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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[

 

 بهائیت در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩بهمن  ١٣]تاریخ:[ 

 

 استاد حوزه و دانشگاه: تاریخ بهائیت با خیانت، فتنه و خرافه همراه بوده است 

 به بهانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

که فرقه  در جمع پژوهشگران فرق و ادیان در تبریز با بیان این »علیرضا روزبهانی «االسالمبهائیت در ایران: حجت 

با خیانت، فتنه و خرافه همراه بوده است،  بقه در ایران دارد که تمامی این سال هاسال سا ١۷۶بهائیت حدود 

گاه ارمغان بهائیت مفید نبوده و در سراسر تاریخ این فرقه ننگین هیچ استفاده مطلوبی نداشته هیچ  خاطرنشان کرد:

 .است

ین فرقه داشته، چیزی جز خرافه،  سال تشکیل ا ١۷۶خاطرنشان کرد: آنچه که در طول   این استاد حوزه و دانشگاه

ای خدمتی به مردم نکرده است و اگر در هیچ لحظه  خیانت، خشونت نبوده است و در تمام ادوار تاریخی این فرقه 

 .اندهای مردمی را در پی داشته گامی برداشته در واقع فریب و نیرنگ و بازی

دنیا آلوده به فکر مسموم بهائیت هستند، تصریح کرد: نباید  میلیون نفر در کل ۸که متاسفانه االن وی با اشاره به این 

کنند که افرادی ساکت و سر به زیر هستند و فرقه بهائیت را یک فرقه معمولی بدانید و نشناسید زیرا برخی گمان می

 .کاری به کار هیچ کسی ندارند و این همان مشکلی است که ما گرفتار آن هستیم

فرقه    ۸۸حضور مستمر داشتند و عامل اصلی فتنه در عاشورای   ۸۸که بهائیت در فتنه سال روزبهانی با تاکید بر این

 .بهائیت بود، افزود: امروز هم در وقایع اخیر نیز دست این فرقه به صورت کامل قابل مشاهده است

ن خشم از مسائل اقتصادی نیست، بلکه خشم  استاد حوزه و دانشگاه شیراز تصریح کرد: سوزاندن قرآن ناشی از جریا

فرقه بهائیت با دستان کثیف امپراطوری انگلیس و تزارهای روس به وجود آمده   از دیانت و قرآن کریم بود، در حقیقت

 .است

ها با آن، اعم از اقدامات سلبی،  ها پیش در کشور به وجود آمده و انواع و اقسام مخالفتوی افزود: این فرقه از سال 

های متعدد، ایجاد انجمن خیریه مهدویت حجتیه جهت رصد فرقه بهائیت و تربیت مبلغ، برای مقابله با این نگارش کتاب

 .فرقه داشت

  بر همگان روشن است که منافع استعمارگران با تفرقه و فتنه میان امت اسالمی حاصل می شود،  ایشان تصریح کردند:

 .ه فعال بود به طوریکه وزیر آموزش و پرورش وقت یک بهایی بودوزیر بهایی در دوران پهلوی در کابین ٩

ای در ارتش حاکم بود که اگر بخواهید پیشرفت کنید، حتما باید بهائی روزبهانی ادامه داد: آن زمان قانون نانوشته

 .کمر بهائیت شکست  ۵۷انقالب اسالمی ایران در سال  باشید؛ در حقیقت با پیروزی

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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