[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 ]:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایكنا)
[تاریخ ۱۴ ]:دی ۱۳۹۵

حقدل:
دست بهائیت در تمام هنجارشكنیها كامالً مشهود است
گروه اجتماعی :رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به اقدامات مخرب فرقه ضاله بهائیت جهت پیشبرد اهداف
دشمنان نظام اسالمی ،گفت :دست بهائیت در تمام هنجارشکنیها ،از بدحجابی گرفته تا ساماندهی صفحات غیراخالقی
اینترنتی کامالً مشهود است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایكنا) از فارس ،غالم مهدی حقدل ،رئیس شورای اسالمی شهر شیراز عصر
دیروز ۱۳ ،دیماه در نطق پیش از دستور یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی این شورا با یادآوری اینكه روز سالروز
 ۱۷دیماه ،روز اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دستور رضاخان گفت :بهطور مشخص دوران رضاخان
سرآغام تهاجم فرهنگی در كشور ایران بود و بزرگترین وقایع به نفع فرهنگ غرب و در حقیقت در جهت سلطه
غرب بر ایران انجام گرفت....
حقدل با تصریح انیكه فرقه ضاله بهائیت همواره از ابزارهای مختلف تبلیغی برای تخریب نظام سیاسی کشور استفاده
کرده است و عناصر این فرقه از تمام شیوههای ممکن برای برهم زدن فضای روانی جامعه استفاده کردهاند ،گفت:
دامنه فعالیت این فرقه در زمان رژیم پهلوی از نفوذ در دستگاه حاکمیت تا رخنه در انجمنهای مذهبی گسترده بود.
دست بهائیت در تمام هنجارشكنیها كامالً مشهود است
وی افزود :بعد از پیروزی انقالب اسالمی و کوتاه شدن دست این جریان از حاکمیت تالش برای تغییر ذائقه مردم و
قرار دادن آنها در مقابل حکومت بهعنوان برنامه اصلی بهائیت در کشور تعریف شد تا جایی که دست بهائیت در تمام
هنجارشکنیها ،از بدحجابی گرفته تا ساماندهی صفحات غیراخالقی اینترنتی کامال مشهود است.
...

[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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