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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[

 

 خبرگزاری فارس]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷فروردین  ۴ ]تاریخ:[

 

 شروع به فعالیت کرده استعبدالملک الحوثی: بهائیت با حمایت رژیم اسرائیل دوباره در یمن 

های فرقه بهائیت در این رهبر جنبش انصارهللا یمن در سخنرانی خود به مناسبت حلول ماه رجب، از سرگیری فعالیت

 .کشور را در راستای جنگ نرم دشمن علیه اسالم دانست

ارهللا یمن درباره به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »عبدالملک بدرالدین الحوثی«، رهبر جنبش انص

 .گسترش بهائیت در این کشور هشدار داد

کرد، اظهار داشت که دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال به  وی که به مناسبت اولین جمعه ماه رجب سخنرانی می

 .زانو درآوردن مردم یمن است

و مسلمانان را حتی در اصول  رهبر انصارهللا یمن با بیان اینکه این جنگ به طرق مختلف اصول و مفاهیم مردم یمن 

 .اصلی هدف قرار داده، فعالیت دوباره فرقه بهائیت در یمن را بخشی از جنگ نرم دانست

 .«اکنون در یمن فعالیت جدید در چارچوب این جنگ شروع شده است که آن همان فعالیت بهائیت استاو گفت: »هم

بهائیت به دنبال ضربه زدن به اسالم بوده و به صراحت و  سید عبدالملک الحوثی اظهارداشت که تفکر شیطانی 

 .وضوح جنگ فکری علیه آن آغاز کرده و در صدد است برخی را به خروج از دین اسالم و ارتداد و کفر قانع کند

کر وی با انتقاد از حمایت غرب از این فرقه ضاله اظهار داشت که دولت از اختیارات قانونی خود برای مقابله با ان تف

 .برندها در حمایت از آن صدای خود را باال میها و فرانسویها، انگلیسکند، آمریکاییانحرافی استفاده می

رهبر جنبش انصارهللا یمن گفت که منشأ و مرکز بهائیت شهر »عکا« واقع در فلسطین اشغالی بوده و رژیم اسرائیل 

خود از آزادی کامل در فلسطین اشغالی برخوردار بوده و از   هایاز تحرکات آن حمایت کرده و این فرقه برای فعالیت

 .کندآنجا به همه دنیا نفوذ می

کند مسلمانان را به خروج از دین  الحوثی در ادامه تأکید کرد که تمرکز بهائیت تخریب چهره اسالم بوده و تالش می

 .امت مسلمان را نشانه رفته استها در چارچوب جنگ نرم بوده و اسالم و اسالم سوق دهد که همه این تالش

وی همچنین فرقه »االحمدیه« را گونه دیگری از تفکر انحرافی در یمن خواند که در حمله به اسالم و تخریب آن، 

 .اهانت به مقدسات اسالمی، پیامبر اکرم )ص( و سایر انبیاء به بهائیت شباهت دارد

 .اند، جشن میگیرندآغوش باز اسالم را به عنوان دین خود پذیرفته ها اولین جمعه از ماه رجب را به دلیل اینکه بایمنی

 

 

 

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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