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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[

 

 سایت:[ فرقه نیوزبرگرفته از ]

 ۱۳۹۳آذر    ۵]تاریخ:[ 

 

 هللا رفسنجان به فعالیت فرقه ضاله بهائیتاعتراض امت حزب 

رفسنجان پیش از ظهر امروز در یک تجمع مردمی و خود جوش در مقابل فرمانداری شهرستان  جمعی از مردم 

 برائت خود را از تشکیالت استعماری و ضاله بهاییت در سطح شهرستان اعالم کردند 

ل اول و دوم محرم امسال بهاییان شهرستان رفسنجان به بهانه تولد دو مدعی ... خود با تعطی –به گزارش فرقه نیوز 

نمودن محل کسب و کار خویش به گرامیداشت این روزها و رقص و پایکوبی پرداختند و به ساحت مقدس امام مظلوم 

 شیعیان اهانت کردند.

این در حالی است که بهائیان تمامی مراسم خود را مطابق تقویم خود ساخته خود که به صورت شمسی میباشد برگزار 

کهنه شدن اسالم هستند. تولد این دو نفر ...را مطابق اول و دوم محرم که هجری   میکنند و در حالیکه معتقد به نسخ و

قمری و مربوط به مسلمانان است به رقص و پایکوبی میپردازند و با این اهانت به ساحت امام مظلوم شهید ما، راه 

 تاریک و... خود را ادامه میدهند.

پیش از ظهر امروز در یک تجمع مردمی و خودجوش در  در اعتراض به این هتک حرمت جمعی از مردم رفسنجان 

 مقابل فرمانداری شهرستان برائت خود را از تشکیالت استعماری و ضاله بهاییت در سطح شهرستان اعالم کردند. 

حاضرین در این تجمع ضمن محکوم نمودن هتک حرمت حضرت سیدالشهدا توسط بهائیان در روز اول و دوم محرم،  

حساسی و خارج از قانون را در راستای مظلوم نمایی این تشکیالت دانسته و ضمن دعوت به  هر گونه برخورد ا

آرامش هر گونه تحرک غیر قانونی را نفی و عامالن چنین رفتارهایی را وابستگان تشکیالت بهائیت جهت بهره 

 برداری تبلیغاتی و در راستای اهداف بهائیت می دانیم.

ان درخواست کردند تا با تبلیغات شیطانی و فریب دهنده این فرقه گمراه بخورد قاطع  همچنین آنان از مسوولین شهرست

 و مناسب انجام دهند.

هللا شهرستان رفسنجان نسبت به فعالیت آشکار و پنهان این فرقه ضاله در شهرستان  در این خصوص انصار حزب 

اکنون کامال مورد حمایت آمریکا و  خطاب به مسئوالن اعالم کرد: بهائیت یک مذهب مجعول غربی است که هم

العدل است در فلسطین  شود. اکنون نیز مقر اصلی بهائیان بیتاسرائیل است و از آن برای مقابله با اسالم استفاده می

اشغالی است. جای تأسف است که این فرقه در این شهرستان فعالیت نماید و مسئوالن اقدام قاطع ننمایند! فرقه ضاله  

ای غیرقانونی بوده و مسئوالن مربوطه در شهرستان باید با شدت با این فرقه برخورد نمایند چرا که هدف  هبهائیت فرق

این فرقه انگلیس ساز جهت تباهی جوانان و تخریب اعتقاد و مذهب چیز دیگری نیست و نباید اجازه عرض اندام به  

 هللااعضای این فرق ضاله را در کشور داد. / انصار حزب 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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