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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[ 

 

 کیهان هروزنام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷خرداد  ۶ ]تاریخ:[

 

 کند  یم تیاعالم موجود یبزود تیمبارزه با بهائ یمردم انیجر ینترنتیا گاهیپا  کی یراه انداز با 

 ینیرزمیخود را اعالم خواهد کرد مبارزه با تحرکات ز تیموجود یکه بزود یمردم انیجر نیگزارش فارس ا به

 .خواهد گرفت شیدر پ یرا به صورت علن تیفرقه ضاله بهائ

 .تحرکات است نگونهیطومار در خصوص محکوم کردن ا کی یامضا  یمردم انیجر نیا ینترنتیا گاهیپا  تیفعال نیاول

 تیرا پرچمدار مبارزه با فرقه بهائ دیو مراجع تقل ()ره ارتباط امام نیدر ا خیکارشناس تار کیپوراحمد  درسولیس

 .نداده اند تیگاه تن به سازش با فرقه بهائ چیه دیتقل نیدانست و گفت مراجع راست

به عنوان  دیمراجع تقل ،یافکار و القائات الحاد یریاز لحظه شکل گ نکهیدر گفت وگو با فارس با اشاره به ا یو

 چیکرده و ه یبرخورد جد اناتیجر نگونهیبا ا دیبالفاصله وارد عمل شده اند، گفت مراجع تقل عتیو شر نیپاسداران د

 .گاه تن به سازش نداده اند

بوده،   عیاسالم و مذهب تش نیدر د یساز انیحساس و جر گاهیهمواره جا  تیمرجع گاهیجا  نکهیبا اشاره به ا پوراحمد

مراجع  یبرخ  تیها با نفوذ در ب یفرصت طلب از جمله بهائ یخطر همواره وجود داشته که افراد و فرقه ها  نیگفت ا

 .کنندخود فراهم  دیپل اتیبه اهداف و ن دنیرس یرا برا نهیزم

هللا  تیدآیشد تیتوان به حما  یم تیادامه داد از جمله مبارزات مراجع با فرقه بهائ رانیا خیکارشناس تار نیا

مکرر  یاخطارها  زیو ن انیبهائ هیعل ۱۳۳۴در بهار  یواعظ مشهور حجت االسالم فلسف یها  یاز سخنران یبروجرد

 .اشاره کرد یپهلو کومتفرقه در ارکان ح نینسبت به نفوذ ا ۴۰)ره( در دهه ینیامام خم

 تیفرمود که »سکوت در برابر جنا  تی)ره( درباره خطر بهائ استاد دانشگاه در ادامه گفت وگو با فارس گفت امام نیا

 .«شود مالیما پا  سیها مملکت ما و نوام یبه دست بهائ لیاسرائ رچکمهیشود که ز  یدستگاه سبب م یها 

 یی)ره( در جا  ینیشد امام خم ادآوریدانست و  تیرا پرچمدار مبارزه با فرقه بهائ دیامام)ره( و مراجع تقل پوراحمد

و  میکنم، قرآن کر یجهان اعالم خطر م نیو مسلم رانیبه ملت ا هیشرع فهیحسب وظ نجانبیفرموده است که »ا گرید

به حزب  رانیهاست که در ا ستیونیمعرض قبضه صه راسالم در معرض خطر است؛ استقالل مملکت و اقتصاد آن د

عمال  دیمملکت را با تائ نیتمام اقتصاد ا ن،یسکوت مرگبار مسلم نینخواهد گذشت که با ا یظاهر شدند و مدت یبهائ

 .«کند ین ساقط مدر تمام شئو یکنند و مملکت مسلمان را از هست یخود قبضه م

افزود در  امد،یکوتاه ن تیهم از مبارزه با بهائ دیدر تبع ی)ره( حت امام نکهیبر ا دیبا تاک رانیا خیکارشناس تار نیا

 ندهیها در حکومت آ یبهائ یبرا ا یآ دندیاز امام پرس یمصاحبه ا یط ۵۷ماه سال  یدر د سیدوران اقامت امام در پار

که مضر به حال مملکت هستند داده  یافراد یبرا ی»آزاد وجود دارد؟ که امام پاسخ داد یو مذهب یاسیس یها  یآزاد

 « .نخواهد شد

 

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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