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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[

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آذر  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 شود یم یبررس یک یبا تار داریمستند د در

 ران یآن در ا نهیشیو پ تیبهائ

 .شود یاز شبکه خبر پخش م یبهائ یاسیو پنهان فرقه س دایبا موضوع پ یک یبا تار دارید مستند

با  یک یبا تار داریشبکه خبر، مستند د یباشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عموم ونیزیو تلو ویگزارش حوزه راد

و تکرار آن روز   ۲٠:   ۳٠آذرماه آغاز شده که هرروز ساعت  ۲۳از شنبه  تیبهائ یاسیو پنهان فرقه س دایموضوع پ

 .شود یشبکه پخش م نیاز ا ۱۱:  ۳٠ بعد ساعت

شناسان در خصوص   خیمحققان و تار نظر ت،یبهائ یباورها و آموزه ها یبررس ت،یبهائ یریو علل شکل گ خچهیتار

در دوران   تیبهائ ،یستیونیصه میو رژ سیانگل کا،یتوسط آمر تیاستثمار فرقه بهائ خ،یدر طول تار تیبهائ انتیخ

 .شود یپرداخته م امجموعه مستند به آنه نیهستند که در ا یاز موضوعات یپهلو میرژ

 انیبهائ یحقوق شهروند ت،یبهائ یسازمان- یو ساختار فرقه ا غیتبل یروشها ،یپس از انقالب اسالم تیبهائ ن،یهمچن

مجموعه مورد   نیدر ا زین یبهائ نیبا مستبصر تیبهائ التیو برخورد نامناسب تشک  ران یا یاسالم یدر نظام جمهور

 .ردیگ یقرار م یکنکاش و بررس

زاده، حجه االسالم   یاالسالم موسو حجه ش،یصداقت ک دیمانند دکتر جمش یو کارشناسان دیمستند با اسات نیا در

 .ساالروند، مصاحبه به عمل آمده است  نیو حس ییرضا دیام ،یمحراب

  ی از رفتارها یمستند شرکت کرده و مطالب تکان دهنده ا نیا در ز،ین تیفرقه بهائ انیجو یاز تبر یتعداد نطور،یهم

 .نموده اند انیرا ب تییبها التیتشک  یرانسانیخشن و غ

 یاسیدر گروه س یگودرز مانیا یکنندگ هیبه ته یا قهیدق ۲۵قسمت  ۶در  یک یبا تار  داریبه ذکر است؛ مستند د الزم

 .شده است دیشبکه خبر تول

 

 

 

 

 

 

 

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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