
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 از سایت:[ عصر ایران ]برگرفته

 ۱۳۸۹اردیبهشت  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 هایی که در دو روز اول از نمایشگاه جمع آوری شدکتاب

بندی جدید ادیان بوده به طوری که بعد از اسالم و مسیحیت، بودا  فهرست بندی برخی از این کتب، دستهنکته جالب در 

المللی با ارائه کتب نقشه های جغرافیایی و های بینو بهائیت نیز در زمره ادیان)!؟( قرار گرفته بود!/برخی غرفه

ن هیچ اعتراضی نداشتند و.../تمامی آثار مرتبط با کاری نقشه ایران و خلیج فارس، در مقابل این برخورد ایرادست 

 .هللا صانعی نیز از نمایشگاه جمع آوری شده استآیت

در دو روز ابتدایی بیست و سومین نمایشگاه کتاب، تعداد قابل توجهی کتاب از ناشران داخلی و خارجی جمع آوری  

 .بهائیت و بابیت بوده استهای ضاله شد که بسیاری از این کتب مربوط به فرقه

به گزارش »تابناک«، در دو روز نخست برپایی نمایشگاه کتاب، عناوینی از کتب خارجی که نام جعلی برای خلیج  

 .های خارجی جمع آوری شدبودند، از سطرح غرفهفارس را در خود درج کرده

کاری نقشه ایران و خلیج غرافیایی و دست المللی با ارائه کتب نقشه های ج های بینبنابر این گزارش برخی غرفه

 .کردندفارس، در مقابل این برخورد ایران هیچ اعتراضی نداشتند و گاه خود اشتباه اینگونه کتب را تایید می

های فرقه های ضاله بهائیت و بابیت نیز از سطح نمایشگاه جمع آوری شده بنابر گزارش خبرنگار ما، اغلب کتاب 

 .عناوین بیشتری در این خصوص مشاهده شده استاست، امسال تعداد 

بندی جدید ادیان بوده به طوری که بعد از اسالم و مسیحیت، بودا  نکته جالب در فهرست بندی برخی از این کتب، دسته

 !و بهائیت نیز در زمره ادیان)!؟( قرار گرفته بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخورای هویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

