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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[

 

 داناشبکه اطالع رساتی  :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۵مرداد   ۱۴ ]تاریخ:[

 

 :کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی

 تسخیر پیروان فرقه بهائیت استبسیاری از مشاغل ایران در 

مهدی مشتاقی گفت: بهائیت شغل های مختلفی را در جامعه اسالمی دارند مثل معماری، عینک فروشی، دارو و لوازم  

 .آرایشی و پشت این شغل ها بهائیت قرار گرفته اند

اظهار کرد: امروز  به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با نگین کویر

 .انجام می دهد که تندترش را داعش آمریکا ساخته انجام می دهد بهائیت همان حرکتی را دارد آرام و خزنده

حاشیه جلسه بصیرتی حوزه یکم خواهران بسیجی ناحیه امام رضا)ع( اصفهان گفت: روند تحوالتی  مهدی مشتاقی در

 .اسالمی و توطئه ها و طرحهایی که در حال پیاده کردن دارند قابل تأمل استکه بهائیت نسبت به فروپاشی جمهوری 

این است که در خفا، پنهانی و آرام و خزنده حرکت براندازی خودش را انجام می دهد اما   وی افزود: فرق بهائیت

 .داعش علنی این کارها را می کند

امعه اسالمی دارند مثل معماری، عینک فروشی،  کارشناس مسائل سیاسی گفت: بهائیت شغل های مختلفی را در ج

 .دارو و لوازم آرایشی و پشت این شغل ها بهائیت قرار گرفته اند

لبنیات و محصوالت  به گفته وی، این گروه در سطح شهرستان ها در حال فعالیت هستند و اگر یک روز می بینیم که

ی کند همانطور که در دولتهای قبل هم بود چون پس  مواجه م  مختلف مثل دارو کمیاب می شود و دولت را با چالش

 .پرده آن بهائیت است

مشتاقی تأکید کرد: امروز می بینید که معماری ما به سبک لوژهای فراماسونر یا شیطان پرستی در اقصا نقاط کشور 

 .کنند ساخته می شود و در پشت پرده آن بهائیت قرار دارد و اینها همگی اهداف فراماسونر را پیاده می

وی تصریح کرد: اگر امروزه عینک فروشی در ایران را با یک تحقیقی بسیار مختصر در شهرستانها رصد کنیم 

 .متوجه می شویم اکثر آنها بهائی هستند و اندکی بچه های شیعه در این بخش فعالند

نک ها و لنزها را از رژیم  این کارشناس ادامه داد: فردی بهائی بنام نیکی بزرگترین سرمایه دار بهائی ایران عی

 .کشور بفروش می رساند اشغالگر اسرائیل وارد و با کیفیت باال و قیمت ارزان در اقصا نقاط

نسبت به خرید از آنها تحریم  نویسنده کتاب »بهائیت در گذر زمان« گفت: ما باید این را به مسووالن گوشزد کنیم که

شغل ها کار می کنند حمایت شوند و آسیب هایی هم دارد که باید این   صورت بگیرد و فرزندان شیعه که دارند در این

 .شناسایی شده واز بین برود آسیب ها

 

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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