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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[

 

 نهاد نماز جمعه رفسنجان )بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود رفسنجان(  [:]روزنامه

 ۱۳۸۹]تاریخ:[ دی ماه 

 ۸ ]شماره:[

 

 مظلوم نمایی گسترده بهائیان در رفسنجان 

 سرمقاله

ایم که در در طی ماههای اخیر شاهد برخی تحریکات از سوی فرقه گمراه و انحرافی بهائیت در سطح شهرستان بوده

نمایی در سطح افکار   تبلیغ آیین خرافی خود و به انحراف کشیدن جوانان مسلمان اقداماتی جهت انتشار مظلومراستای 

 اند.عمومی مردم رفسنجان انجام داده

های ی دست استکبار یعنی بهائیان کافر به رفسنجان باز شده است. همواره شاهد فعالیتاز زمانیکه پای این ساخته

اند از طریق ایم آنها همواره سعی کردههای عزیز بودهح مختلف و نفوذ آنها به کانون برخی خانوادهتبلیغی آنها در سطو

ای موجه از خود نشان داده و آیین  های مختلف جامعه مانند بازار و مدارس چهره مراودات اجتماعی فریبنده در محیط

مبانی اعتقادی و تاریخچه آن با خبر نیستند به عنوان  خود را که هیچ پشتوانه فکری ندارد و حتی خود بهائیان نیز از  

شنیدیم که برخی از این افراد به بهانه تعمیر لوازم خانگی به خانه همشهریان بهترین دین معرفی کنند. تا به حال می

 ای دیگر در برخیگذارند، عدهو بروشورهای تبلیغی در خانه افراد به جا می CDهای حاوی عزیز رفته و بسته 

های عینک سازی سطح شهر با ایفای نقش دایه مهربانتر از مادر ابزاری جهت تبلیغ اعتقادات خود فراهم  مغازه

 اند و برخی دیگر در مدارس... کرده

اما در طی ماههای اخیر و به دنبال آتش گرفتن چند مغازه از اعضاء این حزب خرافی در رفسنجان بهائیان سعی 

، جهت انتشار مظلوم نمایی در سطح افکار عمومی استفاده کنند ما قصد علت یابی این  اند که از این وسیلهکرده

را نداریم )هر چند، هرگونه برخورد و تحریکات فیزیکی با این عناصر استکباری و نجس را تا زمانیکه  هایسوزآتش

  تأییدخود را منتشر نکنند.  اعضای این فرقه نسبت به ترویج تفکرات خرافی خود. اقدامی انجام نداده و معتقدات

شماریم؛ ولی در غیر اینصورت این وظیفه کنیم و حضور آنها در جمع مسلمانان و اموال آنها را محترم مینمی

دستگاههای امنیتی و انتظامی است که نسبت به حضور فعال آنها در جامعه اقدامات الزمه را انجام دهند( اما به گفته 

ها، خود بهائیان سوزیاحتماالتی که در این زمینه وجود دارد این است که علت این آتش  برخی تحلیل گران، یکی از

 پردازند. هستند که از این طریق، هم از بیمه و تشکیالت و هم به انتشار مظلوم نمایی در سطح جامعه می

ز شهرستان باشیم که در درجه  توانیم شاهد از بین رفتن و برچیده شدن این فرقه گمراه اآنچه که مسلم است. زمانی می

اول، با حضور پررنگ اقشار مختلف جامعه در مقابل این فرقه گمراه شاهد به انزوا کشیدن آنها بیش از پیش باشیم و 

ی عمومی گردد تا از طریق راهکار دوم این است که حذف این تفکرات و تبلیغات شیطانی از جامعه، تبدیل به مطالبه

 استفاده از راههای قانونی بتوان ریشه این کافران را در جامعه بخشکانیم. ی عمومی واین مطالبه

 ای ا... امام خامنه حضرت آیت

اند و مردم روزانه با آنها معاشرت و  داری مشغول شدهاز آنجا که در شهرستان ما تعداد کمی از بهائیان به شغل مغازه

 زیر پاسخ نمائید: سؤاالترود به می  پردازند لذا از محضر جنابعالی استدعابه داد ستد می 
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آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس؟ حکم سالم و دست دادن با آنها چگونه است؟ حکم خرید از مغازه آنها  -۱

 توان حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله خورد؟ و فروش چیزی به آنها چگونه است؟ آیا بر سر سفره ایشان می

جواب: جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری  

 واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند. مؤمنیندر تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد بر 

ه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه اسالمی، را در برخورد با فرق مؤمنینخواهشمندیم تکلیف  -۲

آورند، آیا استفاده از آنها برای  بیان فرمایید؟ گاهی بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می

 ما جایز است؟

و از انحراف و پیوستن دیگران به آن  ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده باید با حیله مؤمنینجواب: همه 

 جلوگیری کنند. از هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله مضله اجتناب نمائید. 

ها های ما دارند این گروه از بهائیکنند که رفت و آمد زیادی در خانه بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می -۳

 یا پاک؟ هستندس کنند، آیا آنها نجاخالق خوبی از خود آشکار می 

 جواب: آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند. پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید. 

 ۳۳۱تا   ۲۳۸اجوبه الستفتانات رهبری اسواالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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