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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[

 

 بسیجخبرگزاری  از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۵آذر  ۲۸ ]تاریخ:[

 

 دویچه وله خبر داد 

 امید تشکیالت جاسوسی بهائیت به حسن روحانی 

می شود که   یمعرف تشکیالت جاسوسی در رسانه های ضد انقالب همواره به عنوان یکی از اقلیت های دینی!این 

 .حقوق آنها تضییع می گردد

 سرویس اخبار ویژه-خبرگزاری بسیج 

بهائیت از جمله تشکیالت جاسوسی وابسته به انگلیس است که کارویژه آنها در دوران بعد از انقالب اسالمی جاسوسی 

 .ای اسرائیل و سرویس های جاسوسی غربی استبر

می فرمایند که یهود اسرائیل در قالب بهائیت در ایران فعالیت می  ۱۳۴۰حضرت امام )ره( طی سخنرانی ای در سال  

 .کنند

می شود که   یمعرف حال این تشکیالت جاسوسی در رسانه های ضد انقالب همواره به عنوان یکی از اقلیت های دینی!

 .حقوق آنها تضییع می گردد

فضای چندانی برای خودنمایی نداشت، بعد از   ۱۳۹۲از سوی دیگر این فرقه ضاله که طی دوران قبل از سال 

موضوعاتی مانند نگارش منشور شهروندی از سوی دولت، به کرات به عنوان مبنایی برای نمایش نقض حقوق بشر 

 .یرددر ایران مورد استناد قرار می گ

 :در آخرین خبرسازی های مربوط به ضد انقالب، دویچه وله می نویسد

جامعه جهانی بهاییان در گزارشی از تشدید آزار و اذیت بهاییان در دولت روحانی خبر داده است. بر اساس این  

ا تخریب مورد محل کسب بهاییان تعطیل ی ۳۸۸اند و در بهایی دستگیر شده ۱۵۱گزارش در سه سال دولت روحانی 

گزارش ساالنه خود را درباره اذیت و آزار بهاییان در ایران منتشر  شنبهجهانی بهاییان روز سه  جامعه شده است.

ای را منتشر کرده، با وجود صفحه  ۱۲۲هایی از این گزارش گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس که بخش به کرد.

های دینی و امیدی که به رئیس جمهور دادن به تبعیض جمهوری ایران مبنی بر پایانهای حسن روحانی رئیسوعده

 ".رفت، اذیت و آزار بهاییان در ایران همچنان ادامه داردجدید ایران می 

 

 

 

 

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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