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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[

 

 اطالعات :[روزنامه]

 ۱۳۵۹پنجشنبه هفدهم مهر ماه  :[تاریخ]

 ۱۶۲۵۸ :[شماره]

 ۱۱]صفحه:[ 

 

 االسالم شیخ مصطفی رهنما:حجت

 اند!المللی نمودهرهبران فرقه بهائیت کمکهای فراوانی به صهیونسیم ]صهیونیسم[ بین

االسالم شیخ مصطفی رهنما که تصدی جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین را بعهده دارد، طی مصاحبه کوتاهی با حجت

های تیمی فرقه بهائیت در تهران و کرج، مطالبی اظهار داشت که مشروح خانهروزنامه اطالعات در ارتباط با کشف 

 این گفت و شنود از نظرتان میگذرد.

هایی از محافل رهبران بهائیت در تهران و کرج کشف شده است که البته این جناب شیخ مصطفي رهنما اخیرا شبکه -

اید. ز و یزد و شیراز بوده است و گویا شما در جریان آن بودههای تیمی این فرقه در تبریاکتشاف بعد از لو رفتن خانه

 .در این مورد توضیح دهید لطفا  

پس از آنکه انقالب مقدس اسالمی ایران پیروز شد، امام بزرگوار ما عفو عمومی را اعالم  - میبسم هللا الرحمن الرح

فرمودند و در این میان رهبران بهائیت که وابستگی آنها به امریکا و اسرائیل و فراماسونی جانی ثابت بود، بجای 

لیه جمهوری اسالمی ایران پرداختند. در کردند و به توطئه ع اینکه از گذشته خویش اظهار ندامت کنند، سوء استفاده

های تیمی که متعلق به ورقاء که محافل بهائیت مورد بررسی قرار گرفت و در یکی از خانه ۱۳۵۹مرداد  ۳۰تاریخ 

بنیانیان ]تبیانیان[ و برادران بهاء و حبیب قدس جورابچی بود، سالحهای مختلفی از قبیل اسلحه کمری و شکاری و 

ها ، اسناد مالکیت و نیز کتب ضاله کشف شد. همچنین در دو سه هفته اخیر یک محفل دیگر بهائیفراوان هایفشنگ

تاکنون  .مودت و هاشم فرنوش دستگیر شدند]فرهنگ[ در کرج لو رفت و دو نفر از اعضای این محفل بنامهای فرهند 

اند. بطور خالصه الملل میکردههای فراوانی به صهیونیسم بینایم اینست که اینها کمکنتایجی که ما بدست آورده

انقالب اسالمی ایران باعث شد خطرات بسیاری از میهن عزیز ما دور شود که از جمله این خطرات فسادی بود که 

یافت و ه معدوم و خواهر وی و هویدای خائن بودند گسترش میتوسط این فرقه ضاله و اعوان و انصار آنها که شا

ایران را تبدیل به سرزمین بهاء کنند. بطوریکه خود شاه خائن از  ۱۳۶۱تصمیم داشتند تا سال  ها،طبق گفته خود بهائی

بود به  ای بسیار بزرگ را که بین ونک و یوسف آباد واقعبهائی شده بود و نیز هویدا و برادرش خانه ۱۳۵۵سال 

اعمال خالف عفت اختصاص داده بودند که خوشبختانه با قیام و انقالب پیروزمند ملت ایران بسیاری از این  فحشاء و

 ها از میان برداشته شد و امیدواریم که پیروزی ما کامل شود.مفاسد و تبهکاری

 

 

 

 

به نشانی  لطفا  کردید که دقیق رونویسی نشده است  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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