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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[

 

 از سایت:[ سازمان تبلیغات اسالمی برگرفته]

 ۱۳۸۹خرداد  ۲۵ :[تاریخ]

 

 كارگاه آموزشي شناخت فرقه بهائیت در جیرفت

هاي علمیه جیرفت با حضور استاد مدعو  شناخت فرقه بهائیت با حضور طالب علوم دیني حوزهكارگاه آموزشي 

 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبلیغات اسالمي كرمان، خداداد امیني روش سرپرست اداره تبلیغات اسالمي 

اي با حضور روحانیون، هائیت جلسهجیرفت ضمن اعالم این خبر افزود: به منظور آشنائي بیشتر با فرقه ضاله ب

هاي فرهنگي وطالب خواهر حوزه علمیه الزهراء شهرستان جیرفت در محل سالن كنفرانس دانشگاه آزاد  چهره

 اسالمي با سخنراني حجت االسالم علیرضا روز بهاني معاون فرق و ادیان حوزه علمیه قم برگزار شد. 

شمردن اهداف و خصوصیات فرقه ضاله بهائیت در دوران قبل و بعد  در این جلسه حجت االسالم روز بهاني ضمن بر

از انقالب اسالمي گفت: با شكل گیري نظام جمهوري اسالمي بهائیت اولین حمله خودش را به نظام مقدس جمهوري 

. كل دیدنداسالمي آغاز كرد. مردم ایران قبل از برقراري نظام اسالمي در ایران، ایران را در اختیار بهائیت مي

و فرهنگي نسبت به عنصر بهائیت كینه و نفرت داشتند   اقتصادي یران، حاكمیت ایران از عناصر سیاسي، اجتماعي،ا

 و این نفرت و كینه فقط اختصاص به طبقه مذهبي نداشت بلكه همه از این موضوع ناراحت بودند.

علیرضا روزبهاني بیان داشت. این فرقه توسط استعمار در ایران ایجاد شد و جریان بهائیت بر علیه نظام مقدس  

ابتدا تا االن فعال بوده و در مقابل مردم ایستاده است. وي خاطر نشان كرد باید با تعامل و  جمهوري اسالمي ایران از

 دقت بیشتري مسائل بهائیت مورد توجه قرار گیرد.

 در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد برگزار شد.  خرداد ۱۸این جلسه در روز چهار شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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