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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[

 

 (سنای)ا رانیا انیدانشجو ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۰اسفند   ۹ ]تاریخ:[

 

 در جمع دانشجویان منتخب فرهنگی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمی مطرح شد: 

 امروز فرقه ضاله بهائیت یک تهدید جدی برای جوانان است 

کارشناس و پژوهشگر در حوزه فرق ضاله در دومین مرحله تداوم چهارمین دوره آموزشی یاران فرهنگ که در  

فرقه ضاله بهائیت یکی از مهمترین تهدیدات برای جوانان   ه ]ناخوانا[دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک برگزار شد

 کشور است.

مرکزی دکتر رضایی نژاد اظهار کرد: فرقه ی ضاله ی   –به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 

الوهیت برای باب و  بهاییت تنها منکر ضروریات دین مبین اسالم نیست بلکه به واسطه ی قایل شدن مقام ربوبیت و

بهاء و انکار معاد و عدل، مورد تنفر تمامی ادیان الهی است، به نحوی که در کشور جعلی اسراییل نیز اجازه ی تبلیغ 

 ندارند و صرفا چون ضد اسالم قیام کرده اند مورد حمایت و پشتیبانی یهودیان و اسراییل قرار گرفته اند. 

برای فریب مردم شعار »جدایی دین از سیاست« را سر داده است یک حزب کامال وی افزود: بهاییت در حالی که 

بهایی« هم که زیر نظر محافل قاره ای یا ملی فعالیت   سیاسی و تشکیالتی است، حتی »مشرق االذکار« یا »معابد

اد« محل تجمع نحوی که اولین »مشرق االذکار« آنان در »عشق آب به کنند، کامالً تشکیالتی و سیاسی هستند. می

دشمنان اسالم و عناصر بیوطن و فراماسونری شد که تمامیت ارضی ایران را هدف گرفته بودند و از تجزیه ی  

صفحات شمالی ایران به دست امپراطوران روس خوشحال بودند، این مشرق االذکار به قدری سیاسی عمل میکرد که 

، به کلی  ۱۹۴۸تعطیل شد، ولی پس از زلزله ی سال  مورد بغض و کینه ی کمونیستها قرار گرفت و توسط آنان

 تخریب شد.

رضایی نژاد در پایان تاکید کرد: پیوند و تعامل تشکیالت فرقه ضاله بهائیت با قدرتهای استکباری جهان از ابتدای  

ست. بر خالف  پیدایش تا کنون نشان دهنده اوج سر سپردگی آنان به بیگانگان و نهایت کینه توزی با اسالم ومسلمانان ا

شعارهای عوام فریب و دروغ این فرقه و مظلوم نمائیها و فریادهای حقوق بشری، آنان در طول تاریخ همواره 

ثناخوان قدرتهای استکباری )از تزار روس و امپراطور انگلیس تا روسای جمهور آمریکا و اسرائیل( بوده اند و 

 کرده اند.همواره از جنایتهای آنان بر علیه مسلمانان حمایت 

 

 

 

 

 

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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