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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:[ بهائیت در ایران 

 ۱۳۹۶دی   ۱۰]تاریخ:[ 

 

 ای به کمک به زلزله زدگان یا تبلیغ بهائیت! حاشیه

هایمان  ی زلزله در استان کرمانشاه که به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطن ایران: اخیراً وقوع حادثهبهائیت در 

رو در ساعات اولیه، بسیاری از مردم شریف ایران هر کدام در  دار کرد. از این منجر شد، ملّت بزرگ ایران را داغ

 کردند. دیدهمنت خود را راهی مناطق آسیبهای بیحد توان خویش، کمک

های زلزله زدگان سوءاستفاده کرده و در اما در این میان تشکیالت ضد دینی بهائیت، تالش دارد تا از آالم و مصیبت

های خبری تبلیغی این دیدگان دهد. همچنان که در یکی از کانال پوشش کمک، تبلیغات مسموم خود را به خورد آسیب

سال   ۷۳حدود  ۱۹۴۴جوالی  ۱۳دی )آخرین رهبر فرقه بهائیت مورخ فرقه، مطلبی با عنوان پیام مرحوم شوقی افن

باشد، آمده است  زدگان )گرگان( انتشار داده است. در این پیام که نوعی ُکددهی به بهائیان میپیش( در خصوص زلزله 

بهائیت اشتغال   دیدگان کمک نمایید و در پس آن، به تبلیغکه حتی اگر اولیای امور جلوگیری به عمل آوردند، به آسیب

 یابید. 

به نظر میرسد رهبران بیت العدل با استفاده از فرصت پیش آمده قصد دارند، تا با سوءاستفاده از رنج و آالم مردم و  

دیده قرار دهد. آنچه مسلم است زدگان، تبلیغات مسموم خود را خوراک فکری مردم آسیبدر نقاب کمک به زلزله 

گان دیده از کمکهای مردمی غافل نبوده و این مهم را رکن اصلی کمک به آسیبمدیران منطقه و کشوری هیچگاه 

دانسته و خواهند دانست اّما اگر این کمکها بخواهد با سوءاستفاده از آالم و احتیاجات مردم صدمه دیده به ابزاری برای  

 دم هم نخواهد بود.تبلیغ و ترویج یک آئین انحرافی تبدیل شود بطور قطع قابل قبول و مورد پذیرش مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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