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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[

 

 خبرگزاری فارس از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۸تیر  ۲۹]تاریخ:[ 

 

 ترین شماره »روشنا«امتیاز خاص جامعه اقلیت ایران در تازه

ها«  ویژه هشتاد و یکمین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان »روشنا« به انعکاس »صدای جامعه اقلیتپرونده 

 .اختصاص دارد

های دینی خبرگزاری فارس، هشتاد و یکمین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و  به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت

محوری این شماره از نشریه روشنا با جلدی  موضوع  .ادیان »روشنا« منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت

های دینی در مجلس شورای اسالمی( در  )بررسی دیدگاه نمایندگان اقلیت ها«متفاوت به انعکاس »صدای جامعه اقلیت

 .قالب یک پرونده ویژه، اختصاص یافته است

 اول در باب بهائیت،های تحلیلی و دستها و یادداشتای از مقاالت، گزارشهمچنین این شماره دربردارنده مجموعه

 .تبشیری است حجتیه، تصوف، فرق نوظهور و مسیحیت انجمن

ها در ساحت فکری امام )ره(، ظرفیت باالی قانون برای احقاق حق، تضمین مشارکت موضوعاتی نظیر حقوق اقلیت

گویم که »اقلیت هستم«، پویایی ها، نماینده تمام ایران هستم، امتیاز خاص جامعه اقلیت ایران، با افتخار می مدنی اقلیت

ها ران، الگویی برای سایر جوامع، مسیحیان و سایر اقلیتجامعه ارامنه، ضامن مشارکت سیاسی، همزیستی در ای

است، آزادی مدنی از نگاه پیروان ادیان توحیدی و   احتیاج به قیم ندارند، مشارکت در جامعه آشوری، درونی شده 

 .ها در شماره دید روشنا مورد بررسی و دقت قرار گرفته استصدای جامعه اقلیت

سازی از خائن، انجمن حجتیه و بورژوازی، نشر از طرد شدن نترسید، قهرمان  دانشگاه یا مرکز پرورش بهائی؟،

گری فرق  های سیاسیستیزی، انجمنی متناقض در اندیشه و عمل، ریشه حجتیه و وحدت مذهبی، فقر مشربی، انجمن

های مطرح سالگی را جشن خواهدگرفت؟ دیگر محور ۱۲۱عالم عارف، افراطیون نوظهور و آیا »تابنده« درویشی،

 .شده در این شماره است

ها و  ها و امنیت، »جذب« در فرقه فرقه  ای به نام کلیسا،تبشیر در »نوردوز«، عشرتکده انگاری مسیحی،یگانه

 .ها از دیگر موضوعاتی است که در دسترس مخاطبان قرار گرفته استوارهتبارشناسی عرفان

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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