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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:[ پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

 ۱۳۹۷مرداد   ۲۴ :[تاریخ]

 

 ت یجانسون به بهائ  کی تبر امیپ

با   تی بهائ وندیبه پ  ت،یبهائ  سیسال تأس نیبه مناسبت صدم کا،یجمهور آمر یاز رؤسا یک یبه عنوان  جانسون«»

است«. اما به   یک ی کایمناسبت، آورده است: »هدف شما با هدف آمر نیبه ا امیاز پ یاذعان کرده و در بخش کایآمر

 !د؟یسخن گو تیبا بهائ  کایمشترک آمر فاز هد تنام،ی و گناهیموجب شد تا قاتل مردم ب یچه عامل  یراست

کشور تا کنون، به  نیعبدالبهاء در سفر خود به ا یهایزنیپس از را کا،یو مذاهب_ نظام آمر انیجامع فرق، اد گاهیپا

از   یک ی»جانسون« به عنوان  رون ینشانده درآمده است. از او دست یساختگ  یفرقه  نی ا یاصل انیاز حام یک یعنوان 

از   یاذعان کرده و در بخش کایبا آمر  تیبهائ وندیبه پ ت، یبهائ سیسال تأس نیبه مناسبت صدم کا،یجمهور آمر یرؤسا

 [ ۱]«است یک ی کایخود آورده است: »هدف شما با هدف آمر امیپ

! د؟یسخن گو تیبا بهائ کایاز هدف مشترک آمر تنام،ی و گناهیموجب شد تا قاتل مردم ب یچه عامل یبه راست اما...

 یبرا یبه عنوان سالح جنگ فرهنگ  تنامیاز آن، در و کایموجب شد تا آمر تیبهائ  ینیشبه د میچگونه تعال نیهمچن

بر   یرا دارد، اندک یصلح جهان ی برقرار یه یداع که  یتیچگونه بهائ ی[ از طرف۳کشور استفاده کند؟!] نیتسلط بر ا

آموزه  نیاربابانش، به نشر ا یمورد تهاجم واقع شده  ینبوده و تنها در کشورها رگذاریطلب خود تأث جنگ انیحام

 !اصرار دارد؟

 :نوشتیپ

   ۵۵٨ - ۵۶۵، صص  ۱۱شماره:  ، یاخبار امر یمجله  [۱]

… 

 تنام یدر و تی : پشت پرده حضور بهائیبه مقاله  دیبنگر  شتر،یب یجهت مطالعه [۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

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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