
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری فارس]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳مرداد   ۱۱]تاریخ:[ 

 

 مثلث انگلیس، آمریکا و صهیونیسم درصدد ایجاد مذهب جدید است

هللا علی اسالمی در مراسم افتتاحیه ششمین دوره طرح والیت استانی که از قزوین، آیت  خبرگزاری فارس گزارشبه 

المللی امام خمینی)ره( قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تغییر به دو نوع دفعی و یک عصر امروز در دانشگاه بین

سازی نیز از مواردی است که در گروه  ود: مذهبوی افز دهد.مرتبه یا به صورت تدریجی و به مرور زمان رخ می 

 شود.های نخست خیلی احساس نمیگیرد و به همین دلیل در روزها و سال تغییر تدریجی و به مرور زمان قرار می 

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در مورد فرقه بابیت نیز به همین صورت بوده که با 

 محمد شیرازی، وی را تشویق کرده است که ادعای پیامبری کند.فیر انگلیس به فردی به نام میرزاعلی القائات س

اسالمی ادامه داد: کار به جایی رسید که این شخص به تدریج پیامبری خود را باور کرد و گفت که صاحب رسالت و  

  نیا لقا کنند که چرا نباید خدا باشی.وی اها به ها و انگلیسشریعت است و این امر موجب شد که پس از مدتی روس 

 القائات موجب شد تا این فرد نادان ادعای خدایی کرده و در پایان عمرش خدا بودن را به جانشین خود منتقل کند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در ساخت این مذهب، انگلیس نقش زیادی 

ها دیدند در امت اسالم باید کاری کرد در این خصوص فرمود که »انگلیسی است، تصریح کرد: امام راحل )ره( داشته

 سازی است بنابراین مذهب ساختگی بهائیت و بابیت را برای کشور شیعی ایران ساختند«. و آن کار مذهب

در کشور ایران، حال و هوای شیعه را در این   اسالمی گفت: دشمنان اسالم بنا داشتند تا با نهادینه کردن فرقه بهائیت

ت را نیز در المهدی، بهائیت را به ایران فرستاده و وهابیمذهب ساختگی و دروغین بگنجانند، بنابراین از بابیت و امام

معاصر با فرقه بهائیت برای کشورهای سنی و اهل سنت ایجاد و در این کشورها   تیوهاب کشورهای سنی ساختند.

 شد. نهادینه

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بهائیت با کمک مؤمنین، متدینین و علمای بزرگ 

 ... شیعه شکست خورد و وهابیت با تصرف اردن توانست وارد عراق شود.

  ۱۰۰گونه که در کمتر از نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این مثلث شوم بنا دارد همان 

 ...  سال پیش وهابیت و بهائیت را ساخت، امروز مذهب ساختگی جدیدی در قلب خاورمیانه ایجاد کند.

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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