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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱شهریور  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 های پیش روها و فرصت اسالم در آمریکای التین، چالش

 کاری سفرای مسلمان در آمریکای التینها و کمپرکاری سفارت صهیونیست

خبرگزاری فارس: آمریکای التین در کانون توجه رژیم صهیونیستی قرار دارد و سفارت این رژیم نقش مهمی را در  

های رسمی اسبتهایی در منهای کشورهای اسالمی تنها به برگزاری مراسمخانهکند، درحالی که سفارتمنطقه ایفا می

 ... .کنندبسنده می

 های تخریبی فرقه بهائیت علیه مسلمانان فعالیت

 تفرقه بین مسلمانان و همسویی با های آمریکا و کشورهای غربی، برای تضعیف عقاید وها در راستای سیاستبهایی

بیشتر در پاناما، کاستاریکا، ها در حال حاضر های غربی به تبلیغ گسترده فرهنگ مشغول هستند. بهاییسیاست

السالوادور و تا حدودی در شیلی حضور دارند. در گویان، سورینام، اکوادور، بولیوی، نیکاراگوئه، کلمبیا، پاراگوئه و 

های این فرقه در پاناما و کاستاریکا رسد فعالیتدیگر کشورهای منطقه نیز حضور و فعالیت دارند ولی به نظر می

ر نقاط این منطقه است. در برخی از کشورها دانشگاه و مدرسه دارند. از آنجایی که این گروه مورد تر از سایگسترده

حمایت آمریکا و غرب هستند، مانعی برای فعالیتشان نیست. البته آمار دقیقی نیست که مردم چقدر به این ادیان و  

دهند. عمده  عی از پیروان خود در منطقه ارائه می های بهائیت، آماری غیر واقاند، ولی سایتها گرایش پیدا کردهفرقه 

کنند. آنان بیشتر ترجیح اند، از فرقه ضاله بهائیت پیروی میایرانیانی که به کشورهای آمریکای التین مهاجرت کرده

های  اند در کشورهای آمریکای جنوبی که از امکانات مالی و اقتصادی بیشتری دارند و در عین حال از جاذبه داده 

 .وریستی برخوردار هستند، سکنی گزیدنندت

 های فراوان بهاییان و مردم فقیر منطقهپول

برای مثال فرقه بهائیت در بولیوی دارای طرفدارانی است و یک مرکزی بنام »مجمع ملی روحانیت بهاییان بولیوی« 

یی و یک دانشگاه در شهر سانتا در شهر الپاز، پایتخت این کشور متعلق به این فرقه است و دارای یک ایستگاه رادیو

بهائیان در کیتو، پایتخت اکوادور   مقر در پاناما نیز فعالیت دارد. ۵۴۰مجمع ملی روحانیون بهائی با   باشند.کروز می

گفتنی است   چنین در پاراگوئه و کلمبیا فعالند و در اکوادور و پاراگوئه، یک مجمع ملی روحیانت بهائی دارند.و هم

های مالی فراوان از پیروان، فقر مالی و وضعیت بد گرایش مردم فقیر منطقه به این فرقه انحرافی، حمایتعلت اصلی 

 .معیشتی مردم منطقه هست

اند و در تالشند در هر یک از  های اخیر از خودشان نشان داده های چشمگیری در سالبهائیان آمریکای التین فعالیت

اندازی کنند. آنها در تخریب عقاید یک دانشگاه و مرکز آکادمیک برای خود راه کشورهای منطقه، ایستگاه رادیویی و

 ... .چنین تخریب عقاید مردم درباره مسلمانان فعال هستندمسلمانان و هم

 

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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