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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[

 

 بهائیت در ایران ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴آبان  ۱۷ ]تاریخ:[

  

 رسانه های ضد انقالب از عوام فریبی بهائیتشانتاژ خبری 

های ضدانقالب فارسی زبان بطور هماهنگ مدعی شدند که نیروهای اطالعاتی و امنیتی رسانه بهائیت در ایران:

 .اندتن از بهائیان آباده در فارس حمله و تعدادی از آنان را دستگیر کرده ۱۴ی فارس، در ماه گذشته به خانه

 ائیتمعاند و مروج به

یکی از نمایندگان جامعه  وگویی باهای مخالف جمهوری اسالمی در گفتسی فارسی به عنوان یکی از رسانهبیبی 

ماموران شعبه شیراز وزارت اطالعات، و مامورانی از »جهانی بهائی در سازمان ملل به نقل از وی آورده است: 

نفر از بهائیان در این منطقه حمله و در  ۱۴ه خانه ب( ۲۰۱۳اکتبر  ۱۳) ۱۳۹۲مهر  ۲۱صبح  ۸آباده، حدود ساعت 

سایت رادیو فردا نیز به  «.های خانوادگی، را ضبط کردندها و عکسها، رایانهدیجریان بازرسی، کتب بهائی، سی

آباده  زبانان بهایی در ژنو پرداخته که به گالیه از اذیت و آزار بهاییان در ایران بویژه درفارسی وگو با سخنگویگفت

 .«مردم آباده با بهائیان دشمنی ندارند و دوست دارند آزادانه با بهائیان معاشرت کنند»اشاره کرده و مدعی شده است: 

ی تلویزیونی من و تو نیز در گزارشی به ماجرای دستگیری بهاییان آباده اشاره کرده و در یک سایت خبری شبکه

دهند اما برخوردهای جمهوری مذهبی ایران را بهائیان تشکیل می بزرگترین اقلیت»ادعای جالب مدعی شده است: 

های ضدانقالب رسانه ریسا« .اسالمی ایران با آنان باعث شده بسیاری از آنان مجبور شوند که ایران را ترک کنند

ران را به ی بازنشر این خبر، جمهوری اسالمی اینیز به بهانه… باالترین، خبرنامه گویا، دویچه وله، الجزیره و 

توقف این برخوردها  المللی براینقض حقوق بشر و مقابله با ادیان الهی متهم کردند و خواستار برخورد نهادهای بین

 !اندشده

ی برخورد با بهائیان و حمایت آنان از ترویج بهائیت در آباده در حالی است که های ضدانقالب به بهانههای رسانهنعره

های شوم استعمار علیه دین اسالم و مذهب شیعه بوده که ی ضاله بهائیت یکی از نقشهقهاندازی و تبلیغ فرراه

برخورد جمهوری اسالمی ایران با  .شودهایی صهیونیستی اداره و حمایت میهاست توسط سردمداران و کمپانیسال

ای ضدانقالب برای تبلیغ انههای رسهای کمپانیی بهائیان همواره یکی از سوژهاعضای معاند و مروج فرقه ضاله

ای که گویا این های حقوق بشری و آزادی ادیان بوده است به گونهدنیای غرب علیه جمهوری اسالمی ایران در عرصه

 !تاریخ ایران بوده و در حق آنها ظلمی بزرگ رقم خورده است جماعت، مظلومان

مکشی و کشتار، مخالفت با نظام جمهوری اسالمی اباحی گری و انحرافات عمیق در امور دینی، تبلیغ و ترویج آد

 .ی بهاییت استهای فرقه ضالهای از فعالیتایران و انحرافات شنیع اخالقی در بین اعضای این گروه تنها گوشه

بهائیت در ایران با انعکاس این نعره های دشمنانان تاکید دارد که بعد از بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی، 

می در ایران فکر نمیکنید اینگونه ادعاها دیگر خریداری ندارد. که اگر داشت مردم ایران اسالمی به باورهای مرد

 .امروز نمی رسیدند و دشمنان اینگونه در هراس از گسترش نفوذ انقالب اسالمی نبودند

 

 

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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