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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[

 

 ادیان نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 چگونه عضو تشکیالت بهائیت شد؟ آتنا فرقدانی

هایی که زمینه انحراف در آنها وجود دارد ای است که در قالب دوستی با افراد یا خانوادهنحوه فعالیت این فرقه به گونه

ها پس اند که حتی مدتنمایند. اغلب افراد به دام افتاده آنقدر زیرکانه جذب تشکیالت بهائیت شدهاقدام به عضوگیری می

 .اند تنها وظایف دوستانه خود را در قبال آنها انجام دهندکنند که توانستهجیره و مواجب احساس میفعالیت بیاز 

: بعد از پیروزی انقالب اسالمی و کوتاه شدن دست این جریان از حاکمیت تالش برای تغییر ذائقه مردم و ادیان نیوز

لی بهائیت در کشور تعریف شد تا جایی که دست بهائیت در تمام عنوان برنامه اصقرار دادن آنها در مقابل حکومت به

 .ها، از بدحجابی گرفته تا ساماندهی صفحات غیراخالقی اینترنتی کامال مشهود بودهنجارشکنی

فصل جدیدی را برای فعالیت بهائیت علیه نظام اسالمی فراهم کرد. برخی جوانانی که  ۸۸اما حوادث پس از انتخابات 

های جاسوسی غربی افتادند بعد از مدت بواسطه غبار آلود شدن فضا در دام عناصر ضدانقالب و سرویس ۸۸در سال 

کوتاهی سر از محافل بهائیان در کشور درآوردند. نحوه جذب تشکیالت بهائی آنقدر نرم بود که افراد به دام افتاده گمان 

 .اندر کشور وارد شدهگری دکردند بعد از مدت کوتاهی به خط مقدم تبلیغ بهائینمی

هایی که زمینه انحراف در آنها وجود دارد ای است که در قالب دوستی با افراد یا خانوادهنحوه فعالیت این فرقه به گونه

ها پس اند که حتی مدتنمایند. اغلب افراد به دام افتاده آنقدر زیرکانه جذب تشکیالت بهائیت شدهاقدام به عضوگیری می

 .اند تنها وظایف دوستانه خود را در قبال آنها انجام دهندکنند که توانستهجیره و مواجب احساس میاز فعالیت بی

آتنا »به بهانه ضدیت با نظام اسالمی وارد تشکیالت بهائیت شد، شخصی با نام  ۸۸یکی از افرادی که پس از فتنه 

تهرانی است بالفاصله پس از قبول شدن در دانشگاه  است. وی که دختری ساده از یک خانواده نسبتاً متمول« فرقدانی

 .گیردمورد سوء استفاده جریان ضدانقالب قرار می

های دلیل احساس تنهایی جذب پارتیوی که تا پیش از این اطالع خاصی از وضعیت سیاسی کشور نداشت در ابتدا به

 .کنددا میشود و از همین راه به محافل جریانات معارض سیاسی راه پیمختلط می

ای برای دیده شدن و مورد توجه به دلیل کم توجهی به وی در محیط خانواده شرکت در محافل سیاسی را وسیله« آتنا»

« آتنا»د. اشتیاق برای دیده شدن، کنها متمرکز میبیند لذا تمام تالش خود را بر روی رشد در این جمعقرار گرفتن می

ه نه تنها در سیاست بلکه در حوزه اخالق نیز رفتارهای خالف عفت از آنان سر کند کرا بازیچه تفکرات منحرفی می

 .زند و این فرد مجبور می شود برای تامین منافع این جریان به خواسته های آنان تن دهدمی

به عنصر  کمهای بهائی کماست که بواسطه دوستی پدرش با برخی خانواده ۸۸یکی از پادوهای فتنه « فرقدانی»

 .تبلیغی بهائیت در کشور بدل شد

پس از شناسایی و دستگیری وی عناصر ضدانقالب تالش کردند تا چند کاریکاتور و مطلب درج شده در صفحه فیس 

 .گفتند کامال متفاوت بودهای ضدانقالب میبوک آتنا را عامل دستگیری وی نشان دهند، حال آنکه حقیقت با آنچه رسانه

 .به سمت بهائیت با همان روش مرسوم بهائیان یعنی دوستی خانوادگی آغاز شد« ا فرقدانیآتن»خیز نرم 
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شود و سپس با تمایل طرفین این رابطه کاری به رفت پدر آتنا به دلیل روابط کاری با برخی از عناصر بهائیت آشنا می

به دعوت دختر یکی از همکاران بهائی  کند. پس از عمیق شدن دوستی خانوادگی، آتناو آمد خانوادگی گسترش پیدا می

 .شودرود و در همین محافل زمینه جذب آتنا فراهم میپدر به جلسات هفتگی و منظم با مریدان فرقه ضاله بهائیت می

 هایتاکنون طیفی از فعالیت ۸۹مند به اسالم است اما از سال کند که یک دختر شیعه و به شدت عالقهفرقدانی ادعا می

تبلیغی را برای بهائیان انجام داده است که خود لیدرهای فرقه هم از انجام آن عاجز هستند. برای مثال در جایی اظهار 

کردم. رسانی میهای فرقه را از طریق پیامک برای دوستانم اطالعدلیل دوستی خانوادگی تمام مراسمکند که من به می

زاد و بهائیان نیز ی به عنصر واسط بین حلقه فمنیستی اطراف نوری جالب آنجاست که فرقدانی پس از مدت کوتاه

 .شودتبدیل می

شود تا جایی که شیب فعالیت هنجارشکنانه آتنا پس از عضویت در تشکیالت بهائیت و رابطه با نوری زاد تندتر می

. وی به همراه دیگر شودتبدیل می ۹۳و  ۹۲، ۸۹های های غیرقانونی سالوی به پای ثابت تجمعات و فراخوان

ریزی در تعدادی از تجمعات غیرقانونی حضور پیدا اعضای بهائی پس از برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه

 .کندمی

آورد و با انتشار رود که هنر نقاشی خود را کامال در خدمت اهداف سیاسی فرقه درمیفرقدانی تا جایی پیش می

آتی »با نام  دارد. آتنا که دوستانش او رال براندازانه بهائیان قدم برمیکاریکاتورهای ضدحاکمیت در راستای اصو

 .شوددارد و زمانی دیگر پیگیر اهداف فرقه بهائیت میشناسند زمانی در خط ضدانقالب قدم برمیمی« بادبادک

کنند که در راه شوند گمان میافراد چشم و گوش بسته سیاسی مانند فرقدانی زمانی که وارد تشکیالت ضدانقالب می

شوند. فرو رفتن درمنجالب دارند اما پس از مدتی طوالنی از ماهیت اقدامات خود باخبر میآزادی مردم قدم برمی

ها نیز شرط حیات و بقای شود و آنها مانع از پذیرش حقیقت توسط این افراد میها و وابستگی به آنمفاسد گروهک

 .دانندا میهخود را در ادامه خدمت به این فرقه

 

 منبع: حقیقت بهائیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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