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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[

 

 فارسخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴مهر  ۱ ]تاریخ:[

 

 طلب از یک بهایی+سندحمایت مشکوک تشکل اصالح

توسعه آذربایجان دارای لینکی به نام فرهیختگان زن آذربایجان است که در آن به تعریف و صفحه اصلی سایت خانه 

تمجید از طاهره قره العین به عنوان اولین زن بهایی در کشور پرداخته و او را اولین بانوی مبارز فاضل مجاهد و  

 .است مجتهد معرفی کرده

ز راه دانا، ده سال پیش هنگامی که دولت اصالحات به  به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل ا 

شد، برای برجای نهادن ورثه هایی از خود، اقدام به صدور مجوز های بی  آخرین روزهای موجودیت خود نزدیک می

 .های جدید کردحد و حصر در زمینه های مختلف از جمله تشکیل کانون

ان" با همکاری و تالش مدیران اصالح طلبان آذربایجان شرقی، راه  در همین راستا، در تبریز هم "خانه توسعه آذربایج

 ...  .اندازی شد که به جز ایام انتخابات در زمان های دیگر تقریباً غیر فعال است

همچنین صفحه اصلی سایت خانه توسعه آذربایجان دارای لینکی به نام فرهیختگان زن آذربابجان بوده که در آن به  

اهره قره العین به عنوان اولین زن بهایی در کشور پرداخته و او را اولین بانوی مبارز فاضل تعریف و تمجید از ط

این در حالی است که طاهره قره العین ازیاران اصلی علی محمد باب شیرازی  .مجاهد و مجتهد معرفی کرده است

درجمع چند هزار نفری به هنگام سخنرانی علی  وی  .پرداخته استبوده که در دوران قاجار به تبلیغ این فرقه ضاله می 

 .محمد باب، در دهدشت، کشف حجاب کرد تا بتواند طرفداران بیشتری برای علی محمد باب دست و پا کند

او نخستین زنی است که در تاریخ معاصر ایران، بر اساس دستورالعمل یک مکتب استعماری پوشش را از روی و تن  

با این اقدام گستاخانه، نخستین سنگ بنای بی حجابی را در جامعه اسالمی   ن ظاهر شد.برگرفت و در اجتماع مسۆوال

 .ایران به جا گذاشت و برای شروع هدف های استعماری و بر افروختن جهنم توطئه جرقه نخست را زد

ران و با نمایش قره العین با ارائه رفتاری کامالً متضاد با دستور دین اسالم و نیز شرایط روحی و اجتماعی آن دو

خویش، کوشید اولین کسی باشد که رسوم گذشته را از بین می برد و زمینه های اجتماعی   گذاشتن سیمای برهنه

 .گسترش بی دینی و اباحی گری را فراهم می کند

به تبلیغات خانه توسعه آذربایجان" در حالی که پیش از این اقدامات سیاسی در آستانه انتخابات را انجام می داد اخیراً "

 .ضد فرهنگی و دینی هم روی آورده است

کم کاری و سهل انگاری برخی از مسئولین دولتی در این امر منجر شده است تا افرادی که مناصب دولتی دارند وارد  

 .فضای انتخاباتی شده و در عین حال با تبلیغ فرقه ضاله بهائیت، ضربه های بزرگی به مذهب و فرهنگ کشور بزنند

باید در برابر چنین اقداماتی از سوی کارمندان خود ایستاده و با آنها برخورد کند تا در حالی که کمپین های دولت 

زیادی برای حمایت از طاهره قره العین در فیس بوک به عنوان اولین زنی که مقابل اسالم ایستاد به راه افتاده است،  

 .فی نکنندبرخی وی را به عنوان زن شایسته و فاضل به مردم معر

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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