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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[

 

 بهائیت در ایران  ]برگرفته از سایت:[

   ١۴٠٠شهریور  ١۵ ]تاریخ:[

 

 جهادگر مبارز علیه بهائیت 

 هللا مدنیبه بهانه سالروز شهادت شهید محراب ایت 

… 

بهائیت در ایران : شهادت در محراب، مظلومیت و شخصیت عبادی و عرفانی شهید مدنی و چهره خبیث دشمن را به 

نمایش گذاشت، فرقه خبیثی که در ظاهر نام خود را خلق مسلمان گذاشته بودند، سید بزرگوار را در محراب و در حین  

 .زرگی داردعبادت به شهادت رساندند که این جنایت پیام ب

… 

 مبارز نستوه علیه فرقه بهائیت 

های سیاسی و اجتماعی خود را علیه فرقه بهائیت شروع  هللا مدنی از همان اوایل، فعالیتوی با اشاره به اینکه آیت

ها را فراهم کرده  کرده است، ادامه داد: رضاخان برای ضربه زدن به شیعه، زمینه فعالیت فرقه بهائیت و سایر فرقه 

ویژه در حوالی آذرشهر پرورش داده و شرقی و به داران بهائی را در آذربایجانو سعی کرد تا بسیاری از سرمایه بود

 .از لحاظ مالی و اقتصادی بر روی مردم مردم فشار بیاورد و مردم را در مقابل بهائیت بشکند

های کوبنده خود علیه بهائیت، آبروی این فرقه را  سخنرانیهللا مدنی با خطیب برجسته تبریزی افزود: در آن زمان، آیت 

 ....دهد تا از محصوالتشان استفاده نکرده و به سمتشان نروندبرد و به مردم آگاهی می می

وی با بیان اینکه شهید مدنی در تبریز هم در عین مظلومیت شجاعانه ایستاد و با فرقه خبیث و عنود و غیرقابل بخشش 

روبه رو شد، یادآور شد: روزی که این فرقه خبیث، شهید مدنی را در دکه راهنمایی محبوس کرده و  "خلق مسلمان" 

 .رفتشد و حتی از کوره در نمیکشید و تسلیم نمیبه ایشان جسارت کردند، در آنجا هم دست از انقالب و اسالم نمی

… 

 

 

 

 

 

 

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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