست هاي او بوده است

دوران تساهل، گروه هنري تریون وابسته به بهائیان از یازدهم تا چهاردهم آبان   و در سایه همین دیدگاه فرهنگي بیمار

  (۲۰۰) در محل تاالر سوره اصفهان متعلق به حوزه هنري اقدام به برگزاري كنسرت كردند ۱۳۷۹

بهائیان علیه جمهوري  من به این دلیل كه در خارج از كشور اقامت طوالني نداشته ام، از جزئیات و چگونگي فعالیت 

اسالمي اطالع كافي ندارم. به همین سبب شایسته است تا ایرانیان مسلمان خارج از كشور تجارب و اطالعات خود در  

  .این مورد را به رشته تحریر درآورند و مردم را از عملكرد خائنانه آنها آگاه كنند

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

  ۱۲، ص .۱۳۸۲/  ۱۲/   ۲۵روزنامه جمهوري اسالمي، مورخه  -۱۹۱

هر دو مؤسسه »امور توسعه و تربیت بین المللي« دیناچ سوئیس و آكادمي كاندج با حمایت مالي و مدیریت   -۱۹۲

فرزام ارباب كارشناس اجرایي بهایي اداره مي شود. ایرج آیمن رئیس مؤسسه امور توسعه و تربیت بین المللي است و 

  .مؤسسه و پرن وراي كلماني بازرس كل آموزش پیش دبستاني، در تأسیس مؤسسه نقش كلیدي ایفا كرده اند

  .فعالیت بهائیان در كشور آلباني، ترجمه دكتر مهدي كافي، بي تا، بي نا -۱۹۳
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  .همان- ۱۹۴

 ۱۳۷۴/  ۱۰/   ۲۳ ، مورخه ۲۹۹خبرگزاري ج. ا. ا، بولتن »ایران در رسانه هاي بیگانه«، ش  -۱۹۵

، ص  ۱۳۸۴حامیان شیطان، پیشینه عملكرد بهائیت و تكاپوي آن در جهان معاصر برضد اسالم و ایران، بي نا،  -۱۹۶

.۱۲  

  .همان -۱۹۷

 ۱۳۸۰/   ۳/   ۱۶  د، مورخه۳۳۶۳نامه داخلي، شماره . خبر -۱۹۸

كریستین امانپور، خبرنگار شبكه تلویزیوني »سي. ان. ان« آمریكا، یك بهایي است. پدرش كه از اهالي منطقه - ۱۹۹

سروستان فارس بود به »كاپیتان امانپور« شهرت داشت. براساس گزارش خبرگزاري فارس به نقل از عبدا هلل  

ن، با بهره گیري از نفوذ دوستان و آشنایان  شهبازي، محقق و مورخ تاریخ معاصر، پدر كریستین در زمان رضاخا

خود به استخدام دولت در مي آید. در دوران جنگ جهاني دوم به دلیل قحطي و كمبود شدید غله، مأمور خرید گندم از 

كشاورزان مي گردد. براساس مدارك موجود، او در این مأموریت با صداقت عمل نمي كند و با دریافت رشوه به 

ران اجازه مي دهد تا گندم خود را احتكار كنند و در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش برسانند. برخي از گندمكا

كاپیتان امانپور بزودي واز رهگذر دریافت همین رشوه ها ثروت فراواني به چنگ مي آورد و با بخشي از آن یكي از  

اري مي كند، اما بزودي رشوه گیري وي افشا مي شود  تپه هاي واقع در حوالي خیابان فرشته به نام »امانیه« را خرید

و او با كیفرخواست صادره روانه زندان مي گردد. اما مدت زیادي در زندان نمي ماند و به مدد بهائیان با نفوذ از 

زندان رهایي مي یابد و به خارج از كشور مي رود و در كشور مصر سكني مي گزیند و به جاسوسي براي رژیم  

دس مي پردازد. كاپیتان امانپور كه قبل از خروج از ایران همسرش را طالق داده بود در خارج از كشور با اشغالگر ق

یك زن انگلیسي ازدواج مي كند كه »كریستین« و یك دختر دیگر به نام »لیزي« محصول این ازدواج هستند. 

با شبكه جهاني تلویزیوني انگلیس همكاري  »لیزي« خواهر كریستین امانپور به كار تهیه كنندگي فیلم اشتغال دارد و

مي كند. »لیزي« پس از مدتي تصمیم به تحصیالت دانشگاهي گرفت و در دانشگاه »رودآیلند« آمریكا ثبت نام كرد، 

اما بزودي پشیمان شد، ولي چون شهریه دانشگاه را پرداخت كرده بود و نمي توانست آن را پس بگیرد، خواهر خود 

را به جاي خود به این دانشگاه فرستاد. كریستین امانپور در آمریكا به روزنامه نگاري روي آورد و   كریستین امانپور

به عنوان خبرنگار شبكه خبري تلویزیون »سي. ان. ان« استخدام شد. وي در زمان جنگ بوسني به   ۱۹۸۳در سال  

این تلویزیون ارسال داشت. همین امر  این سرزمین رفت و از صحنه هاي نبرد گزارش هاي زنده اي براي تماشاگران 

با جیمز روبین سخنگوي وقت وزارت امور خارجه آمریكا  ۱۹۹۸موجب شهرت كریستین امانپور شد. او در سال 

  .ازدواج كرد

 ۱۳۷۹/   ۹/  ۶ د، مورخه ۳۲۶۴بولتن اخبار روزانه، ش . -۲۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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