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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[

 

 خبرگزاری رسا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۳شهریور  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 آیت هللا مدنی رسوا کننده نفاق

 :ستیز با بهائیت...

بهائیت در كشورهای اسالمی به دست استعمارگران انگلیسی پاشیده شد و نهال آن در دامن كج اندیشان  بذر بدفرجام 

دستهای پنهان این مسلك را در ممالك اسالمی بویژه شیعه نشین رواج دادند و با ورود فرهنگ بیگانه و  پرورش یافت.

 .به اوج خود رسید بازگشت روشنفكران غربزده از پرورشگاه خود نفوذ این كیش ضد مذهب

رضاخان و عامالن دیگر غرب در ایران برای كوبیدن اسالم خصوصا مكتب حیات بخش تشیع به ترویج كنندگان مرام 

بهائیگری میدان دادند به طوری كه در اندك زمانی سرمایه داران بهایی در آذربایجان بویژه مناطق اطراف تبریز بر 

قبضه كردن شریانهای اقتصادی روزبه روز كارگران شیعه   برق مسلط شدند. صنایع عظیم استان از جمله كارخانجات

 .شاغل در این مركز را با شبهات فكری و عقیدتی مواجه می ساخت

آیت هللا مدنی كه در این ایام در حوزه علمیه قم مشغول درس و بحث علمی بود این آشفتگی اوضاع منطقه را تاب 

بر   ود شد و با عشق و ایمان به مكتب و قلبی آكنده از خشم به دشمن مبارزه اش رانیاورد و بی درنگ روانه زادگاه خ

آقای بروجردی می گوید: ایشان احساس می كند كه زادگاه اصلی )آذر شهر( در خطر محاصره   ضد بهائیت آغاز كرد.

ز حساس شهر مانند مرام استعماری صهیونیستی قرار گرفته، مراك اقتصادی فرقه ضاله بهائیت یعنی این مسلك و

 .كارخانه تولید برق و غیره به دست آنها افتاده است

لذا با بیانات آتشین خود مردم را علیه آنان بسیج می كند تا آنجا كه مصرف برق آنها را تحریم می كند و مردم از  

آن زمان مقدار زیادی از  چراغهای نفتی استفاده می كنند. از این مهم تر آذرشهر كه نزدیك به تبریز واقع شده است در 

نان تبریز را تامین می كرد به دستور آن بزرگوار مردم از فروش نان و مایحتاج زندگی به این فرقه گمراه خودداری  

می كنند و آنان مجبور می شوند از این شهر مذهبی و اسالمی كوچ كنند. به این ترتیب تب مبارزات ضدبهایی باال 

 .گیردمی

طرف شهربانی وقت پیگیری می شود و شهید مدنی تنها عامل همه تحریكات ضد بهائی شناخته  تمام این حوادث از

می شود. در نتیجه او را به همدان تبعید می كنند. ولی قیام معظم له به ثمر می رسد. مردم دست از ادامه مبارزه 

 ...  .تی نجات می دهندبرنمی دارند و سرانجام این شهر مذهبی را از لوث این فرقه استعماری صهیونیس

 

 

 

 

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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