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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[ 

 

 برگرفته از سایت:[ جوان آنالین]

 ۱۳۸۸بهمن  ۷]تاریخ:[ 

 

 «جدید بهائیان دستورالعمل ها رسانهاجتماعی و  یها شبکهجوان آنالین نفوذ در » یاختصاص

آنان را  هایفعالیتخود به بهائیان ایران خطوط  هایدستورالعملدر ادامه  لییدر اسرامرکز فرقه ضاله بهائیت 

 .مشخص ساخت

آنان را  هایفعالیتجدید خود به بهائیان ایران خطوط  هایدستورالعملدر ادامه  در اسراییلمرکز فرقه ضاله بهائیت 

 .ستشخص ساخته ا

بهائیان بخش دیگری از دستورالعمل  سؤاالتالعدل« در پاسخ به برخی داراالنشا بیت» جوان آنالین«،گزارش »به 

خود برای گروهک بهائیان ایران را صادر و برخالف ادعای پیروان این فرقه مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، بر ورود 

 .کرده است یدتأک احتیاجات عصری« خوانده،که »هواداران خود به این حوزه تحت عنوان آنچه 

این فرقه  هایفعالیت محور لحاظ شده است، در آنادامه فعالیت بهائیان  در این دستورالعمل که صراحت بیشتری برای

بهائیت نیاز به  رشد و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: یاجتماع ضاله در سه حوزه مشخص سیاسی،

تلفی از ی با درجات مخ هایفعالیت. به نحو منظم شروع به انجام طلبدمیمشارکت بیشتری در امور اجتماعی را 

 .پیچیدگی در امور اقتصادی و اجتماعی نمائید

اجتماعی بطور نامحسوس تاکید  هایشبکه  یریگبر هدفجدید  دستورالعملمیان نکته قابل توجه این که در این  در این

 .شده است اصرار هایی که مربوط به بعضی از مسائل اجتماعی است،گذاریشده و بر تدوین و اجرای سیاست

حفظ محیط زیست«  » پرداختن به »حفظ حقوق زن«، »تعمیم آموزش مؤثّر به همۀ کودکان«، دستورالعملدر این 

به شکل حرفه مند و تخصصی  ها حوزهاین  بر حضور در دانسته شده و و...در راستای اهداف تشکیالت بهائیت الزم

 .تاکید شده است

و   ها آشوببر حضور پیروان خود در  ها رسانهگیری با برخی  و ارتباط بر نفوذ دیتأکبهائیت در ادامه با  یمرکز جهان

تصریح  صریحا  که  یآنجائ بهائیان در حوادث اخیر پرده برداشته است. از نقشکرده و در عین حال  دیتأکاعتصابات 

برای حضور در میادین مختلف عصری ایجاد شده از ابتکارات متنوع شخصی خود در طول این مدت استفاده  کندمی

 .نمائید

و  یاجتماع ی،گرفتن فعالیت سیاس بر شدتجوان آنالین« با تاکید با »در همین رابطه یک منبع آگاه در گفتگو 

را برای  یایپنهاناقتصادی بهائیان تصریح کرد که این فرقه ضاله با طرح بکارگیری مجدد ابتکارات شخصی توصیه 

 .کندمیتش زدن قرآن، توصیه آهمچون مسجد سوزی و  یها تجربهو  ادامه اغتشاشات

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

