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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 کیهان هوائی ]روزنامه:[

 

 ترین اقلیت مذهبی یاد کرد بزرگ عنوان جمهوریت از تعداد اندک بهائیان ایران به

روزنامه جمهوریت چاپ استانبول از فرقه غرب ساخته بهائیت  -اردیبهشت  ۴۲ -سرویس خبر کیهان هوائی -تهران 

های جاسوسی مشهورند، به  آوری اطالعات برای بنگاه که در کشورهای مختلف عناصر کلیدی آن به فعاالن جمع

 ترین اقلیت مذهبی ایران یاد و وضعیت آنها را اسفبار توصیف کرد. عنوان بزرگ

اکنون قریب  نویسد: هم تهامات حامیان این فرقه مبنی بر اعمال محدودیت علیه آنان در ایران میاین روزنامه با تکرار ا

های  کنند و سازمان حقوق بشر عقیده دارد که در بین طرفداران اقلیت هزار بهایی در آمریکا زندگی می ۰۴۱ به

اند، این در حالی است که  متحمل شده -به ویژه در ایران  -مذهبی، بهائیان بیشترین ضربه را در کشورهای اسالمی 

 دهند. ترین قشر اقلیت مذهبی در ایران تشکیل می بهائیان بزرگ

ترین اقلیت مذهبی یاد کرده است که تعداد آنها در ایران اندک است و  عنوان بزرگ جمهوریت در حالی از بهائیان به

شان، ایران را  ی با متوقف شدن فعالیت تبلیغاتیبسیاری از سران و اعضای این فرقه پس از پیروزی انقالب اسالم

ویژه ممالک تازه استقالل یافته آسیای میانه به عضوگیری و ضدیت با جمهوری  ترک کرده و در دیگر کشورها به

آمیز درباره تعداد  اسالمی پرداختند. یکی از ترفندهای اصلی این فرقه برای فریب افکار جهانیان، ارائه آمارهای مبالغه

 عضایشان است.ا

های قدرت در اروپا و آمریکا  های بانفوذ و کانون ای با صهیونیست رهبران این فرقه روابط بسیار نزدیک و دوستانه

 دارند و مقر اصلی آنها نیز در اسرائیل است.

د که سال موفق ش ۰۱الی  ۴۲نویسد: عراق طی  کن شدن بهائیت در عراق خبر داده و می جمهوریت در پایان از ریشه

شده خود چنین هدفی را دنبال  های طراحی ریشه بهاییگری را در آن کشور بخشکاند و دولت ایران نیز بر اساس برنامه

 کند. 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[

 


