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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[

 

 نیوز هشدار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵خرداد  ۱۹ ]تاریخ:[

 

 امام )ره(پروژه مشترک رسانه بهاییان و جریان نفاق برای تحریف و تشکیک در افکار 

به نقل از فارس، با بیان اینکه سند سازی  وگو با خبرنگار هشدار نیوزرضا سراج کارشناس مسائل سیاسی در گفت

زدایی از جامعه ایران است، اظهار داشت: شاهد این هستیم که بعد از رحلت امام )ره(  سی ادامه پروژه امام بیاخیر بی

های  گوییم سعی کردند انقطاعی میان نسلداخل که به آن نفاق جدیدی می های بیگانه و یک جریان همکار دررسانه

 .های امام)ره( ایجاد کنندمختلف انقالب و اندیشه

هللا پیش  سراج ادامه داد: جریان نفاق وقتی متوجه شکست خود در این مسیر شدند، به سمت تخریب حضرت امام روح

طلبان جای داشت، صراحتا اعالم کردند که تفکر امام در درون اصالح رفتند و ما دیدیم که جریان همکار داخلی که 

 .آفرین استباید به موزه سپرده شود چون پوپولیستی و خشونت

ای نگرفت تحریف مکتب امام را که  این کارشناس مسائل استراتژیک ادامه داد: این جریان وقتی از تخریب هم نتیجه

تحریف اصول و محکمات اندیشه امام)ره( به ویژه در حوزه ارتباط با آمریکا و گویی و در راس آن شاهد خاطره 

 .استکبارستیزی هستیم را رویه و هدف خود قرار داد

شود اظهار داشت: اکنون  سراج با تاکید براینکه تحریف و تشکیک خطی است که اکنون از سوی جریان نفاق دنبال می

سی نیز در راستای جریان همکار داخلی  بیشود و مستند بیامام دنبال می عالوه بر تحریف، تشکیک در حوزه اندیشه

 .کندهمین خط را دنبال می

 های بیگانه بهوی با اشاره به پیوند جریان نفاق داخلی با فرقه ضاله بهاییت و با بیان اینکه پروژه مشترکی بین رسانه 

های امام تعریف نفاق داخلی پیرامون تحریف و تشکیک در اندیشهسی که متعلق به بهاییت است و جریان بیویژه بی

اند تا راه را برای هضم  گری و استکبارستیزی را هدف قرار داده : این جریان در دومین گام انقالبیگفت شده است،

 .نظام جمهوری اسالمی توسط نظام سلطه فراهم کنند

اعتبار با رسوایی روبرو شد و بار دیگر سندی بر اسناد بی سی درحال حاضربیسراج با بیان اینکه این پروژه بی

سی نباید فراموش کنیم که بیباوجود این رسوایی برای بی  بودن این بنگاه سلطنتی در تاریخ ثبت شد تصریح کرد: 

  ای همچنان به دنبال هموار کردن راه نظام سلطه از طریق راه تشکیک دراصل پروژه پابرجاست و این خط رسانه

 .تفکر استکبارستیزی است

این کارشناس مسائل استراتژیک در پایان تاکید کرد: چون جریان نفاق داخلی راه ادامه حیات خود را در سبد غرب  

هایی است که در آینده از سوی این جریان مطرح کنند، مسائلی چون استکبارستیزی و ارتباط با آمریکا پروژهدنبال می

 .شودو دنبال می

 

 

 

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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