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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[ 

 

 نیوز ایسکا  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶آبان  ۹ ]تاریخ:[

 

 تاکید مجدد انگلیس بر حمایت از فرقه ضاله بهائیت

انگلستان در سخنرانی در پارلمان این کشور ضمن حمایت از فرقه ضاله بهائیت، مدعی مقام ارشد وزارت خارجه 

 .آزار و شکنجه مذهبی در ایران و برخی کشورهای دیگر شد

به گزارش ایسکانیوز، یک مقام ارشد وزارت خارجه انگلیس در سخنرانی در مجلس این کشور از فرقه ضاله بهائیت 

 .ادیان« دفاع کرد »تحت برنامه حمایت از آزادی و

به نوشته وبگاه »دولتی انگلیس«، »مارک فیلد« مسئول بخش کشورهای مشترک المنافع وزارت خارجه انگلستان که 

مسئولیت محافظت و پبشبرد اهداف انگلیس در جهان را برعهده دارد، در سخنرانی در مجلس از تعهد دولت این 

 .کشور در پیشبرد آزادی مذهبی و عقیده سخن گفت

خواهم از این مناسبت با تکرار وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن پرداختن به موضوع آوارگان روهینیگا گفت، می

های خاص تعهد دولت در حمایت از آزادی مذهب و انعکاس وضعیت تعدادی از کشورها در این زمینه و بیان نگرانی

 .صحبت کنم

های مذهبی از جمله بهائیت در داشت: »حمایت خود را از حقوق همه گروهمارک فیلد در ادامه سخنان خود اظهار 

 «.کنیمایران اعالم می

مارک فیلد مدعی شد: »آزار و شکنجه مذهبی در سایر کشورهای مسلمان مانند پاکستان، سودان و ایران افزایش یافته 

 « .است

گذار فرقه ضاله به مناسبت یکصدمین تولد پایهترزا می« نخست وزیر انگلیس نیز چند روز قبل در پیامی تبریکی »

بخش مردم هایش الهامتوان بهره گرفت. زندگی او و آموزههللا میبهائیت به پیروان این فرقه گفت: »از تعالیم بهاء

 «!توانیم از سخاوت و رحمت او بهره ببریمجهان است و ما می

 «!ستترزا می افزود: »بهائیت بخش مهمی از جامعه انگلیس ا

 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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