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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ جوان آنالین

 ۱۳۹۱تیر  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 در غفلت مسئوالن اداره ارشاد اصفهان رخ داد 

 !نگاريروزنامهتبلیغ بهائیت در كالس 

 معصومه طاهري

قوانین همیشه در  یهودیت و اسالم قرار داده و گفته: به گفته خبرنگاران، این استاد بهائیت را كنار آیین مسیحیت، 

طوركه روزي میزان دیه زن و مرد  عنوان نمونه همانكنند، بهشرایط یكسان نیستند و بنا به مقتضیات زمان تغییر مي

ها با تعدیل درقانون، دیه تساوي شده است مطمئناً روزي هم خواهد رسید كه بین فرد  اال بعد ازسال تفاوت داشت و ح

اي از خبرنگاران  مسیحي و بهائي در اجراي قوانین فرقي نباشد! البته این مسئله با اعتراض عدهیهودي، مسلمان، 

پا ندارند؟!   ها دست ومثل بقیه انسان ستند؟! مگرها انسان نیپاسخ ادعا كرده است: مگر بهائي مواجه شده كه وي در 

حقوق مساوي برخوردار شوند؟! و بالفاصله بحث حقوق بشر را پیش كشیده است و با عناوین مختلف از  چرا نباید از

كرده و نكته قابل توجه مسئوالن رسانه اصفهان این است كه وي رسماً حكومت را هم زیر بهائیت وحقوق بشر دفاع 

شود برده و از اجرایي نشدن قوانین حقوق بشر كه در دنیا به آن كامالً متعهد هستند و درایران همیشه اجرا نمي  سؤال

 .زده استدم مي

عنوان  الزم به ذكر است این استاد بهائي، با سابقه بر تدریس در دانشگاه آزاد اصفهان )كه بعداً اخراج هم شده است( به

 !فعالیت است  قاضي در دادگستري مشغول به

انگاري خبرنگاران را كه نیاز شدید به بصیرت دیني دارند، جاي تأسف است كه چرا اداره ارشاد اسالمي با سهل

مخالفان جدي اسالم و ایران هستند در لواي چتر   هاي بهائي كه ازكشانند. گروههاي ضاله ميگونه به دام فرقه این

در اشكال مختلف به   شوند وهراسي محسوب ميهراسي و ایرانسردمداران اسالم  پیرهم اكنون از حمایتي استعمار

جلسات توجیهي تالش زیادي  هایشان درهاي بهائي با توجه به آموزش دنبال ضربه زدن به اسالم هستند. امروز گروه

با توجه به غفلت ما از  ها جذب كنند. آنها موذیانه مدارس و دانشگاه خصوص در كنند تا نیروهاي بیشتري را بهمي

  کنند.ان محصل و دانشجو عضوگیري ميمیان نوجوانان و جوان

هاي خود را جذب و كم آموزان و دانشجویان این است كه با ارتباطات دوستانه همكالسهاي آنها به دانشیكي از آموزه

وز وقتي قرار است تا با برخي ازاستادان  شان امتیاز است. امركم زمینه بهائي شدن را درآنها ایجاد كنند چون این براي

كنند كه مراقب نام مستعار استفاده كنند، حتي توصیه مي شود، مجبورهستند ازاین باره نظرخواهي  كارشناسان در و

 .اندها هم نفوذ كردهها و سازمانكشور فعالیت آزادانه دارند، بلكه در دستگاه باشید، زیرا نه تنها عامالن بهائي در

جنایات این  اي ازخي خود شمهسلاير تاری روز وقتي محمدرضا ورزي كارگردان متعهد و مسلمان كشورمان درام

شود و توسط سردمداران بهائیت تهدید مي آشكار طورعلني وكشد، بهمي هاي آنها را به تصویرفعالیت ضاله وفرقه  

 .وزارت اطالعات یا نهادهاي امنیتي ابایي داشته باشندكنند بدون اینكه از اي بلند باال علیه او تنظیم مينامه

دست گرفته است اما متأسفانه نه تنها نهادها و   شك بهائیت رسماً و علناً علم مبارزه با جمهوري اسالمي و آیین را بهبي

ها و ئیان در دستگاهدهند، بلكه گاه شدت و حدت نفوذ بهااساسي انجام نمي  ها براي مبارزه با آنها اقدام صحیح وسازمان

این آشفتگي درعرصه فرهنگي است؟!   دارد. باید پرسید چه كسي واقعاً مسئولانسان را به تعجب وا مي... نهادها و
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این   شود، بیش ازاین هم نباید انتظاركار فرهنگي درهاي كالن در ناكجاآبادها هزینه مي كه بودجهبدون شك زماني

 .عرصه مهم داشت

اند، چگونه مسئوالن فرهنگي هنوز معضالت فرهنگي را آنچنان كه باید وشاید رصد نكرده از كه بعضي زماني

میان انبوه مسائل، دراین جنگ نامتقارن فرهنگي فعالیت نرم و زیرپوستي بهائیان دیده شود و  توان انتظار داشت درمي

برند تا با مناطق محروم و فقیرنشین مي ا در هاي آییني خود ركسي دنبال كند كه مثالً بهائیان روزهاي جمعه برنامه

 هاي ساده آنها را جذب کنند!برخي كمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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