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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:[

 ۱۳۹۵  آذر  ۴ ]تاریخ:[

 

 های آمریکا از بهائیت، ابزار فشار بر ایران حمایت

دید، تمام هّمت خود را بر رژیم آمریکا پس از انقالب ایران، هنگامی که منافع خود را در این منطقه از دست رفته می

ی حقوق ترین ابزارهای فشار بر علیه انقالب اسالمی ایران، مسئله فشار و براندازی این نظام متمرکز نمود. از مهم

 .پردازدمایت از جاسوسان بهائی خود در ایران میبشر است که تحت این عنوان، نظام آمریکا به ح

جا که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، دولت آمریکا منافع خود را  پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از آن 

های خود را بر شکست و براندازی انقالب اسالمی  دید؛ سیاستی خاورمیانه از دست رفته می ترین نقطهدر استراتژی 

کارانه و بشردوستانه، به ادعاهای واهی علیه ایران  ایران متمرکز کرد. در این راستا، رژیم آمریکا با شعارهای فریب

المللی، حمایت آشکار از مزدوران بهائی خود در  های سیاسی آمریکا در سطح بینترین مؤلفهپرداخت. از جمله مهم

 [ ۱] .های دینی بوده استایران، با عنوان حقوق بشر و تضییع حقوق اقلّیت

استکبار جهانی به ویژه آمریکا، در پوشش دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده، همواره به حمایت رسمی از 

؛ یعنی در طول دوازده سال نمایندگان ۱۳۷۳تا  ۱۳۶۱های ی سالتشکیالت بهائیت در ایران پرداخته است. در فاصله 

داری و حمایت از بهائیت پرداخته است. بنا به  جانبها، به آمریکا، شش قطعنامه به تصویب رساندند که در آن 

المللی برای زیر فشار قرار  کوشد یک همکاری بیناعتراف بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا: »ایاالت متحده می

 [ ٢] .«های مذهبی به وجود آورددادن حکومت اسالمی ایران به منظور رعایت حقوق اقلّیت

نویس قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل  ی غربی با حمایت قاطع خود از بهائیت در پیشهای بعد نیز کشورهادر سال 

ای که  بار دیگر به منافع حاصل از وجود جاسوسان خود در کسوت بهائیت اعتراف کردند. در قطعنامه  [۳]علیه ایران،

تبعیض علیه بهائیان ایران  تصویب کرد، از دولت ایران خواست، از اِعمال  ۱۳۷۵مجلس نمایندگان آمریکا در سال 

ی نمایندگان آمریکا تأکید شده بود: »بهائیان ایران، عاملی مهم در هرگونه روابط آینده آن کشور  خودداری کند. در نامه

 [ ۴]«با ایاالت متحده است

فتار با بهائیان همچنین برایان کسیدی، نماینده انگلیسی پارلمان اروپا، پس از بازدید از ایران و بازگشت به لندن، از ر 

عالوه بر آن موریس کاپیتورن نماینده   [ ۵] المللی از بهائیان جاسوس در ایران را خواستار شد.انتقاد کرد و حمایت بین

 [ ۶] .کمیسیون حقوق بشر نیز در جریان بازدید از ایران، مدعی نقض حقوق بهائیان در ایران شد

پای شرایطی چون صلح خاورمیانه و فشارهای سیاسی و نظامی خویش، همآمریکا همواره تالش کرده در راستای 

ای علیه نظام اسالمی در ایران قرار دهد.  ای ایران، آزادی بهائیت را به عنوان یک اقلّیت دینی، حربهی هستهمسئله

دکننده علیه کشور ما به های واهی، هر از چند گاهی قانونی محدوها به بهانهای نیز، آمریکاییحتی پس از توافق هسته

 .ها، مسائل حقوق بشری )دفاع از مزدوران بهائی( استرسانند و تنها استدالل آن تصویب می

کند تا این رژیم، از  ای و فرهنگی مجهز میهای نوین و ابزارهای مختلف رسانهها را به سالحآمریکا، صهیونیسم

های نرم ی نفوذ سیاسی بهائیت در ایران، فعالیتد. با توسعههای جهان امپریالیسم دفاع کنحریم بهائیت و آرمان

گری و رواج فرهنگ فرهنگی برای تشکیک در باورهای دینی، با پشتیبانی مالی آمریکا، به منظور توسعه مداخله

 .هویت کردن جوانان و خالی کردن ایران، از نیروهای متعهد و مبارز، از اهداف مشترک بوده استمادی، جهت بی
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 :نوشتپی

 .۷٢۵ - ۷٢۶ق، صص   ۱۳۹۹خانه ظهوری، چاپ اول، نجفی، بهائیان، تهران: کتاب دمحمدباقریس [۱]

 .۱۳۷۳ / ۷ /٢۱، به نقل از رادیو اسرائیل، مورخه ۱۳۷۴  /۹  /۱۷جمهوری اسالمی،  روزنامه [٢]

 .همان [۳]

 .۱۳۷۵ /  ۳ /  ۳۰،  همان [۴]

 .۱۳۷۵ / ۱/  ۱۰، به نقل از بخش فارسی رادیو آمریکا، مورخه همان [۵]

 .۱۳۷۵  /۸ / ۱۹،  همان [۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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