
 
  

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:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۴دی  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 /بخش اول

 بهائیان در ساختار حاکمیتی پهلویحضور گسترده 

بر خالف ادعای واهی جدایی دین از سیاست در فرقه گمراه بهائیت، تعدادی از افراد سرشناس این گروهک 

 .استعماری، مناصب مهم و کلیدی رژیم فاسد پهلوی را اشغال کرده بودند

اما این  اید در امور سیاسی مداخله داشته باشند؛به گزارش فرقه نیوز، بنا به اعتقادات فرقه ضاله بهائیت، پیروان آن نب

زدگی پیروان این فرقه افتد، حاکی از سیاستپسند و کامال دروغ بوده و آنچه در عمل اتفاق میتنها یک ادعای انگلیسی

 .آمده و مواقع ضروری استهای پیشدر فرصت

وذ در دستگاه فاسد حاکمیتی را پیدا کرده بود، شاهی که این فرقه استعماری، فرصت جوالن و نفدر دوران سیاه ستم

طور خالصه به برخی از این دست آورده بودند که بهترین مناصب حاکمیتی را بهافرادی از پیروان بهائیت، کلیدی

 .شوداشاره می اشخاص گمراه،

 امیرعباس هویدا*

وزیری رژیم وابسته پهلوی را اشغال خستترین بهائی که توانسته بود با نفوذ تمام، مدت سیزده سال پست نشاخص 

 .کند، امیرعباس هویدای معدوم است

شدند. پدرش در تهران بود که مادر و پدربزرگش از بهائیان مخلص محسوب می ۱۲۹۷اله و متولد سال او پسر حبیب

 .داشت، او را "امیرعباس" نام گذاشتبه خاطر ارادتی که به عبدالبهاء 

منشی وزیر امور خارجه در چون: وزیر امور خارجه، دبیر نمایندگی شاهنشاهی در آلمان،  های مختلفیهویدا سمت

معاون رئیس هیات مدیره شرکت نفت در سال  میالدی، مستشار سفارت کبری شاهنشاهی در آنکارا، ۱۹۵۱سال 

خدمتی به دستگاه ل خوشنخست وزیر و .... را در قبا وزیر دارایی، قائم مقام دبیرکل حزب ایران نوین، ،۱۹۵۷

 .دست آورده بودجاسوسی بهائیت، به

 منصور روحانی*

در یک خانواده بهائی متولد  ۱۳۰۰های ثابت کابینه حسنعلی منصور و هویدا بود که در سال منصور روحانی از مهره

بهائی، در ابتدای این عنصر  .شد. او مدرک خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی تهران گرفت

 ۱۳۵۰کار در شرکت نفت ایران و انگلیس مشغول به کار شد و در کابینه حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا تا سال 

بعد از این سال، به سمت وزیر کشاورزی رسید و در زمان هویدا و پس از او نیز به سرپرستی  .وزیر آب و برق بود

 .عمران رسیدامور عمرانی بنیاد پهلوی و بانک 

 یوسف مازندی*

از دیگر بهائیان صاحب نفوذ در دوران پهلوی که نقش پررنگی در ضربه به جنبش ملی شدن صنعت نفت در دهه 

در شیراز و در خانواده یک مبلغ بهائی متولد شد. قرار گرفتن  ۱۲۹۷او در سال  .یوسف مازندی بود ایفا کرد، ۱۳۲۰
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های روتاری ایران و فراماسونری و اشتغال به حرفه جاسوسی، از جمله کارنامه کلوپای در در گروه فعاالن حرفه

 .رودشمار میآور خدمت او به فرقه ضاله بهائیت بهشرم

 اله ثابتحبیب*

ای کامال یهودی، که پدرش در اواسط عمر نامبارکش به فرقه ضاله بهائیت در خانواده ۱۲۸۲اله ثابت متولد سال حبیب

امتیاز حمل و نقل مراسالت پستی را در زمان رضاخان گرفت و او با حمایت جامعه بهائیت،  .یدا کردگرایش پ

های حبیب اله ثابت، تالش .داد های تجاری خود را زیر نظر شرکت تاسیسی بهایی به نام امناء انجام میفعالیت

ت ایفا کرد که از جمله این موارد، تاسیس بسیاری برای غارت اموال مردم ایران و سرازیر کردن آن در جیب بهائی

 .است ۱۳۳۴کارخانه پپسی کوال ایران در سال 

 اله قربانذبیح*

شغل مهم و کلیدی در فارس داشت، ولی دائما به ریاست بر دانشگاه شیراز افتخار  ۵۰بهائی دیگری که بیش از 

 .اله قربان استکرد، ذبیحمی

تشکیالت وابسته به سازمان -متولد شد. پدرش علیخان عضو انجمن ویکتوریا در یک خانواده بهائی ۱۲۸۲او در سال 

 .بود -انگلیس در فارس و خوزستان MI۶ جاسوسی

 محمد خادمیعلی*

علی  نامتوان به فردی بهفرقه گمراه بهائیت در ارتش پهلوی نیز رسوخ پیدا کرده بود که از جمله افراد مهم آن، می

محمد خادمی اشاره کرد که خدمات قابل توجه او به این فرقه، وی را به ریاست بر ستاد فرماندهی نیروی هوایی 

با سفر به  ۱۳۱۶در شهر جهرم و در ارتش رضاخان مشغول به کار بود. خادمی در سال  ۱۲۹۲او متولد  .رساند

 .نواز گذراندئیانگلیس دوره دانشکده دیدبانی و خلبانی را در این کشور بها

 هوشنگ سیحون*

به  ۱۳۴۷در تهران و از یک خانواده بهائی متولد شده بود، توانست در سال  ۱۲۹۹هوشنگ سیحون که در سال 

عضویت انجمن شهر تهران انتخاب شود و در همان دوران به مقام ریاست شورای شهرسازی و نوسازی پایتخت 

 .دست یافت

 پری اباصلتی*

باید از پری اباصلتی نام برد. او توانست با پشتیبانی  وزه رسانه و مطبوعات فرقه استعماری بهائیتاز جمله فعالین ح

گوی سبقت را در این حرفه از دیگران برباید و حمایت از او تا  -وزیر آموزش و پرورش دولت هویدا-رو پارسافرخ

 .نمایندگی مجلس شد نامزد ۱۳۵۳جایی رسید که وی در سال 

های جاسوسی در ایران برچیده شد؛ شکوهمند انقالب اسالمی بساط نفوذ و فعالیت یکی از مرموزترین فرقه با پیروزی

های پس از انتخابات حضور فعالی و در کوران حوادث آن زمان، پیروان این فرقه ضاله در آشوب ۸۸اما در ایام فتنه 

اربابان غربی خود بوده و در مواقع مورد نیاز در صف  این فرقه گوش به فرمان ها نشان داد،داشتند که این فعالیت

 .گیرنددشمنان اسالم و نظام اسالمی قرار 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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