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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[

 

 فارسخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸آبان  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 کمر بهائیت را در ایران شکست« ۵۷انقالب »

گاه هویت آنها را مدیر کمیته اجرایی همایش بهائیت به مبارزه امام راحل با فرقه بهائیت اشاره کرد و گفت: ایشان هیچ

 کمر بهائیت را ۵۷طوریکه انقالب سال اند بههای صهیونیست استفاده کردههای بهائیتمستقل ندیدند و حتی از عبارت

 .شکست

االسالم والمسلمین علیرضا روزبهانی پیش از ظهر امروز در همایش به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت

برگزار شد، اظهار  آذربایجان شرقیای که به همت تبلیغات اسالمی سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه ۲۰۰بهائیت، 

سال خیانت، فتنه و خرافه به همراه داشته  ۱۷۶ا دارد که سال سابقه در سرزمین م ۱۷۶کرد: فرقه بهائیت در حدود 

 .است

 .گاه ارمغان بهائیت مفید نبوده و در سراسر تاریخ این فرقه ننگین هیچ استفاده مطلوبی نداشته استوی افزود: هیچ

ی جز سال تشکیل این فرقه داشته، چیز ۱۷۶استاد حوزه و دانشگاه شیراز توضیح داد: ماحصل آنچه که در طول 

ای خدمتی به مردم نکرده است و در هیچ لحظه خرافه، خیانت، خشونت نبوده است و در تمام ادوار تاریخی این فرقه

 .اندهای مردمی را در پی داشتهاگر گامی برداشته است در واقع فریب و نیرنگ و بازی

محمد شیرازی حرکت خود را آغاز کرد که وی با اشاره بر اینکه از روز اول که فرقه بهائیت پا به حیات گذاشت علی 

نفر رسید به بوشهر  ۱۸تا چند ماه کسی از این فتنه خبر نداشت و پنج ماه فتنه مخفی ماند، افزود: وقتی یاران او به 

رفتند و سپس به شیراز رفت و در آنجا فردی را فرستاد و گفت که اذان بگوید و موذن در آنجا بعد از شهادت به علی، 

 .دت علی محمد نیز اذان گفت که تقابل از آنجا آغاز شده و تا امروز ادامه داردبه شها

مدیر کمیته اجرایی همایش ادامه داد: وقتی ندای شوم علی محمد در جامعه پیچید افرادی عضو فرقه شدند و افرادی در 

 .هستندمیلیون نفر در کل دنیا آلوده به این فکر  ۸تقابل با او بودند که متاسفانه االن 

کنند که افرادی ساکت و وی تصریح کرد: نباید فرقه بهائیت را یک فرقه معمولی بدانید و نشناسید زیرا برخی گمان می

 .سر به زیر هستند و کاری به کار هیچ کسی ندارند و این همان مشکلی است که ما گرفتار آن هستیم

های تاریخی، سیاسی، ها مخفی است و باید در بزنگاهسالروزبهانی متذکر شد: بهائیت همانند ویروس ایدز بوده که  

 .اقتصادی و غیره آن را شناخت

فرقه بهائیت  ۸۸حضور مستمر داشتند و عامل اصلی فتنه در عاشورای  ۸۸وی با تاکید بر اینکه بهائیت در فتنه سال 

 .اهده استبود، افزود: امروز هم در وقایع اخیر نیز دست این فرقه به صورت کامل قابل مش

استاد حوزه و دانشگاه شیراز تصریح کرد: سوزاندن قرآن ناشی از جریان خشم از مسائل اقتصادی نیست بلکه خشم 

 .از دیانت و قرآن کریم بود

ها با آن، اعم از اقدامات ها پیش در کشور به وجود آمده و انواع و اقسام مخالفتوی اذعان داشت: این فرقه از سال

های متعدد، ایجاد انجمن خیریه مهدویت حجتیه جهت رصد فرقه بهائیت و تربیت مبلغ، برای تابسلبی، نگارش ک

 .مقابله با این فرقه داشت
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مدیر کمیته اجرایی همایش بهائیت تاکید کرد: فرقه بهائیت با دستان کثیف امپراطوری انگلیس و تزارهای روس به 

حاصل تفکرات ناشی از تراوشات ذهنی و یا گرمای بوشهر روی سر یک جوانک شیرازی  وجود آمده است و اصال

 .ها و تزارهای روسیه انکار کندتواند حضور علی محمد شیرازی را در کنار انگلیسینیست، چراکه هیچ کسی نمی

است که منافع وی با بیان اینکه فتنه بابیت ریشه در تفکر علی محمد شیرازی ندارد، گفت: بر همگان روشن 

 .ها مانع برای فعالیت آنهاستاستعمارگران با تشدد فتنه در بین اتحاد و هویت مشترک است که البته این شاخص

وی گفت: امیرعباس هویدا حاصل همین انجمن خیریه است که بیشترین تورم را در کشور ایجاد کرده بود در حالیکه 

 .خودکار بیک دو لایر بود و وقتی هم که رفت همان دو لایر بود کنند که وقتی او آمداکثراً به غلط گمان می

هللا عین هللا هویدا پدر امیرعباس هویدا و فرزند میرزا رضا قناد مدیر کمیته اجرایی همایش ادامه داد: میرزا حبیب

 .ها بودندشیرازی است که از ریشه همین فرقه

بینه داشتیم به طوریکه وقتی وزیر آموزش و پرورش یک بهایی وزیر بهایی در دوران پهلوی در کا ۹وی یادآور شد: 

 .گیرد، بهایی هستندشود و تربیت فرزندان ما را بر عهده میهایی که وارد مجموعه میباشد یعنی معلم

ئی ای در ارتش حاکم بود که اگر بخواهید پیشرفت کنید، حتما باید بهاروزبهانی ادامه داد: در آن زمان قانون نانوشته 

 .باشید

گاه هویت آنها را مستقل ندیدند و حتی از هللا با فرقه بهائیت اشاره کرد و گفت: ایشان هیچوی به مبارزه امام رحمت

 .کمر بهائیت را شکست ۵۷اند به طوریکه انقالب سال های صهیونیست استفاده کردههای بهائیتعبارت

توان مقابله اساسی یک جریان خزنده در جامعه است و با مقابله سلبی و امنیتی نمی وی در خاتمه متذکر شد: بهائیت

ای نداریم جز یک جهاد فرهنگی تمامی افراد جامعه که جلوی این تفکر های بهتری نیز وجود دارد، چارهکرد زیرا راه

های تخصصی ملی و ، همایش و نشسترا بگیریم که در این میان فعالیت قلم به دستان، اندیشمندان و برگزاری سمینار

 .باشدالمللی بسیار موثر میبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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