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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:[

 ١٣٩٧مهر  ٢٢ ]تاریخ:[

 

 کشور! ٢٣0اظهارات جامعۀ بهائی به نمایندگی از بهائیان بیش از 

کشور جهان، برای اعتراض به نقض حقوق  ٢٣0ی بهائیان تشکیالت بهائیت در سازمان ملل، در حالی خود را نماینده

  ۴0کشور و دولت رسمی در زمین وجود دارد! از طرفی، تشکیالتی که در طول  ٢0۵بهائیان معرفی کرد که تنها 

مردم ایران بوده، با چه رویی درخواست آزادی عمل بیشتر در سال، همواره آتش بیار تحریم و فشار و خیانت علیه 

 !ایران دارد؟

ی بهائی در سازمان ملل متحد به  ، دفتر جامعه١٣٩۵شهریور  ١۶پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در تاریخ 

گسترده   ای به ریاست جمهوری ایران حسن روحانی، ضمن ادعای تبعیضکشور، در نامه  ٢٣0نمایندگی از بهائیان 

 [ ١علیه بهائیان، در ادبیاتی تهدیدآمیز، عواقب این اقدامات را متوجه کل اجتماع ایران دانست.]

 دانیم تا چند نکته را متذکر شویم:اما در پاسخ به انتشار مجدد این خبر از سوی تشکیالت بهائیت، الزم می

کند در حالی که  کشور مطرح می ٢٣0ف بهائیان اول: تشکیالت بهائیت در سازمان ملل، چگونه این بیانیه را از طر

 [ ٢کشور و دولت مستقل در زمین وجود ندارد؟!] ٢0۵بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 

ی این شگرد  در توصیه  ی بهائیکه پیامبرخوانده های تبلیغی بهائیت استفریبی، یکی از حربه نمایی و عواممظلوم دوم:

 [ ٣است: »هرقدر مظلوم واقع شوید، اُِحّب ): دوست داشتنی( بوده و هست«.]تبلیغی، به پیروانش دستور داده 

سوم: تشکیالت بهائیت در حالی درخواست آزادی عمل کامل در ایران دارد که به علّت وابستگی به دشمنان اسالم و  

ارشکنی و خیانت ایران، حتی در زمان پهلوی هم که بسیاری از مقامات کشوری و لشکری را از آن خود کرده بود، ک

[ با این حال، چگونه تشکیالت بهائی، درخواست نفوذ پیروانش در نهادهای دولتی و  ۴بود.]  ی راهش ساختهرا پیشه

 رسمی را دارد؟! 

[، با چه رو و  ۵سال، همواره آتش بیار تحریم و فشار علیه مردم ایران بوده ] ۴0چهارم: تشکیالتی که در طول 

 دارد؟!  درخواست آزادی عمل بیشتر در کشورمان را ایران، یجرأتی، ضمن تهدید جامعه

در راستای تأمین منافع خود، از وارد آوردن هیچ ضربه و   متأسفانه تشکیالت بهائیت از ابتدای انقالب تا کنون، آری؛

 دریغ نکرده است. ای به کشور و مردم شریفمانصدمه 

 نوشت: پی

 ایران. [. به نقل از وبسایت بهائیان ١]

[. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تیتر خبر: چند کشور در جهان وجود دارد؟ + لیست کامل کشورها، کد ٢]

 . ٣/۵/ ١٣٩٧، تاریخ انتشار: ۶۵۴٣٩8٣خبر: 

 . ١٢٧ی الکترونیکی، ص [. حسینعلی نوری، اقتدارات و چند لوح دیگر، نسخه٣]

خرداد به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول،   ١۵[. ر.ک: جواد منصوری، تاریخ قیام ۴]

 .٢/٩٢، سند شماره ١، ج ١٣٧8

 سازمان ملل و تالش بهائیت برای محکومیت ایران  ی:ی بیشتر، بنگرید به مقاله [. جهت مطالعه ۵]
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ائی در سازمان ملل متحد به  پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به گزارش بهائیان ایران: »دفتر جامعۀ جهانی به

ای سرگشاده به  ، در نامه١٣٩۵شهریور سال   ١۶کشور در سراسر جهان در تاریخ  ٢٣0نمایندگی از بهائیان بیش از 

ی اقتصادی، اجتماعی و  آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، ضمن برشمردن موارد تبعیض گسترده

های رات رسمی دولت در مجامع عمومی، به بررسی عواقب این چنین ظلم فرهنگی علیه بهائیان و تضاد آن با اظها

 [ ١سیستماتیک بر کل اجتماع ایران پرداخته است«.] 

