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يك بهايي تازه مسلمان شده:

آمريكا و دولت هاي غربي
فرقه بهائيت را رهبري و

حمايت مي كنند
خبرگزاري فارس: يك بانوي بهايي تازه مسلمان شده گفت: بيشتر دولت هاي غربي و آمريكايي فرقه ضاله

بهائيت را در ايران رهبري و حمايت مي كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس از سمنان، مهناز رئوفي پيش از ظهر امروز در جمع شماري از مردم سمنان در
سالن هالل احمر اين شهر افزود: فرقه بهائيت از عاشورا و روحانيت متنفر است و با مضحكه ساختن آن،

عليه بشريت تبليغ مي كند. وي تصريح كرد: پيروان فرقه ضاله بهائيت معموال روزهاي اول و دوم محرم را به
جشن و پايكوبي مي گذرانند و علت آن را متولد شدن باب و بها در اين روز اعالم مي كنند. اين بانوي بهايي

تازه مسلمان شده، اين حركت بهائيان را در واقع شگردي براي مقابله با محرم دانست كه از سوي اجانب و
غربي ها هدايت و رهبري مي شود. رئوفي گفت: فرقه ضاله بهائيت تشكلي پر از تناقض در تعاليم خود دارد و

داراي ادعاهاي دروغين بسياري است. وي با بيان اينكه بهائيت در حقيقت دست نشانده و پرورش يافته
سياست هاي طوالني مدت انگليس و روسيه است، ادامه داد: هزينه تبليغاتي اين تشكيالت توسط آمريكا،

اسرائيل و انگليس تامين و پرداخت مي شود. اين بانوي بهايي تازه مسلمان شده با اشاره به ظاهر فريبنده
و مهربانانه فرقه بهائيت و پوشش مذهبي و عقايد اسالم ستيزي اين فرقه ضاله تصريح كرد: اين فرقه از

150 سال پيش با حمايت دولت هاي غربي و آمريكا و با فنون مغزشويي و تشكيل حربه هايي چون
كمك هاي مالي و مناظره هاي فريبنده شكل گرفت. رئوفي گفت: تنها افراد ذي صالح و داراي اطالعات كافي
مي توانند با مبلغان اين فرقه همگام نشوند و آن را به مردم بشناسانند تا به كار خود ادامه ندهد. وي گفت:
از ابتداي كودكي ام در همه مراحل زندگي در كالس هايي با عناوين گلشن توحيد، درس هاي اخالق، جلسات

19 روزه و ... كه براي پيروان فرقه بهائيت تشكيل مي شد، شركت مي كردم و اساس اين تبليغات بر پايه
تعاليم دروغين بود. اين بانوي بهايي تازه مسلمان شده با بيان اينكه كسي حق سر باز زدن از تعاليم اين
فرقه ضاله را ندارد، گفت: طبق نظر رهبران اين فرقه، سرپيچي كردن از فرقه بهائيت موجب وارد آمدن

باليا و مصيبت هاي فراواني به پيروان آن مي شود. رئوفي افزود: رهبران فرقه ضاله بهائيت گاهي ادعاي امام
زماني و گاهي ادعاي خدايي مي كنند. انتهاي پيام/ش20


