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

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
[تاریخ ۱۸ ]:تیر ۱۳۸۶

یك موسسهي متهم به پخش سيديهاي غیرمجاز درباره فرقه ضاله بهائیت تعطیل شد
موسسهاي غیرمجاز در یزد كه با عنوان موسسه قرآني «والیت عشق» اقدام به توزیع سيديهاي غیرمجاز در مورد
فرقه ضاله بهائیت ميكرد ،شناسایي و تعطیل شد .به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا  -منطقه یزد ،دادگستري كل
استان یزد خبر داد :موسسه مذكور داراي شماره ثبت بوده و از ابتدا فعالیت خود را با اجراي مسابقاتي با عنوان
«والیت عشق» به صورت ماهانه شروع كرده و كم كم مجوز رسمي دریافت كرده است .فعالیتهاي این موسسه
برگزاري مسابقات قرآن ،آزمون سراسري زیارت عاشورا ،جشنواره میالد امام رضا (ع) و شعبانیه و برگزاري
اردوي درون و برون شهري بوده است .فعالیتهاي غیرمجاز این موسسه فرهنگي از زماني شروع ميشود كه در
اوایل سال  ۱۳۸۵یك لوح فشرده حاوي كتابهاي اینترنتي نور و معرفي آثار نویسندگان دگراندیش جهت بازاریابي در
سطح كشور به صورت گسترده توزیع ميكند .عليرغم تذكرات تلفني و حضوري به این موسسه جهت نظارت بر
سيديهاي ارسالي ،مجددا موسسه مذكور به ارسال مجموعه نرم افزاري تحت عنوان پروژه كشوري محمد رسول هللا
اقدام ميكند .این نرم افزار شامل  ۶سيدي كتابخانه دیجیتال ،كتابخانه عمومي ،كتابخانه دین و فلسفه ،كتابخانه
مدیریت ،كتابخانه تارت الكترونیك و كتابخانه تاریخ و سیاست است كه دو عدد سيدي دین و فلسفه و تاریخ و سیاست
حاوي مطالب موهن ازجمله معرفي كتب فرقه ضاله بهائیت ،مقاالتي در معرفي بیتالعدل بهائیت ،بهائیان از زبان
خودشان ،مقاله موهن تحت عنوان قرآن چگونه جمعآوري شد ،پژوهشي در زندگي حضرت علي (ع) نماد شیعه گري،
مقالهاي موهن درباره حضرت مریم (س) با عنوان افسانه مریم باكره ،مقالهاي تفرقهانگیز درخصوص اهل سنت و...
است .مدیر این موسسه مدعي است كه مقاالت مذكور را از طریق شناسایي یك سایت اینترنتي به مدیریت خانم «ر»
در مشهد خریداري و پس از تكثیر در قالب پروژههاي گوناگون در سطح كشور توزیع ميكرده است .در حال حاضر
متهم تفهیم اتهام شده و پرونده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتي قرار دارد.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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