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 ]روزنامه:[ کیهان هوایی

 ۱۹۹۶ژانویه  ۲۴ - ۱۳۷۴بهمن  ۴چهارشنبه  :[خی]تار

  ۱۱۶۶ :[شماره]

 ۵ :[صفحه]

 

 از تحرکات فرقه بهائیت در قزاقستان« 1یتآلما»های دولتی و دینی نگرانی مقام

های مشکوکی با ظاهر ها و فرقههای اخیر گروهسال ی گفت: درتاسقف اعظم آلما –ژانویه ۱۵ –دی ۲۵ –تهران 

 نگرانی روحانیون مسلمان و مسیحی شده است.ها موجب اند که اقدام آندینی در قزاقستان به فعالیت پرداخته

های مشکوکی در قزاقستان برای فعالیت و تبلیغ ی گفت: به واسطه شرایط موجود، فرقهتاسقف اعظم آلما« الکسی»

اند و عوام چون به هر چیز عجیب و غریبی به ویژه اگر غربی باشد عالقه نشان باورهای خود زمینه مناسب پیدا کرده

 کنند.ها گرایش پیدا میاین گروهدهند به می

ها در موطن اولیه ی اضافه کرد: با آنکه اکثر این فرقهتچاپ آلما« کاروان»ای با روزنامه اسقف الکسی در مصاحبه 

های دینی و سیاسی قزاقستان از جمله یابند. مقاماند در قزاقستان رشد و گسترش میخود مغضوب واقع شده

اند. های با ظاهر دینی در قزاقستان ابراز نگرانی کردهها و فرقهاز فعالیت گروه رها و مؤکدا  جمهور این کشور بارئیس

ها مشخص ها و اظهارات و مواضع قبلی آناند اما با توجه به اشارههایی نام نبردهها اگرچه صراحتا  از فرقه یا فرقهآن

 شود.های آسیای شرقی در این کشور ناشی میاست که این نگرانی از فعالیت رو به رشد بهائیها و فرقه

آذرماه امسال طی سخنانی به مناسبت سالگرد استقالل این  ۲۵جمهور قزاقستان روز رئیس« نور سلطان نظربایف»

تر از گذشته ابراز داشته و به این نکته نیز که اسقف الکسی اشاره کرده، پرداخته کشور این نگرانی را با لحنی صریح

 اند.ها در کشور خود مغضوب و سرکوب شدهیاری از این فرقهبود که بس

های دینی که قبال  وی همچنین گفته بود اگر چه در قزاقستان آزادی دینی وجود دارد ولی در مورد رشد دادن فرقه 

د قابل دهها چنانچه تجربه برخی کشورها نشان میاند باعث نگرانی است زیرا فعالیت آنبرای مردم ما آشنا نبوده

 بینی است.پیش

ها از ایران و برخی دهند شمار زیادی از بهائیهای غیررسمی نشان میگونه که گزارشهای اخیر آندر سال 

ها همچنین بر این نکته تأکید دارند که اند و این گزارشکشورهای آسیایی و حتی اروپایی به قزاقستان کوچ کرده

 ای فعال دارد، قرار دارند.صهیونیستی که سفارتخانه بهائیان در این کشور تحت حمایت رژیم

مذهب و فرقه مذهبی در قزاقستان فعالیت  ۳۰سازمان دینی و بیش از  ۱۳۰۰ها، در حال حاضر طبق همین گزارش

 دارد.

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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