[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:فرقه نیوز
[تاریخ ٩ ]:اسفند ١٣٩٩

پهن کردن دام برای جوانان ایرانی توسط تشکیالت بهائی
تبلیغات حداکثری تشکیالت بهائی در ایران باوجود ممنوعیت و مجرمانه بودن تبلیغ در کشور
به گزارش فرقه نیوز؛ با وجود اینکه در ایران تبلیغ بهائیت ممنوع است و تشکیالت بهائی به این امر واقف است و
همچنین طبق سخنان رهبران بهائی که اطاعت از اوامر و قوانین حکومت متبوع را الزم و واجب شمرده است ،اما
این تشکیالت بر خالف این سخنان و اعتقادات بهائیان به طور مداوم و نشر حداکثری در رسانه های خود اقدام به
تبلیغ جوانان ایرانی تحت عناوین مختلف از جمله موضوعات اجتماعی ،هنری ،آموزشی ،اقتصادی و دینداری می
نماید.
قابل ذکر است که تبلیغ بهائیت در کشور اسرائیل غاصب نیز از سوی رهبران بهائی ممنوع اعالم شده است و این
تشکیالت هیچگونه تبلیغی در اسرائیل چه در فضای مجازی و یا حقیقی انجام نمی دهند ،اما در ایران با وجود
ممنوعیت و مجرمانه بودن تبلیغ این فرقه ،از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند!
باید پرسید چرا کشور اسرائیل به تشکیالت بهائیت اجازه تبلیغ شهروندان خود را نمی دهد؟
و چرا این تشکیالت به طور صد در صد این قانون را در اسرائیل رعایت می کند و کلیه مبلغین بهائی را از تبلیغ
اسرائیلیان در سراسر دنیا برحذر داشته است؟
شاید تنها جواب قانع کننده این پرسش ها در مرکز اسرائیل یعنی جایی که هسته اصلی تشکیالت بهائی در آنجا قرار
دارد باشد ،چرا که حیات این فرقه به تبعیت کامل از دستورات رژیم غاصب اسرائیل بستگی دارد...

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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