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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[

 

 کیهان هوائی :[روزنامه]

 ۱۹۹۲دسامبر  ۲۳ – ۱۳۷۱دی  ۲چهارشنبه  ]تاریخ:[

 ۱۰۱۲ ]شماره:[

 ۹ [صفحه:]

 

 غرب در تبلیغ اجالس بهائیان در امریکا تناقض گوییهای منابع خبری

پراکنی آمریکا و  وسایل ارتباط جمعی و بنگاههای خبر -دسامبر  ۱۹ -آذر  ۲۸ -سرویس خبر کیهان هوائی  -تهران 

که در نیویورک « کنگره جهانی بهائیان» اروپا با هدف تبلیغ برای فرقه ضاله بهائیت خبرهای متناقضی را در زمینه

 تشکیل شده بود، به سراسر جهان مخابره کردند.

در حالی که خبرگزاری فرانسه تعداد شرکت کنندگان در کنگره جهانی بهائیان را سه هزار نفر ذکر کرده است، رادیو 

هزار نفر  ۳۰ن در این کنگره را ماه خود آمار شرکت کنندگا آمریکا در بخش فارسی اخبار شامگاهی مورخه ششم آذر

 اعالم کرد.

پایتخت جهان مخابره شده  ۹همچنین در حالیکه خبرگزاری فرانسه ادعا کرد پیامهای این اجالس از طریق ماهواره به 

است رادیو آمریکا در این باره نیز گوی سبقت را از خبرگزاری فرانسه ربود و ادعا کرد که این پیامها متعلق به 

 نقطه جهان ارسال شده است! ۱۱و به  ترین مرجع بهائیان بود ایران، فرماندار ایالت نیویورک و عالیبهائیان 

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه و رادیو امریکا در اخبار خود ضمن جانبداری آشکار از فرقه ضاله بهائیت که 

کاهش رشد بهائیت در جهان بود. این بار  ساخته و پرداخته انگلیس است، بر خالف اخبار قبلی خود که حکایت از

افزایش یافته و  ۱۹۹۲میلیون نفر در سال  ۵به  ۱۹۶۳نفر در سال  هزار ۴۰۰ متفقاً مدعی شدند که تعداد بهائیان از

، سخنگوی جامعه بهائیان فرانسه این فرقه ساختگی را به عنوان دین آن هم در مقایسه با «صابران فؤاد»از به نقل 

( بیشترین رشد را داراست و از نظر !اسالم و مسیحیت جا زدند و افزودند: بهائیت به عنوان یک دین )دین مبین 

 کشور جهان بعد از مسیحیت قرار دارد. ۱۸۰ پراکندگی در

خبرگزاری فرانسه در ذکر جزئیات مربوط ضد نژاد پرستی، حتی ضد سکس )!؟( و به طور تلویحی بهائیان را افراد 

ای با اسالم، یهودیت و  جمیع صفات حمیده و پسندیده را دارند، معرفی کرد و افزود: بهائیان رابطهروشنفکر که 

ً  -های بهاءهللا، قرآن مجید، انجیل و تورات را نیز  مسیحیت ندارند، اما عالوه بر نوشته برای روشن شدن ذهنشان  حتما

ری از مدارس بهائیان در آمریکا مدعی شد که پیروان خبرگزاری فرانسه در همین حال با ذکر آما کنند.ی مطالعه م -

 (!دهند و از جهل و نادانی بیزارند.) این مسلک به تعلیم و تربیت و سوادآموزی بهای زیادی می

رود. با  از قضات پیشین آمریکا که از جمله بهائیان سرشناس این کشور به شمار می« جیمز نلسون» گریداز سوی 

 هزار تن افزایش یافت. ۱۵۰ هزار نفر بود، اکنون به کصدی ۱۹۸۰گفت: تعداد بهائیان آمریکا که از سال  یجوساز

است که گرچه خبرگزاریهای فرانسه و آمریکا  نیلندن برگزار شده بود گفت در ۱۹۶۳کنگره پیشین بهائیان در سال 

 بهائیت در شهر حیفا واقع در فلسطین اشغالی قرار دارد.اند اما مقر  نامی از اسرائیل در این کنگره به میان نیاورده

 

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[
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