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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ ادیان نیوز 

 ۱۳۹۴اسفند   ۲ ]تاریخ:[

 

 ای برای ترویج فحشای عمومی در بهائیت ولنتاین، بهانه

ها یا ایامی که در غرب رواج دارد و هیچ مناسبتی با دین و آئین اسالمی ندارد؛ برای  به بهانه بعضی مناسبت بهائیت

کنند تا افراد زیادی را در مرداب  جذب افراد و موجه نشان دادن خودشان موارد به ظاهر خوب و زیبایی را مطرح می

 بهائیت وارد کند.

همه جا فریادش بلند است و دم از دین و آئین الهی، آزادی، حقوق بشر، عدم  ای که در به گزارش ادیان نیور فرقه 

کنیم که چیزی جز دروغ و فریب  دخالت در سیاست، و ... دهها مورد دیگر بر میآورد، در تمامی موارد مشاهده می

مختلف را به سمت فرقه  کنند تا افراد های مختلف تالش میهای تبلیغاتی خود به صورتاند، اکنون هم با روشنیاورده

 ضاله خود جذب کنند.

ی ای تمامی سعی و کوشش خود را بکار برده تا بوسیلههای ماهواره های خبر و رسانهدر این راه با استفاده از اتاق 

ها و یا آورند، از ضعف اخباری که از طرق مختلف و بخصوص جاسوسان خود در میان مردم عادی بدست می 

جامعه به نفع اهداف خود بهره برده و بدین وسیله با استفاده از گمراهی افراد ساده لوح بهترین  کمبودهای موجود در 

 بهره را به سود جریان منحرف خود ببرند.

الزم به تذکر است که این موارد خود به تنهایی مشکل ساز نیست مانند آنچه در کشورهای غربی رواج دارد، اما در  

های جدی به دین و دیانت اسالم برساند. مانند اینکه در روز خاصی در  تواند آسیبیکشورهای اسالمی این موارد م

دانند شاید در نگاه اول مشکلی ایجاد تقویم میالدی افراد به یکدیگر هدیه میدهند وآن روز را بنام روز دوست داشتن می 

ینه توسط عناصر خود فروخته خود انجام  ای دروغین با استفاده از این روز و تبلیغاتی که در این زمنکند اما فرقه

 کند. میدهند هدفی را دنبال می 

از آنجایی که در تشکیالت بهائیت هیچ اعتقاد درستی در زمینه خداشناسی و آئین الهی وجود ندارد این افراد با تبلیغاتی  

اند را  اند و به خطا رفته شدهکنند وافرای که در زمینه دینی کمی گمراه دروغ عالیق مردم را در این زمینه تحریک می

هایی مانند این موضوع که در این گروه روابط بین دختر و پسر آزاد است و یا کشف حجاب در این تشکیالت  با وعده

 کشانند.  مشکلی ندارد به بیراهه می 

بند و باری در بین این قبیل افراد چنان  اما نکته جالب این است که به بهانه هدیه دادن دریک روز خاص فحشا و بی 

شود که حتی در مواردی مشکالتی را برای خانواده خودشان ایجاد میکنند. روش بهائیان اینگونه است که با زیاد می

گیرند تا در جذب افراد مختلف لف، و تالش خود را به کار می کنند آنهم با افراد مختروابط خوب ایجاد دوستی می

هایی به این افراد داده میشود که فرد در عوض مبارزه نکردن با نفس خود در دام آنها در عین حال وعده  موفق باشند.

ند و تنها ای انجام میدههای همه جانبهگرفتار می شود. این جاسوسان خود فروخته برای نابودی اسالم عزیز تالش

نشینی کند آنها پیشروی میکنند تا شخص مورد نظر باشند و فرد به هر مقدار عقببدنبال تغییر در سبک زندگی نمی

 خود را بصورت همه جانبه در سیطره خود نگاه دارند.

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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