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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[

 

 کیهانروزنامه ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۷شهریور  ۵[ ]تاریخ:

 

 )خبر ویژه(

 سند تازه پیوند بهائیت با صهیونیست ها و سكوالرها 

صهیونیستي حاضر در آلمان هم پیماني تازه اي را   شماري از عناصر ضد انقالب نزدیك به بهائیان با گروه هاي فشار

قراردادن   سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستي از تالشهاي هماهنگ براي تحت فشار آغاز كرده اند. در این باره

 .ت آلمان و اعمال فشار اقتصادي علیه ملت ایران خبر مي دهددول

باني كنفرانس برلین( ) این گزارش شماري از عناصر ضد انقالب مقیم آلمان كه با حزب سبزهاي این كشور اساس بر

برخي  مجمع آزادي خاورمیانه«، انجمن یهودیان شهر كلن و » مرتبط هستند، هماهنگي هایي را با گروه صهیونیستي

میلیون یورویي  ۱۰۰ صهیونیستي دیگر انجام داده اند تا بتوانند دولت آلمان را براي لغو قرارداد -گروه هاي یهودي

 .فشار قرار دهند مركز تبدیل گاز طبیعي به گاز مایع در ایران تحت ۳ایجاد 

ر ایران، به اعمال فشار مذكور  این ائتالف اعالم كرده است در دفاع از بهائیان و حمایت از جدایي دین و سیاست د

 .ادامه مي دهد

مي كند این معامله تناقضي  وزارت خارجه رژیم صهیونیستي در گزارش خود اذعان مي كند: »دولت آلمان ادعا  سایت

 « .ایران ندارد. ولي اسرائیل به این تصمیم اعتراض كرده با قطعنامه هاي شوراي امنیت در مورد تحریم حكومت

سكوالریسم تأكید كرده  صهیونیستي »مجمع آزادي در خاورمیانه« به همبستگي خود با بهاییان و جریان گروه فشار

در حالي انجام مي شود كه پیش از این، هم بیت العدل   است. دفاع رسمي صهیونیست ها از فرقه استعماري بهائیت

قبل از تأسیس  سال ۷۰رده فرقه مذكور وزارت خارجه اسرائیل ادعا كرده بودند بهاءاله سرك بهاییان و هم سایت

 و بهائیت پیوندي با هم ندارند. اسرائیل به فلسطین اشغالي رفته و در آنجا دفن شده و صهیونیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

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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