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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[

 

 مقدس نما ]برگرفته از سایت:[

   ۱۴۰۰ مهر ۲ ]تاریخ:[

 

 رونمایی از پوستر جشنواره بهائیت محفل خیانت 

گذاری جشنواره در آیین رونمایی از پوستر جشنواره  نواب، رئیس شورای سیاستاالسالم امیرحسین کامل حجت

بهائیت محفل خیانت گفت: از دیرباز علمای اسالم برای جلوگیری از ایجاد انحرافات در این دین تالش بسیاری داشتند 

م یا ایجاد انحراف در این دین  هایی از صدر اسالم با تندروی و یا با زبان نرم درصدد مقابله با اسالاما همواره گروه

 .بودند

زدن به  گذاری جشنواره با بیان اینکه بهائیت یک فرقه سیاسی است که همواره به دنبال ضربه رئیس شورای سیاست

ای انجام داد لذا  های گستردهجامعه و کشور بوده ابراز داشت: این گروه بعد از انقالب برای ضربه زدن به نظام فعالیت

 ... .برگزاری این جشنواره تالش کردیم با زبان هنر به مبارزه با این فرقه بپردازیمما با 

گفت: موارد متعددی را رصد کردیم تا در جشنواره  « ۱نما  نواب با اشاره به استقبال گسترده مردم از جشنواره »مقدس 

 ....پوستر وارد عمل شویم، به سراغ فرقه ضاله بهائیت برویم و در بحث کاریکاتور و «۲نما »مقدس

مقدس بیان دبیر محتوایی جشنواره ضمن تبریک هفته دفاع علیرضا روزبهانی والمسلمیناالسالمدر ادامه مراسم، حجت 

میلیون بهائی   ۸از داشت: برای مبارزه با بهائیت، باید در ابتدا آن را شناخت همچنین باید گفت که درحال حاضر بیش

 .ر فعال دارندکشور جهان حضو ۲۱۶در 

عنصر اصلی آن، »خیانت، خشونت، خرافه و تزویر«   ۴وی افزود: این فرقه بیش از هر فرقه دیگری سیاسی بوده و 

والمسلمین االسالمحجت .پردازدصورت علنی به مبارزه با اندیشه مهدویت و اندیشه حسینی میاست و بهائیت به

بسیاری در این خصوص منتشرشده  وص مبارزه با بهائیت گفت: کتبروزبهانی با اشاره به تألیف کتب متعدد در خص

دبیر محتوایی جشنواره در خصوص راه امام خمینی )ره(   .رو نشداما به دلیل پیچیده بودن آن، با استقبال مردم روبه

دانستند،  لوی میکه بهائیت را بخشی از رژیم پهبرای مبارزه با بهائیت تصریح کرد: امام خمینی )ره( با توجه به این 

های انحرافی از بین رفت  راه اصلی مبارزه با این فرق را، انقالب اسالمی برشمردند که با آغاز انقالب اسالمی، فرقه 

 .ها شروع به فعالیت کردنداما مجدداً بعد از جنگ تحمیلی، این فرقه 

کار را انجام  اید با زبان ناسزاگویی این وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر بناست بهائیت را نقد کنیم، نب

 .برددهیم. در راه اصلی مبارزه، نباید به تمسخر بپردازیم که این عمل آثار مثبت مبارزه با فرق انحرافی را از بین می 

دبیر بخش کاریکاتور گفت: بنای بهائیت، مقابله جدی با اسالم است و این فرقه برگرفته از   مسعود شجاعی در ادامه

 .پردازندهراسی می صورت جدی به اسالم یم صهیونیستی بوده که بهرژ

اند اندازی کرده وی افزود: دشمنان برای مقابله با اسالم و شیعیان، جشنواره »کاریکاتور برای رسیدن به صلح« را راه

عات مبارزه کنیم و  های هنری با این موضوعنوان ابزار مبارزه استفاده کردند که ما هم باید به روشکه از هنر به 

کاریکاتور ابزاری برای نشان دادن مسائل به روش افشاگرایانه است و نباید در کاریکاتور به زبان توهین صحبت 

 ...کنیم

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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