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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۴ ]تاریخ:[

 

 فرقه بازیچه دست استکبار استارتباط و تعامل تنگاتنگ بهائیت با کشورهای سلطه جو و استعمارگر/ این 

ای تجویز شده از سوی  مدیر گروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کالم و ادیان حوزه علمیه قم، گفت: بهائیت نسخه

جهان استعمار و نظام سلطه برای سرزمین شیعی ایران است، که تا به حال نتوانسته جایگاهی در بین ایرانیان پیدا 

 .کند

االسالم علیرضا روزبهانی شامگاه چهارشنبه در دومین نشست، از سلسله نشست های  جتبه گزارش فرقه نیوز؛ ح

های فانوس شهر بهارستان، که به همت ناحیه مقاومت بسیج امام حسین)ع( اصفهان برگزار شد، با اشاره به اندیشه 

حسوب می شود تزلزل در  انحرافی بهائیت، اظهار کرد: از جمله دالیلی که این فرقه یک جریان ُمنحط اجتماعی م

 .ارکان بنیادین این فرقه است

وی افزود: اگر در دین اسالم و انبیا و اولیای الهی و حتی در زندگی صحابه ایشان مطالعه و تامل کنیم نکات بسیار 

 ... .پندآموز، بنیادین و استواری خواهیم آموخت که خدشه و تزلزلی نداشته اند

: بهائیت یک بار وجود اعجاز برای پیامبران را الزم دانسته و یک زمان آن را نفی  السالم روزبهانی ادامه داد حجت

 .کند و در حقیقت در بحث معجزه هم جز تناقض و سردرگمی چیزی در بهائیت وجود نداردمی

ینکه وی با اشاره به اینکه اصلی ترین تعلیم از تعالیم دوازده گانه بهائی وحدت عالم انسانی است، گفت: باوجود ا

  ۳ پیروان بهاییت مدعی اند که تفاوتی میان نوع انسان از هیچ لحاظ وجود ندارد اما در کتاب خطابات عبدالبهاءجلد

 ».سیاهان آفریقا را گاوهایی در قالب انسان خطاب می کند» ۴۸صفحه 

صهیونیستی هماهنگی گروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کالم و ادیان حوزه علمیه قم، با تاکید براینکه اهداف   مدیر

شود چرا که  های رهبران بهاییت دارند، تاکید کرد: این دو موضوع از یکدیگر جدا نمیو رابطه زیادی با نوشته

اند و جالب  بهاییت یا اسرائیل هرکدام که نیاز به کمکی داشته دیگری به او کمک کرده و با یکدیگر همکاری داشته 

 .عالم انسانی دارد چرا تاکنون اقدامات پلید رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده استای که ادعای وحدت   است فرقه

وی خاطرنشان کرد: بهائیت از ابتدای شکل گیری بازیچه دست قدرتهای استعماری بوده و به صورت یک اهرم و 

 .ابزار مطمئن به بهره برداری های مختلف رسیده است

تجویز شده از سوی جهان استعمار و نظام سلطه برای سرزمین شیعی ایران  ایبه گفته وی، فرقه ضاله بهائیت نسخه

 .است که تا به حال هم نتوانسته جایگاهی در بین ایرانیان پیدا کند

 

 

 

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

 ما بفرستید[ایمیل در صفحه تماس با 
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