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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵شهریور  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 !بهائیان و رژیم سعودیتناقض در حقوق بشر آمریکایی؛ حمایت از 

های ایرانی که در سرکوب بهائیان ای را تصویب کرد که در آن، مقامکمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه

چه جالب توجه است، سکوت معنادار، بلکه حمایت آشکار آمریکا از رژیم دست دارند، تحت تحریم قرار گیرند. اما آن 

 .و در مقابل اعتراض ایشان نسبت به بازداشت چند جاسوس بهائی در ایران استعام مردم یمن سعودی در قتل 

ی فرعی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان ایاالت  پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک کمیته

خواهد مهوری آمریکا میای را تصویت کرد که در آن، از رئیس جگیری اجماعی، قطعنامه متحده آمریکا، در یک رأی

های ایران را که در سرکوب و برخورد با بهائیان ایران دست دارند، تحت تحریم قرار دهد. در این  آن دسته از مقام 

ی فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا صادر شد، ضمن محکوم کردن دولت شهریور توسط کمیته ۲۶قطعنامه که روز 

 .«گیردهای جهانی حقوق بشر را نادیده میچنان میثاقهائیان، آمده »ایران، هم ایران بخاطر پیگرد قضایی برخی از ب

توانیم  ی خود، تأکید کرد که ما نمیخواه از ایالت کالیفرنیا در بخشی از بیانیهی جمهوریخانم روس لهتینن، نماینده

وی حسن روحانی، ببندیم.  رهایمان را به روی زجر مردم ایران تحت حاکمیت رهبر ایران و دولت میانه چشم

[ در ادامه، برای روشن  ۱ی سرگشاده جامعه بهائی، صادر شد.] ی فرعی، یک هفته بعد از نامهی این کمیتهقطعنامه

 :ی مهم بپردازیمشدن این موضوع، الزم است به ذکر دو نکته

ان، چیزی حدود صد تا سیصد هزار  ی اول: بر اساس آمار اعالم شده توسط مراکز بهائی، پیروان این فرقه در ایرنکته

[ و زیر پا گذاشتن قوانین نظام جمهوری ۳[ که تعداد اندکی از ایشان، به دلیل جاسوسی]۲نفر گزارش شده است،]

(، تحت پیگیری قضایی هستند. لذا  [۴] ی خود، ملزم به رعایت آن هستنداسالمی ایران )قانونی که حتی در فرقه 

توان به دلیل در اقلّیت بودن و  سایر مردم، در صورت زیرپا گذاشتن قوانین، مجازات شده و نمیچون بهائیان مجرم هم

 .ها سرباز زدها، از مجازات به حق آن یا ناراحتی ابرقدرت

کار سعودی  زمان دولت آمریکا از رژیم جنایتشود، حمایت همجویان میچه اکنون سبب تحیر حقیقتی دوم: آن نکته

ی نظام جمهوری ترین اصول دموکراسی و حقوق بشری در آن معنایی ندارد( و مؤاخذه)که ابتدایی در عربستان 

 .باشدای جاسوس بهائی، میگیری نسبت به عدهاسالمی ایران، به سبب بازداشت و سخت

م مسلمان  کشی مردای در کشور یمن، به نسلسابقهکه دولت عربستان سعودی، به طرز گسترده و کمبا توجه به این 

های دهد، بلکه حمایتمشغول است و نظام آمریکای مدعی حقوق بشر، نه تنها در قبال این جنایات واکنش نشان نمی

آید که چطور  [ این پرسش برای ما پیش می۵کند؛]نظامی و سیاسی وسیع خود را هم از این حکومت مرتجع، دریغ نمی

های ها ارزشی ندارد و هنگامی که مردم مظلوم یمن، با سالحها در یمن برای آمریکاییممکن است، جان انسان

شود، اما در مقابل، با دستگیر شدن چند بهائی در  شوند، ندای حقوق بشری از ایشان بلند نمیعام میآمریکایی قتل

ار فشار  کند! و به عنوان ابزایران، نظام آمریکا بالفاصله واکنش نشان داده و از این موضوع، ابراز نگرانی می

 !برعلیه ایران استفاده کند
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گونه نتیجه گرفت که بر فرض محال هم که مدرکی بر جاسوسی بهائیان موجود نباشد، همین توان اینبنابراین می

ها، تنها  ی حقوق بشر نیز توسط آمریکاییکند. طرح مسأله ها کفایت میها، بر جاسوس بودن آن حمایت آمریکایی

 .ر بر نظام اسالمی ایران و نه استیفای حقوق بهائیان استابزاری برای اعمال فشا

 :نوشتپی

آمریکا، درخواست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما: تحریم مقامات ایران که با بهائیان   یصدا [۱]

 .کنندبرخورد می

 .پنجم آسیاوی، نام برنامه: یکنوین تی شبکه [۲]

ی: اثبات جاسوسی بهائیت و خوش خدمتی  ی بیشتر، مراجعه شود به سایت حقیقت بهائیت، مقالهمطالعه جهت [۳]

 بهائیان به اسرائیل فراتر از مرزها

 .۲۷حسینعلی نوری، اقدس، ص  رزایم [۴]

، رهبر انصارهللا: آمریکا ۱۲۸۰۴۱۷ی بیشتر، مراجعه شود به: خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر: مطالعه جهت [۵]

 .کنداز تجاوز سعودی حمایت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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