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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[

 

 فردا نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱خرداد   ۴ ]تاریخ:[

 

 شعار بهائیت برای گسترش مبانی شیطانی

باید به سمت عملیات برویم، اگر بهاییت را شناختیم باید با عملیات گسترده و نشست و همایش دیگر کافی است اکنون 

 فرهنگی به مقابله با آن بپردازیم و از گسترش آن جلوگیری کنیم.

های های فرقه روابط عمومی فرهنگسرای خاوران: دکتر بیات در همایش دشمن شناسی دین زاو با اشاره به فعالیت

 ها آغاز کنیم. قابله با این فرقه است که عملیات تهاجمی را در مضاله گفت: زمان آن رسیده 

شود، دکتر بیات پژوهشگر شناسی »دین زاو« که در فرهنگسرای خاوران برگزار میامروز در ادامه همایش دشمن

ختلف از سوی  های ضاله مدشمن شناسی و مدرس زبان عربی در خصوص سیر تاریخی ایجاد بهاییت و تشکیل فرقه 

 ییت سخنرانی کرد.بها

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  های ایجاد جنگ نرم اشاره کرد و گفت: استکبار در همه زمینهبیات در ابتدا به زمینه

نرم به مقابله با و نظامی به ایران اسالمی حمله کرده است و با سپری شدن دوران جنگ سخت قصد دارد با جنگ 

 اسالم بپردارد. 

ش دیگر کافی است اکنون باید به سمت عملیات برویم، اگر بهاییت را شناختیم باید با عملیات وی گفت: نشست و همای

 ..زیم و از گسترش آن جلوگیری کنیم.گسترده و فرهنگی به مقابله با آن بپردا

ترین و البته بیات ریشه تمامی فرق ضاله را به قوم یهود مربوط دانست و گفت: بهاییت نیز که یکی از مطرح

 های قوم یهود است.است از توطئه های ضاله در کشورترین فرقه الفع

بیات درباره بهاییت گفت: اعتقاد اصلی بهاییت بر این است که هر زمانی دین جدید و مخصوص به خود را دارد و  

خورد، بر همین اساس  گوید اسالم دیگر به درد جهان امروز نمیداند و میسال پیش می ۱۴۰۰اسالم را مربوط به 

 .. در گسترش مبانی شیطانی خود دارد.بهاییت با شعار »عصر جدید، دین جدید« سعی 

دکتر بیات با تاکید بر اینکه ایدئولوژی نظم نوین جهانی، اعتقادات شیطات پرستی، وهابیت و بهایت است، تصریح 

توان در تصور هزاره گرایی دانست که مشاهده هم شد که  رد: وجه مشترک همه این اعتقادات را به عنوان مثال می ک

کردند بدین زمانی محمد علی باب ظهور کرد که هزار سال از تولد حضرت مهدی )عج( گذشته بود و اینها تالش می

 علمای شیعه هرگز نتیجه بخش نبود.مندی مردم و ترتیب در تفکر شیعه تشکیک ایجاد کنند که خوشبختانه با هوش

 های بهاییت و عقاید ضاله این فرقه پرداخت.دکتر بیات در ادامه به تفصیل به توضیح و تبیین ریشه

 

 

 

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[
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