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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:[ شیعه نیوز

 ۱۳۸۷ بهمن ۱[ ]تاریخ:

 

 بهائیان در شیراز تفعالیرش از اگز

 .فعالیت بهائیان در شهرهای اطراف شیراز و به خصوص مهدی آباد شیراز هستیمدر روزهای اخیر شاهد شدت یافتن 

به گزارش »شیعه نیوز« به نقل از بولتن نیوز، از چند ماه گذشته شهر مهدی آباد شیراز شاهد رفت و آمد اعضای  

حضور در مناطق فقیر یک گروه به اصطالح »سازمان غیر دولتی« تحت حمایت یونیسف بوده است که این افراد با  

 .نشین شهر شیراز اقدام به تبلیغات بهائیت می کردند

این افراد که در قالب آموزشهای اجتماعی و مذهبی و هم چنین از طریق توزیع مواد غذایی و سایر اقالم مورد نیاز 

قیم دین بهائیت را تبلیغ  کودکان این منطقه، اقدام به جذب اعتماد و حمایت اهالی منطقه کرده بودند به صورت غیر مست

 .می کردند و حتی چندین جشن نیز در این منطقه برگزار کرده اند

با گسترش فعالیت این گروه نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به بازداشت سرکرده های این گروه کرده و در بازجویی 

 .ها نیت اصلی آنها و سازماندهی شده بودن فعالیت آنها روشن شد

سال حبس و برای  ۴دادگاه حکم زندان برای این افراد صادر می کند و برای سه نفر از سرکرده های گروه در نهایت 

 .نفر بودند از سه ماه تا یکسال حبس در نظر می گیرد ۵۰بقیه که قریب به 

ی( و مظلوم نکته حائز اهمیت این است که خانواده های این افراد با حضور در دفتر امام جمعه شیراز )آیت هللا حائر

نمایی سعی در گرفتن تخفیف در حکم فرزندان خود بودند که این امر مهم با حمایت و پوشش شدید رسانه های  

 .اپوزیسیون نظام صورت گرفته است و در این راه نیز با کارشکنی خود مشکل دیگری به وجود آورده اند

حاوی نظر مشاور حقوقی دفتر امام جمعه بوده و صرفا  ماجرا از این قرار است که این افراد با سرقت برگه ای که 

حاوی مشاهدات وی بوده است اقدام به جریان سازی رسانه ای علیه امام جمعه و نظام جمهوری اسالمی ایران کردند  

 !و با این روش می خواستند به اهداف خود مبنی بر آزادی افراد دستگیر شده برسند که در این جریان هم موفق بودند

ر مجموع این گونه باید عنوان کرد که با توجه به هجمه های تبلیغاتی غرب بر علیه ایران و فعالیت سازمان یافته د

سازمان های جاسوسی نیروهای امنیتی و انتظامی باید با هوشیاری کامل این حرکت ها را رصد کنند که به حمد هللا 

یه باید بدون ترس از هیاهوهای تبلیغاتی غرب نسبت به در این موضوع شاهد این کار هستیم. هم چنین قوه قضائ

 .محاکمه متهمین اقدام کند

 :تصویر نامه مشاور حقوقی امام جمعه شیراز به ایشان و متن نامه بشرح زیر است

 بسمه تعالي 

 محضر مبارك نماینده محترم مقام معظم رهبري دراستان فارس و امام جمعه معزز شیراز

 سالم علیكم

، اینجانب به حضرتعالي  ۱۳۸۷خرداد   ۲۷، گزارش مورخه و احترام، به استحضار مي رساند سالم، ادببا عرض 

مورد سوء استفاده قرار گرفته و حتي عده اي از افراد   (شهرك مهدي آباد شیراز)در خصوص پرونده متهمین بهائي 
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المللي مورد سوء استفاده قرار داده اند لذا  فرقه بهائیت آن را به عنوان سند مظلومیت خود در اینترنت و مجامع بین 

 نكات ذیل را به استحضار میرساند:

 .و اولیه اینجانب سوء استفاده شودقبل از هرگونه نظر جنابعالي و اتمام تحقیق، نمي بایست از گزارش خام  -۱

جام شده و بقیه در دست اقدام  مرحله آن و آنهم به صورت ناقص ان ۲مرحله تحقیق پیرامون این پرونده فقط  ۱۰ از -۲

 .است

این گروه غیر قانوني با ظاهرفریبي و تحت پوشش اقدامات خیریه و بدون اینكه وابستگي خود را به بهائیت به  -۳

ت آنان را فراهم  لب محبمردم منطقه اعالم كنند مبادرت به جمع آوري كودكان و نوجوانان بي اطالع نموده و زمینه ج

 . مي نمودند

ضمن محكوم كردن قاطع از سوء استفاده تشكیالت فرقه بهائیت از تحقیقات میداني ناقص صورت گرفته، نتیجه  -۴

مراحل بعدي تحقیقات در حال انجام است كه در صورت صالحدید حضرتعالي، ادامه خواهد یافت و مرحله به مرحله  

 .جنابعالي خواهد رسیدو نظر مبارك همچون گذشته به سمع 

 با تجدید احترام

 ولي رستمي

 ۱۳۸۷آبان  ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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