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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:[ سازمان تبلیغات اسالمی

 ۱۳۸۸بهمن  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 :هللا محمدجعفر خوشنويسآیت 

 اهداف شوم خود درايران کمک مي کند بهائيت، آمريکا را در رسيدن به 

آيت هللا محمدجعفر خوشنويس در نشست تخصصي جريان شناسي نحله هاي انحرافي گفت: دليل مستند وجود دارد که  

 .فرقه بهائيت، آمريکا را در دستيابي به اهداف شوم و پليد خود در ايران کمک مي کند

بهمن ماه   ۱۲نجان، آيت هللا محمدجعفر خوشنويس روز دوشنبه به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسالمي ز

سالجاري در نشست تخصصي جريان شناسي نحله هاي انحرافي که با حضور شماري از مبلغين استان زنجان در محل 

اداره كل تبليغات اسالمي زنجان برگزار شد، افزود: بهائي ها جزو فرقه و عوامل کمک دهنده به سياست هاي آمريکا  

 .هستند

بيان اينکه فرقه بهائيت با اسراييل و آمريکا همکاري شديدي دارند و در واقع به همديگر نان قرض مي دهند   وي، با 

گفت: وقتي يک بهايي در ايران دستگير مي شود، فرياد آمريکا در مي آيد و اين نشانه حمايت سران کاخ سفيد از بهايي 

 .ها است

ها شگردهاي جديدي را براي به دام انداختن ايراني ها به ويژه در کشورهاي عربي بکار  بيان اينکه اخيرا بهايي وي، با 

گرفته اند، گفت: ماموريت آنها اين است که مردم ايران به ويژه قشر نوجوان و جوان جامعه را با ترفندهاي مختلف به  

 .دام خود کشانده و شکار کنند

روحانيت براي مقابله با اين ترفندها چاره انديشي کند، اظهار داشت: با توجه به  آيت هللا خوشنويس، با تاکيد بر اينکه 

اينکه ايراني ها جهت زيارت و سياحت به کشورهاي عربي سفر مي کنند، لذا فرقه بهائيت تالش دارد با داير کردن 

 .مغازه در اين کشورها، ايراني ها را گرفتار دام خود کند 

قالب اسالمي ايران از سوي فرق مختلف به ويژه بهائيت، همواره مورد تهديد واقع شده و مي  وي با بيان اينکه ملت و ان

 .شود، گفت: دامنه ي بحث در خصوص بهائيت، بسيار گسترده است و نيازمند زمان بيشتري است

که انسان ها را از   آيت هللا خوشنويس، بابيان اينکه فتنه انسان را از دين خارج مي کند، افزود: تالش بهائيت اين است

 .دين خارج سازد و در زمان حاضر نيز فعاليت و فتنه آنها بيشتر شده است 

وي، يادآور شد: پس از پيروزي انقالب، بزرگان فرقه بهاييت از ايران فرار کردند، ولي متاسفانه اخيرا برخي از آنان 

 ند. بازگشته و جهت رسيدن به اهداف دشمنانه ي خود، سرمايه گذاري مي کن

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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