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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[

 

 کیهانروزنامۀ :[ ]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۸مرداد  ۶ ]تاریخ:[

 

 معاندان!)اخبار ادبی و هنری( های بزرگ و تبلیغ بهائیت نشانهتاختن بر حجاب اسالمی 

دهد که دستورالعمل فعلی انها بر این واقعیت را نشان می ضد ایرانیهای فارسی زبان  رسانهها و شبه بررسی رسانه

 !و حمایت از فرقه بهائیتشود: تاختن به حجاب اسالمی محور دو چیز خالصه می 

های مختلف به اصطالح سیاسی و مطلق تا برنامه از سرگرمیهای مختلف خود اعم های یاد شده، در برنامهرسانهشبه

پردازند و سپس در بیان مصادیق ادعای واهی  های گوناگون به موضوع نبود آزادی در ایران میاجتماعی، به بهانه

کشند و این آموزه و دستور صریح قرآنی را در تضاد با حقوق بشر  را پیش می خود، مصرانه موضوع حجاب اسالمی

 .سازندماندگی معرفی میکنند و این ضامن امنیت و شأن زنان را عاملی برای واپسمعنا می

هایی از زنان در برخی معابر  و... با پخش کلیپ سلطنت طلبهای های »صدای آمریکا« و »من و تو« و شبکهشبکه

غیرتی، جامعه را  حیایی و بیج بیجا بیندازند تا با روا عنوان خواست عمومیتهران تالش دارند؛ کشف حجاب را به 

 .نسبت به دین اسالم و انقالب دور سازند

ترویج این فرقه   حمایت صریح و قاطع از بهائیت نیز اگرچه در گذشته دارای سابقه بوده است اما در مقطع کنونی

صهیونیستی  -اریدادن نسل جوان به فرقه استعمو شیعی و سوقهای اسالمی  منظور زدن ریشهاستعمار ساخته به

 .شوددر بستر جنگ نرم علیه نظام دینی برشمرده می بهائیت، گامی

آید، شبکه من و تو است که از  نظر میطلب بسیار پررنگ بههای سلطنتپرچمدار حمایت از بهائیت که در میان رسانه

 !کندسیکس« انگلیس فعالیت میآی ام » یالندن و با حمایت مالی و رسانه

کنند. اول؛ نقش انگلیس در سر برآوردن  های معاند در پرداختن به بهائیت به عمد چند واقعیت را بازگو نمیشبکه

رسد نظر میبهائیت، دوم؛ چرایی مخالفت با بهائیت از سوی مسلمین و سوم؛ نسبت میان صهیونیسم و بهائیان. به 

و افشای ماهیت شیطانی بهائیت باید بیش از پیش اسالمی ملی، در زمینه تبلیغ حجاب   های داخلی خاصه رسانهرسانه

 .وارد صحنه شوند

 

 

 

 

 

 

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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