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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[

 

 بنیاد مطالعاتی روشنگر ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠اردیبهشت  ١٩]تاریخ:[ 

 

 ها نگرانی بهائیت از رفع تحریم

 مطبوعاتی بهائیت علیه ایران صدور بیانیه 

ها علیه کشور ایران بوده و هست.  های فشارهای سازمان مللی برای ایجاد و تشدید تحریمبهائیت همواره یکی از اهرم 

و نفوذ گسترده در این سازمان، برای   های مختلفی که در سازمان ملل از آن خود کردهها و تریبوناین فرقه، با البی

 .کندوری اسالمی از هیچ اقدامی فروگذار نمی فشار و آزار جمه

ها علیه کشور ایران بوده و هست.  های فشارهای سازمان مللی برای ایجاد و تشدید تحریمبهائیت همواره یکی از اهرم 

و نفوذ گسترده در این سازمان، برای   های مختلفی که در سازمان ملل از آن خود کردهها و تریبوناین فرقه، با البی

 .کندفشار و آزار جمهوری اسالمی از هیچ اقدامی فروگذار نمی 

ها داغ شده است، تشکیالت بهائی نگران طی چند روز اخیر نیز که دوباره اخبار مذاکرات و باال و پایین کردن تحریم 

راری خود  های تک های مختلف، داستاناز کوچکترین رفع تحریمی به سود ایران، دست به کار شده و با صدور بیانیه

 .است را علیه ایران و به منظور کارشکنی در اوضاع کنونی، منتشر کرده

هایی که پیشتر در پردازیها نگرانند و مطبوعات را به دروغکنند از تشدید سرکوبدر بیانیه اخیر، بهائیان ادعا می 

ی از ترفندهایی که همواره دهند. این در حالی است که یک مورد قبرستان، روستای ایول و… داشتند، ارجاع می

نمایی با برخورد طبیعی با  شکنی و در پی آن مظلوم اند، قانون اعضای خود فرقه به آن اعتراف کرده

 .هایشان استشکنیقانون

 .شودنمایان می ای تازهبدخواهی و دشمنی سیستماتیک این فرقه با کشور هر روز، با جلوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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