
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 موسسه فرق و ادیان زاهدان )مفاز(]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩تیر  ٢]تاریخ:[ 

 

 عبدالفتاح خدمتی مفتی وهابی یا مهره بهائیت 

عبدالفتاح خدمتی، مفتی یکی از شبکه های وهابی که دشمنی با شیعیان از ویژگی های وی می باشد وقتی درباره مفاز/ 

 .بهائیان مورد سوال قرار می گیرد سکوت کرده و به طور ضمنی ارادت خود را به آنان نشان می دهد

هدف ایجاد تفرقه و تشنج، توسط دولت   به گزارش مفاز )../(، فرقه ضاله بهائیت و جریان تکفیری وهابیت هر دو با

های استعماری به وجود آمدند. ساختار این دو نحله به گونه ای پی ریزی شده که دشمنی با ایرانیان وجه اصلی آن  

محسوب می گردد و در حقیقت هر دو به دنبال ایجاد بی ثباتی و اضمحالل کشور ایران می باشند. وهابی ها با اسلحه  

خشن، بهائیان با توهین و سیاه نمایی هایی بین المللی نسبت به ایرانیان، به دنبال جلب رضایت  کشی و کشتار های

 اربابان بی خدای ضد ایرانی خود می باشند. 

اگرچه در فرقه ضاله بهائیت اقدامات خشن و تروریستی نهادینه می باشد اما اینگونه رفتارها در وهابیت، اغلب بدون 

 .نجام می گرددسرپوش و پنهان کاری ا

در حقیقت جریان وهابیت سعی می کند چهره ای خشن از اسالم نشان دهد و با عملکرد خود برای اسالم هراسان  

 غرب خوراک تهیه کند. 

نکته قابل توجه اینجاست مفتی های وهابی که ایرانیان را واجب القتل می دانند با بهائیان پیمان همکاری رسانه ای  

 نان درباره بهائیان سوال می شود سکوت می کنند.بسته اند و وقتی از آ

عبدالفتاح خدمتی، مفتی یکی از شبکه های وهابی که دشمنی با شیعیان از ویژگی های وی می باشد وقتی درباره 

 بهائیان مورد سوال قرار می گیرد سکوت کرده و به طور ضمنی ارادت خود را به آنان نشان می دهد.  

مقدسات شیعی می رسد بدون کمترین انصافی به لفاظی می پردازد درحالی که وقتی درمورد  این مفتی وهابی وقتی به

 بهائیانی که توهین به قرآن و پیامبر اساس کار آنان است، مورد سوال واقع می گردد سکوت می کند. 

صدد تقویت آنان بر مهره های فرقه ضاله بهائیت نیز حمایت های وهابیان را بی پاسخ نگذاشته و به طرق مختلف در 

 آمده اند./ ت 

 رهپویان هدایت 

 

 

 

 

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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