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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:[

   ١۴٠٠مهر  ۶ ]تاریخ:[

 

 " ایران بدون نفرت"  شیوه نخ نما شده بهائیت "مظلوم نمائی" در جهت توجیه شکست پروژه

سازی اخیر خود برعلیه جمهوری اسالمی، حتی از حمایت بهائیان ایران  بهائیت در ایران : تشکیالت بهائیت در جریان

نیز برخوردار نشد. اما بهائیتی که با هدف برچیدن مذهب شیعه تشکیل شده و برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 

ضای تریبون رسمی در کشور داشته باشد. از طرفی آیا نقد بهائیت بر خالف شعار  تواند تقا کند، چگونه میتالش می

 !تحری حقیقت این فرقه است؟

ای با محکوم کردن نقد باورهای انحرافی این فرقه و تعبیر از آن به نفرت پراکنی علیه تشکیالت بهائیت در بیانیه

آمیز، بهائیان ایران نه حق اعتراض  وقفه و توهین یبهائیان در فضای مجازی، مدعی شد: »با وجود این کارزار ب 

های کشور که همگی تحت نظارت حکومت  شود در رسانهها اجازه داده میقانونی به این اظهارات را دارند و نه به آن

 ( ١شان را به هموطنان خود ارائه دهند«.)هستند به این اتهامات پاسخ گفته و دیدگاه

 گوییم: شانتاژ و تالش تشکیالت بهائیت برای برانگیختن نفرت جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران میاما در پاسخ به 

اوالً: تشکیالت بهائیت در حالی مدعیست که امکان پاسخگویی به نقد این فرقه را ندارد که صفحات بسیاری را در  

و ضّدیت با نظام جمهوری اسالمی ایران   فضای مجازی برای نشر تفکرات ضالّه و ایراد شبهات به دین مقدس اسالم

ها هم همین وبسایتی است که توسط تشکیالت بهائی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد. شاید آخری آن

 معرفی شده است. 

ای مقابله و به ی این فرقه، بر ی نسخ اسالم و ضّدیت با آن را دارد و به تصریح پیامبرخواندهی بهائیت داعیهثانیاً: فرقه

ی بهائی گفته است: »بگو ای مردم! اگر به نور در کردن مردم از مذهب شیعه به وجود آمده؛ همچنان که پیامبرخوانده

( با این حال این شیعیان  ٢شوید( از طلعت حزب شیعه، خود را خارج نمایید...«.)شوید )بهائی نمیایمان فائز نمی

 ویی باشند. بایست در مقام پاسخگهستند که می

کند، تریبون رسمی هم فرقه و تشکیالتی که شبانه روز برعلیه حکومت جمهوری اسالمی نفرت پراکنی می به راستی

ی شیعه تأسیس ای که با هدف نابودی مذهب حقه خواهد؟! آیا پاسخگویی محققین به شبهات فرقهاز مسئولین کشور می

 راکنی علیه بهائیان ایران تعبیر کرد؟! پتوان به نفرتهایش را میشده و بیان خیانت

های بین المللی، باز هم ثالثاً: به رغم تالش پروپاگاندای تشکیالت بهائیت برعلیه جمهوری اسالمی و داشتن حمایت

سازی تشکیالت بهائیت برعلیه جمهوری اسالمی ایران بودیم. چرا که به قدری  سازی و جریانشاهد شکست هشتگ 

رنگ بود که گویا حتی بهائیان ایران هم از دروغگویی و سازی اخیر تشکیالت بهائیت سرد و کماستقبال از جریان

 طعمه بودن برای این تشکیالت مزدور خسته شدند. 

کند، آری؛ تشکیالتی که نه تنها مزدورانش را برای مقابله با مذهب شیعه و براندازی نظام جمهوری اسالمی بسیج می

به مقصود خود  نیز (٣های براندازی نظیر ساغر کسرایی و نیما زم )ختصاص بودجه به جریانبلکه با تأمین مالی و ا

 و اینک تقاضای تریبون رسمی از جمهوری اسالمی ایران را دارد! نرسید
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 نوشت:پی

 . ٢٠٢١ژوئیه   ١٣، برابر ١۴٠٠تیر   ٢٢سرویس خبری تشکیالت بهائی، بیانیه مورخ:  -١

 . ١۴١، ص ۴بدیع، ج  ١٢٩ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسه انی، بیاشراق خاوری، مائده آسم -٢

سایت خبری فرقه نیوز، تیتر خبر: ارتباط روح هللا زم با ساغر کسرایی )بهائی( به روایت مستند ترور، کد  -٣

 . ١٣٩٨ – بهمن ٢٠، تاریخ انتشار: ١۶٩٩٢ خبر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[ 
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