 دانیم تا چند نکته را متذکر شویم:اما در پاسخ به انتشار مجدد این خبر از سوی تشکیالت بهائیت، الزم می

کند در حالی که  کشور مطرح می ٢٣0یه را از طرف بهائیان اول: تشکیالت بهائیت در سازمان ملل، چگونه این بیان

[ حتی بر فرض هم که  ٢کشور و دولت مستقل در زمین وجود ندارد؟!] ٢0۵بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 

شود؟! آیا بهائیت در ُکرات آسمانی دیگر کشور باقیمانده چه می ٢۵بهائیت در تمامی کشورها پیرو دارد، پس تکلیف 

ها هم تبعیض علیه بهائیان ایران را محکوم کردند؟! آری؛ اظهاراتی که از ابتدا با دروغ وان خیالی دارد که آن هم پیر

 و آمارسازی شروع شود، انتهایش معلوم است.

های تبلیغی بهائیت است که همواره با تمسک به آن، در تالش برای  نمایی، یکی از حربه نمایی و مظلومدوم: بزرگ

ی این شگرد  ی این فرقه در توصیهالمللی است؛ همچنان که پیامبرخواندههای بیننام خود و جلب حمایتمطرح کردن 

 [ ٣تبلیغی، به پیروانش دستور داده است: »هرقدر مظلوم واقع شوید، اُِحّب ): دوست داشتنی( بوده و هست«.]

که به علت وابستگی به دشمنان اسالم و   سوم: تشکیالت بهائیت در حالی درخواست آزادی عمل کامل در ایران دارد

ایران، حتی در زمان پهلوی هم که بسیاری از مقامات کشوری و لشکری را از آن خود کرده بود، کارشکنی و خیانت 

ی راهش کرده بود؛ همچنان که ساواک در گزارشی از جاسوسی بهائیان برای آمریکا و انگلیس آورده است: را پیشه

ی  های سراسر ایران اعالم نموده کلیهی محفلز اداری بهائیان( تهران طی نامه محرمانه به کلیه »حضیرة القدس )مرک

ی افراد نظامی از سرباز تا  نمایند، زیر نظر داشته فوراً آمار کلیه بهائیانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می

لعدل و به مراجع لندن و براند اسکات در آمریکا امراء طی یک یادداشت به حضیرة القدس تهران ارسال تا به بیت ا

[ با این حال، چگونه تشکیالت بهائی، درخواست  ۴ارسال گردد و آقای براند اسکات آمار مورد نظر را خواسته«.]

 نفوذ پیروانش در نهادهای دولتی و رسمی را دارد؟! 

[، با چه رویی  ۵لیه مردم ایران بوده ]سال، همواره آتش بیار تحریم و فشار ع ۴0چهارم: تشکیالتی که در طول 

 درخواست آزادی عمل بیشتر در ایران دارد؟! 

پنجم: متأسفانه تشکیالت بهائیت از ابتدای انقالب تا کنون، تا جایی که در توانش بود، از وارد آوردن هیچ ضربه و  

توان در  ت بهائی را می ی اخیر خیانت تشکیالای به کشور و مردم شریف ایران دریغ نکرده است. نمونهصدمه 

[ آری؛ شهنام گلشنی )عنصر وابسته ۶آفرینی در بازار ارز برشمرد.] آفرینی عناصر بهائیت در التهابمشارکت و نقش

گونه همکاری با دشمنان ایران برای ضربه  ایست که هرگاه توان یابد، از هیچ ی فرقه پردهبه تشکیالت بهائیت(، پشت

 کند. ران، در راستای تأمین منافع خود، دریغ نمیزدن به انقالب و مردم ای

 نوشت: پی

 [. به نقل از وبسایت بهائیان ایران. ١]

[. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تیتر خبر: چند کشور در جهان وجود دارد؟ + لیست کامل کشورها، کد ٢]

 . ٣/۵/ ١٣٩٧، تاریخ انتشار: ۶۵۴٣٩8٣خبر: 

 . ١٢٧ی الکترونیکی، ص و چند لوح دیگر، نسخه[. حسینعلی نوری، اقتدارات  ٣]

خرداد به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول،   ١۵[. ر.ک: جواد منصوری، تاریخ قیام ۴]

 .٢/٩٢، سند شماره ١، ج ١٣٧8

 ن سازمان ملل و تالش بهائیت برای محکومیت ایرا ی:ی بیشتر، بنگرید به مقاله [. جهت مطالعه ۵]

 ی گرانی ارز و ترویج احتکار!بهائیت؛ پشت پرده ی:ی بیشتر، بنگرید به مقاله [. جهت مطالعه 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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