
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 کیهان هوائی :[ روزنامه]

 ۸۷۰۱شماره 

 ۸۹۹۱آوریل  ۷۰ -۸۱۰۱اردیبهشت  ۰چهارشنبه 

 ۹صفحه 

 

 تالش بهائیان به منظور اثبات هویت دینی برای خود

 

محافل سیاسی و مطبوعاتی غرب  یپرداز دروغدر پی  -آوریل ۷۱ -اردیبهشت ۱ -سرویس خبر کیهان هوائی -تهران

مذهبی در ایران، اخیراً سلسله مقاالتی در نشریات خارج کشور با مضمون عدم  های یتاقلدر مورد نقض حقوق 

فرقه بهائیت در انگلیس در پشت این  یباندهاپنهان  یها دسترعایت حقوق اقلیت زرتشتی در ایران به چاپ رسیده که 

 قضیه به وضوح پیدایند.

 ای یشهکلبا همان تم و موضوع  رسد یماین مقاالت که با جعل اسامی زرتشتی در تایمز لندن، نیمروز و پیام به چاپ 

 گونه ینابا زرتشتیان متهم شده است. هدف  یبدرفتارغربی علیه ایران تنظیم گشته و در آن، ایران به  یها رسانه

مقاالت که به اعتقاد اپوزیسیون به سفارش تشکیالت بهائیان در انگلیس نگاشته شده، قلمداد کردن این فرقه ضاله در 

دینی، سخت در تالشند  شده اثباتدر ایران است چرا که بهائیان به دلیل نداشتن هویت  شده شناختهدینی  های یتاقلردیف 

 کنند. وپا دستدینی  یا شناسنامهذهبی، برای خود تا با پنهان شدن پشت سر اقلیتهای م

مقاالت اعالم  گونه ینابهاییان نسبت به ایران، ضمن تکذیب مطالب  های توزی ینهکانجمن زرتشتیان لندن در واکنش به 

 کرد که بهائیت در صدد تیره کردن روابط خوب جمهوری اسالمی با زرتشتیان است.

، رهبران بهائیت به منظور جلب حمایت بیشتر مجامع به اصطالح حقوق شود یمته در محافل اقلیتهای دینی ایران گف

و هدف آنان مطرح کردن خود به عنوان یک فرقه  اند پرداختهبشر به دفاع ظاهری از حقوق اقلیتهای دینی در ایران 

 اعتقادی همردیف پیروان سایر ادیان الهی است.

بودن فرقه بهائیت واقفند و بدین  یرمذهبیغکه آنان خود نیز بر  این حقیقت است دهنده نشاناین نوع عملکرد  که یدرحال

 کنند. وپا دستتا هویت دینی و الهی برای خود  کنند یمترتیب تالش 

 

 

 

 

 

 

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

 تماس با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه

 


