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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:[

 ۱۳۹۴دی   ۲۶ ]تاریخ:[

 

 !گنجی: بهائیت دین ساخته ایرانیان است نه غربیان

بهائیان و اربابان آنها همواره به عنوان یک راهبرد اساسی، تالش داشتند فرقه بهائیت را بنام  به گزارش فرقه نیوز،...

های ای دریغ نکرده و شبکهیک دین با ریشه ایرانی قلمداد کنند. آنها در اجرای این راهبرد از هیچ ابزار و وسیله 

فریبی بهائیان نمایی و عوام در راستای مظلوم وتو و… نیز تمام کوشش خود را سی فارسی، منبیای چون بیماهواره

 .. .اندبه کار گرفته

بشری دشمنان درباره بهائیان در ایران است.   اصطالح حقوق  پایه و اساس بودن ادعاهای بهاما آنچه مسلم است بی 

تواند غیرقانونی و… نشود مییی مرتکب اقدامات ضد امنیتی، تبلیغی،  دانیم در ایران چنانچه فرد بهائیچراکه می

رو خواهد شد  مانند بقیه شهرواندان از حقوق عمومی برخوردار باشد و بدیهی است فرد متخلف با برخورد قانون روبه

 .چه بهائی با شد یا خیر

برای ها اند: »بهائیت دین ساختگی غربیالریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در این مورد بیان کردههللا صادق آملی آیت

بهم ریختن کشورهای اسالمی است؛ با این حال در جمهوری اسالمی ایران هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی 

اند و یا بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی کرده

 «.اندبرخالف امنیت ملی اقدام نموده

بوکش نوشت: »بهائیت دین ساخته ایرانیان است، نه  یل اظهارات رئیس قوه قضائیه در صفحه فیساخیراً اکبر گنجی ذ

غربیان. به همین دلیل، خودی خودی خودی است. مال خودمان است!« گفتنی است این نظر وی با استقبال "عرفان  

 .رو شدوف ساواک( روبهگران معربهائی )فرزند پرویز ثابتی، بهائی و از مسئولین ارشد و شکنجه " ثابتی

داند و نه الهی گفته است اسالم وارداتی است و مسئوالن باید ای تاریخی و اجتماعی میوی که اصوالً دین را برساخته 

 ...  !اتهام وارداتی بودن را به اسالم بزنند نه بهائیت که کامالً ایرانی است

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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