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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

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 مصادره نوروز توسط بهائیت

در اینترنت جستجو کنید، متوجه خواهید شد که تشکیالت بهائیت از  «Naw Ruz» انگلیسیاگر عبارت نوروز را به 

ای ندارد، برای معرفی تشکیالت خود به جهانیان، جشن نوروز باستانی ایران زمین را به نام  آنجا که تاریخ و پیشینه

 .شان استدر خدمت به میهنها همه بر خالف ادعای پوچ صداقت و امانت بهائیت خود مصادره کرده است. این 

در اینترنت جستجو کنید،  «Naw Ruz» پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر عبارت نوروز را به انگلیسی

ای ندارد، برای معرفی تشکیالت خود به جهانیان، متوجه خواهید شد که تشکیالت بهائیت از آنجا که تاریخ و پیشینه

 .به نام خود مصادره کرده است جشن نوروز باستانی ایران زمین را

به عبارتی هر محقق و انگلیسی زبانی که بخواهد پیرامون نوروز اطالع یابد، به صورت خودکار، آن را جشنی بهائی 

خواهد پنداشت و به جای آشنایی با فرهنگ و رسوم کشورمان، به بهائیت تبلیغ خواهد شد. در واقع این اقدام تشکیالت 

ی تاریخی )نظیر تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی و دزدی از آثار  زدی فرهنگی و مصادرهبهائیت، به مثابه د

سی در این دزدی فرهنگی با بیباشد. از نکات قابل توجه، همکاری سایت گوگل و بیباستانی و هویتی( کشورمان می

 .بهائیت است

که   هشان است: »بهاییان در هر نقطبه میهنها همه بر خالف ادعای پوچ صداقت و امانت بهائیت در خدمت این

 [ ۱].«اند؛ و تا به حال به درستی و امانت و صداقت مشهورندسکونت گزینند، تابع قوانین آن مملکت بوده

چه از فرهنگ ایرانی اسالمی کشورمان را بتوانند منکر شده و زیرآب آن را  های ساخت اجانب هر آن آری؛ فرقه 

 .زنندن قابلیت را نداشته باشد، دزدیده و به نام خود جا می زنند و هرآنچه که ایمی

 :نوشتپی

 .های وابسته به تشکیالت بهائیتبه نقل یکی از سایت  [۱]

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

