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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[

 

 نقطه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳یهمن  ۶ ]تاریخ:[

 

 گریبهائیالمللی وضعیت بین

المللی است برای اهداف مشخص که مغز متفکر این جریان انحرافی در فرقه ضاله بهائیت امروز یک تشکیالت بین

 اسرائیل است بیشترین پیروان این فرقه دروغین در کشور آمریکا هستند.

ز متفکر این جریان المللی است برای اهداف مشخص که مغفرقه ضاله بهائیت امروز یک تشکیالت بین –نقطه نیوز 

انحرافی در اسرائیل است. بیشترین پیروان این فرقه دروغین در کشور آمریکا هستند. تشکیالت آنان در کلیه 

کنند تا خود کشورهای جهان بخصوص در کشورهای آفریقایی و آسیایی شعبه دارند و تالش برای تبلیغ فرقه خود می

 را واقعی جلوه دهند.

افندی جهان وطنی خود را آغاز نمود و به دام کشورهای امپریالیستی افتاد و در راستای منافع  بهائیت از زمان عباس

المللی از ها در صحنه بینآنان مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب دول خارجی مخصوصا آمریکا و صهیونیست

یز موجودیت خود را در این وابستگی و آنان حمایت نموده و آنان را زیر چتر حمایتی خویش قرار دادند. بهائیت ن

ها نیز در های پهلوی دوم در مورد آنان نشان داد، ابر قدرتداند و به آن تن داده است. به طوری که سیاستحمایت می

مقابل این فرقه سیاستی دوگانه دارند و گاهی آنها را محدود ساخته و از طریق جریانات موازی به آنها گوش مالی 

بردند. بعد از ها استفاده میای علیه اسالم از آناز حدود خود تجاوز نکنند و گاهی نیز به عنوان حربه دهند تامی

اند و انقالب اسالمی هر کدام از رؤسای جمهوری آمریکا به تناسب حال و موقعیت خود به حمایت از بهائیان پرداخته

نمونه ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا که به مناسبت روز اند. برای ایران را به خاطر برخورد با آنان محکوم کرده

ها را مجبور به خروج از گفت.اظهار داشت" که در ایران بهائیان را اعدام کرده و آنجهانی حقوق بشر سخن می

 کنند.ایران می

کرد. ار تأسف میالبته این اولین بار نبود که ریگان نسبت به سرنوشت وابستگان به فرقه سیاسی بهائی در ایران اظه

ای ضمن اخطار به ایران از تمامی کشورهای جهان سوم خواست که از ایران نیز طی بیانیه ۱۹۸۳وی در سال 

بخواهند از اعدام چند بهائی که به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بودند خودداری نماید. آنچه اهمیت دارد، 

ها مبنی بر مذهبی مریکا و نوع فعالیت آنان است که با وجود ادعای آننفوذ این گروه در کاخ سفید است و کنگره آ

بودن و سیاسی نبودن، به خوبی نمایانگر وابستگی این گروه به محافل امپریالیستی است. کنگره آمریکا در جهت 

بر  ۱۹۸۲وامبر ن ۱۶در »نویسد: حمایت از بهائیان اقداماتی داشته است. در ادامه این خبر روزنامه کیهان چنین می

المللی از اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست پنج عضو گنگره آمریکا به ریگان پیشنهاد کردند که با یک اقدام بین

 «مجازات بهائیان در ایران جلوگیری شود.

 این قطعنامه همچنین به امضای سی و سه عضو سنای آمریکا رسیده بود.

المللی به حمایت از آنان کردند و نیز در صحنه بیندوران شاه استفاده می دیگر کشورهایی که از خدمات بهائیان در

برند به حمایت از آنان مبادرت اند. گروههای مخالف با جمهوری اسالمی ایران نیز که در خارج به سر میپرداخته

ورهای غربی از جمله عالوه بر آمریکا بسیاری از کش»دهد: ورزند. همین روزنامه در همین خبر چنین ادامه میمی

انگلیس، کانادا، اسرائیل نیز از حامیان پر و پا قرص این فرقه سیاسی در سازمان ملل و محافل سیاسی به شمار 
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های خود همدردی جدید یافته است که سعی سیار مسعود روند. در دو سال اخیر نماینده این فرقه در صحنه فعالیتمی

ینده بهائیان در کنار کاظم رجوی که چند ماهی است در نیویورک از این دفتر رجوی در مراکز دیپلماتیک است. نما

کوشد حمایت نمایندگان رود و مینمایندگی در سازمان ملل به دفتر دیگر و از این میهمانی به میهمانی دیگر می

 «نماید.ها و محافل امپریالیستی را جلب کند، فعالیت میدولت

باشند... و سمت و سوی تبلیغات بیگانگان یونیست نیز در اختیار تبلیغات این فرقه میهای خبری وابسته به صهشبکه

باشد. اما چنان که بیان شد با این که بهائیت با نظام در مورد بهائیت تکیه بر مظلومیت آنان و حق آزادی عقیده می

ران در مورد آنان در جهت محدود های جمهوری اسالمی ایجمهوری اسالمی ایران اختالف مبنایی دارد. موضع گیری

اند هیچ کس به جرم داشتن ها و نه محو آنان بوده است به طوری که تمام مقامات ایرانی بارها اعالم کردهکردن آن

های جاسوسی گیرد و در مورد مجازات فعالیتعقایدش در جمهوری اسالمی مورد تعقیب و مجازات قرار نمی

وزیر وقت ایران در پاسخ به اظهارات ریگان بیاناتی را الزم به ذکر است که نخست شوند. البتهوخیانت مجازات می

دار و غیر منصفانه در جمع کارکنان کارخانجات تولیدی بهمن اظهار داشتند. نگاهی اجمالی به گزارش های هدف

زد که همه ابزارهای ساهای حقوق بشر مثل گالیندوپول و کاپیتورن این واقعیت را آشکار میفرستادگان سازمان

اند که نظام اسالمی را وادار سازند این فرقه انحرافی را به رسمیت امپریالیستی و صهیونیستی دست به دست هم داده

بشناسند، یعنی کاری را که رژیم شاه از ترس ملت نتوانست انجام دهد جمهوری اسالمی به آن مبادرت ورزد. این 

دهد. اگر این اخبار را در کنار سرکوب مسلمانان در جهان و یا آزادی ت نشان میمطلب حمایت این گروه را از بهائی

آزادی خواهان در سراسر جهان قرار  رو دیگخواهان در جنوب لبنان فلسطین اشغالی، اریتره، آسیای جنوب شرقی 

به حضور بانوان با کند. مخالفت با تحصیل دختران محجبه در فرانسه، عدم اجازه تری پیدا میدهیم معنای روشن

خواهی و اصالت های حقوق بشری، منادیان آزادیهای ترکیه و سکوت سازمانحجاب در ادارات و مدارس و دانشگاه

 انسانی در خارج از کشور مشتی است نمونه خروار.

 بانمرکز اسناد انقالب اسالمی / دیده –منبع: کتاب بهائیت در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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