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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[

 

 ]روزنامه:[ جمهوری اسالمی

 ۷۱۴۱شعبان  ۷۱ ۷۶۳۷خرداد  ۷۱دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۴۱۱ ]شماره:[

 ۶صفحه 

 سال چهارم

 

 خبرگزاری یونایتد پرس توسط صهیونیستها خریداری شد

 سهامداران اصلی از اعضای فرقه ضاله بهائی هستند

ها و حمایت  های اقتصادی صهیونیست گیری از کمک بگزارش خبرگزاریها از نیویورک، فرقه ضاله بهائیت با بهره

های تبلیغاتی صهیونیستی نقشی بعهده گیرند. این فرقه  ند تا در کنترل شبکهکن گسترده آنها در آمریکا تالش می

ها دارد و مهمترین مراکز آنها در فلسطین اشغالی است. داگالس روحه عضو برجسته  ارتباطات گسترده با صهیونیست

برگزاری یونایتد شبکه صهیونیستی بهائیت در آمریکا که یکی از شرکای عمده کمپانی "منک" کمپانی صاحب سهام خ

ای در نیویورک ضمن اعالم اینکه هدف وی تنها مسائل اقتصادی است! افزود که از سران  پرس میباشد در مصاحبه

دست به خریداری  مستقالا فرقه ضاله بهائیت کمک پولی دریافت نکرده است. وی در حالیکه تالش میکرد وانمود کند 

کمکی دریافت نکرده است! وی برای آنکه  گونه یچهر داشت در این زمینه شبکه تبلیغاتی یونایتد پرس زده است، اظها

بر روی اهداف تبلیغاتی فرقه صهیونیستی بهائیت از این معامله سرپوش بگذارد، اظهار داشت این مسئله جنبه تجارتی 

 دارد و اعتقادات شخصی ما بعنوان یک عامل در این جریان اقتصادی نقشی نخواهد داشت.

خبرگزاری یونایتد پرس از نیویورک گزارش داد دو تن از صاحبان جدید آژانس خبری یونایتد پرس روز گذشته در 

ساله چهارشنبه اخیر آژانس یونایتد پرس را از کمپانی  ۶۱نشستند داگالس روحه  به گفتگوشان  مورد سابقه شخصی

 "ای دیلیو اسکیپس" خریداری کرد.

گیریش به مسائل دیگری از جمله وابستگی خود به فرقه بهائیت پاسخ گفت. روحه در روحه ضمن تشریح دوباره دست

این گفتگو به داستان یک نشریه چاپ بوستون بنام بوستون کالب که در آن وی و شریکش را از اعضای فرقه بهائیت 

ی شرکت نکنند. وی بهائیت دستور دارند که در هیچ گروه فرقهمعرفی کرده بود پاسخ گفت. وی ادعا کرد اعضای 

آوری خبری آن نداریم! داگالس روحه در پاسخ  افزود ما قصد تحمیل اعتقادات خود را بر یونایتد پرس و عملیات جمع

ا که آیا فرقه بهائیت برای خرید آژانس یونایتد پرس کمک پولی در اختیار آنها گذاشته است گفت  سؤالبه این   مطلقا

داریم و تمام استعدادهای  یدتأکداره کردن یونایتد پرس بر جنبه تجارتی بودن آن کرد ما در ا خاطرنشانروحه  خیر!

ما در جهت کمک به این هدف بکار گرفته خواهد شد. وی افزود اعتقادات ما بعنوان یک عامل در این  شده یبترک

های  باط با جمعیتسال را در ارت ۵یونایتد پرس وی اظهار داشت  به گزارش جریان اقتصادی جائی نخواهد داشت.

 حقوق بشر گذرانده است و برای حقوق بشر مبارزه کرده است!

شنبه فروخته شد  ۱واحد مرکزی خبر بنگاه آمریکائی خبری یونایتد پرس اینترنشنال معروف به یویی روز  به گزارش

جدید است  یونیستیصهو مالک جدید آن شرکت "میدیانیوز کورچوریشن" )منک( است. شرکت "منک" یک شرکت 

یوئی و مراکز دار های یستگاهاتلویزیون،  های یستگاهاها"  که سرمایه گزاران متعددی از صاحبان "سهام روزنامه
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اند. مالک پیشین بنگاه خبری یویی شرکت " ای دابلوو اسکریپس" بوده که رئیس آن  کرده یستأس آن رامخابراتی دیگر 

 نخواهد کرد و مدتها است که قصد فروش آنرا داشته است.اعالم کرد اسم بنگاه خبری "یوپی" تغییر 

 ۵۵وی اضافه کرد که نه تنها کارکنان یویی تغییر نخواهند کرد بلکه مایملک آنهم به شرکت جدید فروخته شده که 

 آمریکائی راندولف هرست بوده است. دار یهسرمادرصد آن متعلق به شرکت اسکریپس و پنج درصد آن متعلق به غول 

 طور بهدومین آژانس خبری آمریکا است در ده سال گذشته  یتدپرسآسوشاه خبری یویی که پس از خبرگزاری بنگ

ژوئن  ۱۷یویی در  ده میلیون دالر متضرر شده است. ۷۵۴۴متوالی با کاهش بودجه روبرو بوده است که تنها در سال 

 اسگریپس بنیان گزاری شد. یلهوس به ۷۵۴۱

ای یک هزار و دویست کلمه مخابره میکرد. در  مشروح را گشود که دقیقه یها گزارشبخش مخابره  ۷۵۱۱در سال 

ای در اختیار  ماهواره را شروع کرد و در اواسط سال گذشته پنجاه آنتن ماهواره یلهوس بهارسال خبر  ۷۵۴۷سال  یلاوا

 داشت.

 های خبری در آمریکا تعداد رسانه

 ۷۱۶۵ زبان یسیانگلروزنامه 

 ایستگاه ۵۱۳۱یو درا

 ایستگاه ۱۴۵تلویزیون 

 اطالعاتی در مورد خبرگزاری یونایتد پرس

 نفر ۱۴۴۴تعداد کارکنان در سراسر جهان 

 نفر ۷۴۴۴ تعداد خبرنگاران و عکاسان

 عدد ۷۴۶۳های مشترک  روزنامه

 ایستگاه ۶۱۶۱ رادیوهای مشترک

 ایستگاه ۱۱۵مشترک  های یزیونتلو

 کشور ۷۴۴ کشورهای مشترک

 عدد ۳۶۶های مشترک در  روزنامه

 نفر ۴۴۴تعداد کارکنان در آمریکا 

این خبر را بایستی از دیدگاه سیاسی و فرهنگی آن  شود یمکه در متن گزارش مشاهده  گونه همانجمهوری اسالمی، 

های  بکهو سایر وابستگان از جمله فرقه ضاله بهائیت بر ش ها یونیستصهیعنی تالش جهت تسلط یافتن هر چه بیشتر 

های جهانی  که عوامل مسلط به شبکه کند یمنقل  یناا عخبری بررسی کرد. جمهوری اسالمی این خبر را بدان جهت 

 تبلیغاتی را افشا نماید.

العمل مناسب است، لکن انتشار آن تا حدود زیادی عوامل سمپاشی علیه انقالب  این تحول نیازمند پاسخ و عکس اگرچه

 میکند. اسالمی ایران را افشاء

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


