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 کیهان هوائی :[ روزنامه]

 ۷997 فوریه ۷1 - ۷7۱۷ بهمن ۷۱  :[خی]تار

 ۷1۷9شماره: 

 

 کنند آمریکائیان از بهائیان به عنوان مبلغان سیستم خود استفاده می «:الکفاح العربی»نامه لبنانی  هفته

  -سرویس خبر کیهان هوائی -تهران

جمهوری آمریکا آن را مطرح کرده است، شعار اصلی فرقه بهائیت به  رئیس« جورج بوش»که « نظم نوین جهانی»

 رود. شمار می

ای در پیرامون استفاده تبلیغاتی بهائیان از سوژه نظم نوین جهانی آمریکا  طی مقاله« الکفاح العربی»نامه لبنانی  هفته

المللی  هایی در آمریکا، ضمن حمایت کاخ سفید به نفوذ روزافزون خود در مجامع بین نوشت: بهائیان که با داشتن تشکل

ادعای  ۷9۹۱گذار فرقه بهائیت که در سال  بنیان -« بهاءهللا»های  ایده آلدهند، نظم نوین جهانی را تحقق  ادامه می

المللی  تواند به عنوان یک قدرت اجرایی توانمند با حمایت جامعه بین داند و معتقدند که آمریکا می پیغمبری کرد می

 تصمیمات خود را برای برقراری صلح در جهان به مورد اجرا بگذارد.

دهی فرقه بهائیت تخصص دارد، فاش ساخت  شگر آمریکایی که در امور مربوط به سازماناز سوی دیگر یک پژوه

ها و  عربی[ و آمریکایی، نفوذ خود در سازمان]های به اصطالح حقوقی  که بهائیان با حمایت از برخی از سازمان

 اند المللی و فراماسونی را افزایش داده مجامع بین

های  یکی از چهره« رستم خیرون»بهائیان در امور حقوق بشر سازمان ملل و نماینده « عراج ایمن»به گفته وی 

کنفرانس جهانی حقوق بشر را به نام سازمان  ۱۷خرداد و تیر سال   های کنند که در ماه سرشناس فرقه بهائیت تالش می

 ملل در وین برگزار کنند.

ون ویژه دفاع از حقوق بشر سازمان ملل حول این المللی نظیر کمیسی گفتنی است، بیشترین حجم تبلیغاتی مجامع بین

 گیرد. زند و به منظور به رسمیت شناخته شدن فعالیت این فرقه سیاسی در ایران صورت می موضوع دور می

کنند، در صورتی که  شدن این فرقه وابسته در ایران را نوعی نقض حقوق بشر تلقی مینها به رسمیت شناخته  غربی

گونه محدودیتی برای  یان شناخته شده توسط قانون اساسی در انجام امور مذهبی خود آزادند و هیچدر ایران پیروان اد

 آنان وجود ندارد.

 

 

 

 

 

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[


