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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:[ 

 139۶دی  2]تاریخ:[ 

 

 دستگیری بهائیان یمن هم تقصیر ایران است!؟ 

اقدامات ضد ایرانی تشکیالت بهائیت، این تشکیالت تالش داشت تا جمهوری اسالمی ایران را مسئول در یکی از 

که در موردی مشابه، مسئولین یمنی جرم برخی بهائیان بازداشتی در یمن بازداشت بهائیان در یمن معرفی کند. حال آن 

ساس دستور پیشوایانشان از توطئه برعلیه  ها همه در حالیست که بهائیان بر ااند. اینرا جاسوسی معرفی کرده

 !اندها منع شدهحکومت

ها را پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهائیان بر خالف دستورهای رهبرانشان، که حق دخالت در امور حکومت

ن را هدف  [ جمهوری اسالمی ایرا1ها توطئه کنند،]ندارند و نباید بر خالف قوانین کشور عمل کنند و یا علیه حکومت

توان بهائیت را یکی از بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان اسالم و ایران  اند. تا جایی که مینوک پیکان تبلیغاتیشان قرار داده

رو، باید دانست که تشکیالت بهائی، با جوسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی، به دنبال متهم از این .معرفی نمود

المللی را علیه  المللی بوده تا از این طریق، فشارهای مجامع بینر مجامع بینکردن ایران به نقض حقوق بشر د

   .کشورمان افزایش دهد

ی بهائیان در سازمان ملل(، ضمن ایراد اظهاراتی  جالب است بدانیم در یکی از این اقدامات، خانم بانی دوگال )نماینده

تر در که پیش[ حال آن 2کند!]ند بهائی در یمن معرفی میپایه و اساس، حکومت ایران را مسئول بازداشت چکامالً بی

موردی مشابه، مسئولین یمنی جرم بهائیان بازداشت شده در این کشور را جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعالم 

 [3].کرده بودند

تشکیالت بهائی، سعی اما به راستی مگر دستگیری چند بهائی در کشوری دور دست، چه منفعتی برای ایران دارد که  

کند تا مسئول تمام  در مقصر جلوه دادن جمهوری اسالمی ایران دارد. آری؛ به راستی که تشکیالت بهائیت تالش می

ها گرفته تا دستگیری چند ها در خلیج خوکمشکالت جهان را جمهوری اسالمی ایران معرفی کند؛ از خودکشی نهنگ

 !بهائی در کشوری بیگانه

 :نوشتپی

 .۴۶3بدیع، ص  13۴ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسهعبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، بی .  [1]

 .های بهائیتبه نقل از خبرگزاری  [.2]
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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