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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[

 

 خبرگزاری فارس   ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳دی  ۶ ]تاریخ:[

 

 دفاع آخوند انگلیسی از گروهک بهائیت 

بجنوردی که تصریح کرده بود بهائیان هیچ حقی ندارند، نوشت: مطالب وی درباره محسن کدیور با تخطئه موسوی 

 ... .محرومیت بهائیان از حقوق شهروندی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است

جرس با تخطئه موسوی بجنوردی که تصریح کرده بود بهائیان هیچ حقی ندارند، نوشت:   سایتکدیور ضمن مطلبی در

 .میت بهائیان از حقوق شهروندی فاقد وجاهت شرعی و قانونی استمطالب وی درباره محرو

افزاید: اگر منظور گوینده و دیگر بلندگوهای رسمی جمهوری اسالمی از ارتباط بهائیان با دولت غاصب  وی می

  ۱۸۹۰اسرائیل قرار داشتن مقر بهائیت در حیفا )فلسطین اشغالی( است، ایشان ظاهراً خبر ندارد که این مقر در سال  

سال قبل از تأسیس   ۵۸است، یعنی   ۱۹۴۸در ارض فلسطین تأسیس شده و تاریخ تشکیل دولت نژادپرست اسرائیل 

 .کیشان خود و رهبران آئینی معنایش لزوماً همکاری با اسرائیل نیستدولت اسرائیل! ارتباط یک بهائی با هم

ها ندارد، تجسس در  الزم نیست هم اختصاصی به بهائیکدیور همچنین نوشت: اینکه تجسس از احوال شخصیه افراد 

 .احوال شخصیه همگان ممنوع است

کدیور ادعا کرد: منکر اسالم بودن، منکر امام زمان بودن، منکر خاتمیت پیامبر اسالم بودن، منکر خدا بودن و در  

کند. این  هروندی محروم نمییک کالم کافر و ملحد بودن هیچ فردی را از حقوق پایه انسانی، حقوق بشر و حقوق ش

حقوق هیچ ربطی به دین و مذهب و آئین و عقیده ندارد. هیچ دلیل معتبر دینی برای محرومیت بهائیان از حقوق بشر، 

 .حقوق شهروندی و حقوق پایه انسانی وجود ندارد

هابیت در دنیای به موازات جعل گروهک و -ساز رژیم انگلیس در جهان تشیعشایان ذکر است بهائیت گروهک دست

چینی در ایران و علیه مرجعیت و مهدویت بود. سازی و مهرهاست و اساساً سازمانی با کارکرد مهره -اهل تسنن

ریزی نفوذ در عمق خاورمیانه را برنامه -به میزبانی انگلیس -الملل بنابراین درست در زمانی که صهیونیسم بین

 -هاقبل از اشغال رسمی توسط صهیونیست -دوره سیطره انگلیس بر فلسطیناندازی شد و در کرد، بهائیت نیز راهمی

ترین پیوندها را با سران رژیم  به ایجاد جای پا در سرزمین فلسطین پرداخت. اکنون نیز سران بهائیت وثیق

رکان  های بهایی نزدیک به انگلیس و اسرائیل، در اصهیونیستی دارند همچنان که در روزگار رژیم پهلوی، مهره

 .کننده داشتندسیاسی، نظامی، اقتصادی و اطالعاتی آن رژیم منحوس حضور تعیین

های متخاصم بیگانه را در طول سده گذشته به طور مرتب برعهده گروهک بهائیت ضمن اینکه عاملیت صریح رژیم

نقش ستون پنجم دشمن  داشته، تالشی سازمان یافته برای تحریف در مکتب اسالم است و از این جهت وابستگان به آن 

از گروهک  -آخوند انگلیسی و آمریکایی مآب-تر دفاع معنادار امثال کدیور اما از همه جالب  .کنندرا ایفا می

 . کندها را تأیید میصهیونیستی بهائیت است که پیوند نامبرده با صهیونیست

 

ه دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی کردید ک  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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