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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[

 

 و مذاهب ان یجامع فرق، اد گاهیپا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲بهمن  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 بهائیت براي بهره مندي از منشور حقوق شهروندي دورخیز

 های نو ظهور از منشور حقوق شهروندیسوء استفاده فرقه 

مطرح کردن  ر،یاخ یو نو ظهور در سالها یساختگ  یفرقه ها یاز راهبردها یک یو مذاهب_  انیجامع فرق، اد گاهیپا

چون منشور حقوق  ییهاکشور بوده است. سوء استفاده از مقوله یدر فضا ینید تیمذبوح خود به عنوان اقل انیجر

 .شودیمشاهده م اراست نیدر ا زیتوسط دولت مطرح شده است ن رایکه اخ یشهروند

دولت در موارد مذکور عنوان کرد:   ینیبرعدم عقب نش دیمجلس با تأک یفرهنگ  ونیسیعضو کم ،ینیاالسالم حس حجت

 هاان یجر نیا .ندیآ یها بطور قطع جلو مفرقه  نیکند ا ینیخصوص عقب نش نیاگر دولت باألخص وزارت خارجه در ا

است که صاحب  یانیجر ینید تیاقل ستند؛ین تیاقل که دانندیم تیخودشان را اقل ی( درحالتی)همچون فرقه ضاله بهائ

گروه  نیاست. ا ینید تیاقل کیکه  کندی را ساخته و امروز عنوان م تیندارد؛ استعمار، بهائ شهیر تیکتاب است. بهائ

 تیدارند که حال بعنوان اقل یاینید یژگیاند؛ االن چه وکاذب که االن به وجود آمده  یهانو ظهور و عرفان  یها

 ...!!بشوند؟ شناخته

گوناگون و مورد  یغاتیتبل یها وهیدر جذب جوانان و نوجوانان با ش التیتشک  نیگسترده ا تیآخر: با توجه به فعال کالم

جاسوسان خود   نیهمه جانبه با ا یجامع و کامل به مبارزه ا یکه با برنامه ا رودیانتظار م نیقشر از مسئول نیپسند ا

 .زندیبه پا خ یگمراه یفرقه ها نیمناسب به مبارزه با چن یفرهنگ و  یراه با بستر ساز ن یفروخته بپردازند و در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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