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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[

 

 روزنامه اعتماد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۷ دخردا  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 علم الهدی: برخورد با بهاییت الزم است

خواستار براندازی بهاییت در ایران و اشد مجازات برای »این جریان منحرف« شد. به گزارش  سید احمد علم الهدی 

های نماز این هفته که در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: انصار نیوز. خطیب جمعه مشهد، در خطبه 

کرد. مملکت شاه حکومت می »بهاییت، ایمان، عقیده و دین نیست. برخورد با این فرقه الزم است. آن روز که در این 

و این فرقه انحرافی در تمامی دستگاه او رسوخ کرده بود، ما مجبور بودیم با آنها بحث و مناظره کنیم. ولی امروز که 

کشور تحت حکومت اسالم است و مملکت، مملکت امام زمان است آیا مردم تحمل میکنند یک سرباز اسرائیلی که زن  

کشد. در کوچه و خیابان این کشور آزادانه راه برود؟« امام جمعه  طین به خاک و خون می گناه را در فلسو کودک بی

مشهد گفت؛ »این شبکه جاسوسی در همین فرصت کوتاه انواع جنایات امنیتی و سیاسی را در کشور مرتکب شده  

ف سیاسی ورق  های منحراست که مدارک و اسناد آن موجود است.« وی خاطرنشان کرد؛ »بعضی از عناصر گروه

ها در دست گرفته بودند و برای لغو قوانین کشور و لغو حجاب درکشور به پاره یی را در محیط دانشگاه و دیگر محیط

دنبال جمع آوری امضاء بودند و این یکی از صدها اقدامات این فرقه منحرف بوده است.« وی گفت: »واقعاً فضای  

نحرف سیاسی به اسم آزادی عقیده و بیان. علیه امنیت کشور اقدام کند؟«  کند. یک جریان مباز سیاسی کشور ایجاب می

عضو مجلس خبرگان از قوه قضائیه خواست با این جریان انحرافی برخورد قاطع شده و قصه بهاییت در این کشور 

دانم  میبراندازی شود وعوامل آن به اشد مجازات محکوم شوند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت؛ »من ن

هللا تعالی فرجه الشریف  چرا یک عده خودفروخته و سست عنصر اصرار دارند که ما از خدا و امام زمان عجل 

گویند »از خدا و امام زمان هزینه کردید.« کشور ما کشور امام زمان صحبت نکنیم و یک عده خودی ساده اندیش می

دانیم.« وی با  های خود را مدیون ایشان می. بلکه پیروزیهای خود را که به امام زمان نسبت ندادیماست ما شکست

هللا تعالی فرجه الشریف بوده است. ادامه  بیان این مطلب که هرچه پیشرفت بوده عنایت خدا و حضرت بقیةهللا عجل 

کردند می بستند و با رمز یا علی بن ابی طالب دفاع داد»رزمندگان ما روی پیشانی شان پیشانی بند یا فاطمةالزهرا می

 یافتند.« و با فریاد هللا اکبر به پیروزی دست می

 

 

 

 

 

 

 

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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