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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[

 

 ها]روزنامه:[ عبرت

 ١٣٨٧بهمن ماه  ۴:[ آدینه خ]تاری

 ( ١٢۶ماره ش)ضمیمه  ٣۴]شماره:[ 

 

 ای ضاله و اسرائیلیبرخورد با فرقه 

ای از سرسپردگان صهیونیزم در ی گذشته و در سی امین سالروز فرار شاه خائن، حضور و پرسه زدن عده پنج شنبه

میدان انقالب اصفهان، برای ساعتی، توجه مردم را به خود جلب کرد! ماجرا از این قرار بود که بدنبال دعوت 

یت، جهت انجام راهپیمایی و تجمع و اعتراض به  ی بهائ ی ضاله های ضد انقالب از پیروان فرقه ی رسانهگسترده

خوردگان وابسته به این مسلک، با گستاخی تمام، در  نفر از فریب  ۵٠ای حدود های تبلیغی، مذهبی!! عدهمحدودیت

مهمترین میدان شهر اصفهان، قصد تجمع و اخاللگری را داشتند که البته با واکنش مناسب و قاطع نیروی انتظامی، 

 ه و برخی از عوامل محرک دستگیر و بقیه متفرق شدند.  مواجه شد

های مکرری بود ی آگهیهای منتهی به انقالب اسالمی را بیاد می آورند، تداعی کنندهاین موضوع، برای کسانی که ماه

ی رسید و ط، از فریب خوردگان بهایی به چاپ می١٣۵٧های مختلف در چند ماه قبل و بعد از بهمن که در روزنامه 

آن، با درج عکس و نام و نام خانوادگی خود، رسما از این مرام و مسلک ضاله، ابراز ندامت و توبه نموده و به مکتب  

 خورد... ای دیگر رقم میشدند. اما امروز، موضوع به گونهنورانی اسالم، مشرف می

ی ضاله در اصفهان به  ین فرقه ای، خطر و ترویج گسترش ادقیقا در بهمن ماه گذشته، در همین نشریه، طی مقاله 

رسد، نوع اطالع رسانی و برخوردهای قاطع با عوامل و پیروان  مسئوالن محترم گوشزد گردید و اکنون بنظر می

منحرف بهائیت در اصفهان، آنگونه که باید، دنبال نشده و همین موضوع، که متاسفانه از عوامل اصلی رشد و  

هاست، باعث شده است که در سی امین  ستعماری در میان تعدادی از خانواده ی ااین فرقه  –هر چند ضعیف  -گسترش

ای به خود، اجازه اقرار به بهائی بودن و سالگرد انقالب و در میدان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی کشور، عده 

ه به مردم غزه  آن را بدهند ... جالب است که این حضور ننگین، در اوج ماجرای جنایات اسرائیل در حمل زدفاع ا

ای ضاله و کارگزاران و عوامل اطالعاتی رسمی رژیم اسرائیل،  صورت گرفته و بهائیان، بجای آنکه بعنوان فرقه 

 اند... پنهان بودن خود را ترجیح دهند، با کمال وقاحت، حضور خود را علنی نموده و به انحراف خود، معترف شده

م و تشیع و به تبع آن قوانین جمهوری اسالمی راهکارهای بسیار قاطع و این در حالی است که در قوانین نورانی اسال

محکمی برای برخورد با عوامل این فرقه و نمادهای ترویج آن وجود دارد که در صورت توجه مسئوالن و عمل به 

 آنها قطعا شاهد انزوا و نابودی کامل این فرقه ضاله در ایران اسالمی خواهیم بود.

در این زمینه وجود دارد، آن است که متولیان امر، هرگز نباید تعداد قلیل و اندک بهائیان در ی دیگری که نکته

اصفهان را بعنوان دستاویزی برای کم توجهی و یا دست کم گرفتن خطر آنان قرار دهند، حال آنکه این عوامل  

و فحشاء در جامعه و جاسوسی برای های اعتقادی مردم مسلمان و ترویج فساد استعمار که با هدف از بین بردن ریشه 

کنند، همواره تابع دستورات "بیت العدل" و مرکز جهانی خود در حیفای اسرائیل هستند بیگانگان، بهائیت را ترویج می

 اند. هایی نیز داشتهها در مناطق مختلف اصفهان، پیشرفت ی جذب برخی از خانواده و متأسفانه در زمینه

ی مسئوالن و  م حضور و گستاخی عوامل بهایی در پنج شنبه گذشته، زنگ خطری برای همه رسد، اعال و لذا بنظر می

های انحرافی همانند بهائیان، شیطان پرستان و...  ها و فرقه ی برخورد با گروهمتولیان اصفهان است که در زمینه
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ی تاریخچه و به مردم در زمینهای را دخالت ندهند و در کنار اطالع رسانی گسترده های سلیقههرگز مصلحت اندیشی

 ها، با عوامل آن نیز برخوردهای عبرت آموز و قاطعی را به انجام رسانند.  ی این فرقه پشت پرده

ها هایی را در برخی دانشگاهاند که عوامل جذب در فرقه بهائیت، کتابدر همین زمینه، اخیراً منابع خبری گزارش داده

 اند.ی آموزشی نیز، نفوذ کردههاپخش نموده ودر بعضی از محیط

های سرسام آور و هنگفت، روند جذب افراد و به ویژه جوانان را در دستور کار خود  همزمان، مبلغان بهایی، با هزینه

آورند، در  های حضوری و تلفنی از آنان دعوت به عمل می قرار داده و با دادن شماره تلفن به جوانان، برای مشاوره

ای به ادارات مختلف، با ذکر نام و مشخصات کی از نهادهای مسئول نیز در اصفهان، طی ابالغیههمین حال اخیرا ی

شرکت اقتصادی بزرگ در کشور که در اختیار بهائیان قرار دارد، از مسئوالن خواسته است که از هرگونه انعقاد  ۴٧

د در جای خود حائز اهمیت و تقدیر دارد، اما  قرارداد، تعامل و همکاری و... با آنان پرهیز کنند... این ابالغ، هر چن

 ی مهم نیز هست:گویا دو مطلب و نکته

ها و موسسات مالی و اقتصادی نفوذ کرده و مالکیت آنها را بدست  اول آنکه: بهائیان در تعداد قابل توجهی از شرکت

 اند.  گرفته

ی صحیح،  ل آنکه روش برخورد و مواجههی واکنش انفعالی مسئوالن به اینگونه مؤسسات است، حاو دوم: نشانه

 تعطیلی این موسسات و برخورد قاطع با هواداران بهائیت است، نه توصیه به عدم معامله با آنها... 

های انحرافی و استعماری، بیش از گذشته در دستور کار  به هر حال، امیدواریم که موضوع مقابله با تبلیغات فرقه

ها و احکام قاطع اسالمی را در مورد بهائیان ای، برخورددور از هرگونه روش سلیقه مسئوالن محترم قرار گرفته و ب 

ی این فرقه ضاله )هر چند اندک و زبون( در این شهر و کشور، کنده شود. بکار گیرند تا به لطف الهی، ریشه

 شاءهللا. ان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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