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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[

 

 نیوز سایت:[ شیعه]وب 

 ۲۱:۰۵ - ۱۳۸۷دی  ۲۹ ]تاریخ:[ 

 ۱۲۰۴۱]شماره:[ 

 

 هاي ادیان بزرگ به نام خود استبهاییان درصدد ثبت آرمان

هاي ادیان بزرگ محقق ادیان و فرق گفت: شعارهای بهاییت از ادیان دیگر گرفته شده است و بهاییان درصددند آرمان

 .را به نام خود ثبت کنند

د دانشگاه در نشست "بهاییت، به نقل از شبستان، دکتر احمدي، محقق ادیان و فرق و استا« شیعه نیوز»به گزارش 

کند که مالک چندان نوین تشكیالتي و تبلیغي" گفت: بهاییت طرفداران خود را بیش از پنج میلیون نفر اعالم می تكاپوي

 .پنجم این آمار استصحیحي ندارد. تعداد طرفداران واقعي این فرقه یک

دهی شده بهاییت هر بهایي را گفت: تشکیالت سازمان فشار رواني هستند،که طرفداران وهابیت تحتوي با بیان این

محض رسیدن به پایگاهي هرچند شوند و بهگاه در یکجا متمرکز نمیها هیچکند. بهایيموظف به تبلیغ عقاید خود مي

روند، به همین دلیل فرقه بهاییت از لحاظ کوچک به جاهاي دیگري که پیروان این فرقه در آنجا کمتر هستند، می

 .تره جغرافیایي، پس از مسیحیت در جایگاه دوم استگس

کند، یک فرقه است نه یک دین، ادامه که بهاییت برخالف آنچه که ادعا میاین محقق و استاد دانشگاه با تأکید بر این

از  هاي بزرگ و تبلیغاتي خود را با استفادهداد: جدایي دین از سیاست شعار بهاییت است اما این فرقه تمام کنگره

 .کندروابط سیاسي برپا مي

هاي بهاییت نسبت به گذشته تغییرات زیادي کرده است. تشکیالت این فرقه با هر بار تجدید احمدي اظهار داشت: کتاب

تواند آن را بپذیرد، حذف و مطلب دیگري را که بیانگر مسائل و شعارهاي چاپ، مطلبي را که دنیاي مدرن امروز نمي

 .کند. به همین دلیل است که بهاییت تا به امروز، بقاي خود را حفظ کرده استامروز است، مطرح مي

وي بهاییت را مدعي دروغین وحدت دانست و بیان داشت: پیروان این فرقه مقلد محض هستند و حق ندارند از 

کنند لقي ميشوند سرپیچي کنند؛ چون این رهبران خود را معصوم تالعدل نامیده ميدستورات رهبران خود که بیت

شوند که این امر خود منافي عصمت است، در این ها از طریق نوع خاصي از انتخابات برگزیده ميدرحالي که آن

 .شودشکن محسوب و مجازاتي سنگین ميصورت اگر یک بهایي شکایتي از رهبران خود کند، پیمان

شود که این با شعار جدایي دین ر کل جهان حاکم ميالعدل باحمدي یادآور شد: بهاییت معتقد است که در آخرالزمان بیت

 .از سیاست کامالً تناقض دارد

این پژوهشگر حوزه ادیان در بخش دیگري از سخنانش گفت: آمریکا در اوایل قرن بیستم براي بسیاري سرزمین 

انه، باعث ایجاد موج شد؛ بنابراین عبدالبهاء پسر بهاءهللا با مهاجرت از ایران و تبلیغ هوشمندرویاها محسوب می

 .اي از بهاییت در غرب و آمریکا شدگسترده

داند و معتقد است وحدت وی افزود: بهاییت تعصب مسلمانان و پیروان مسیحیت را بر دین خود، مانع وحدت مي

 .شودواقعي تنها در زیر سایه این فرقه میسر مي
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آمد و مایش درفیلم تبلیغاتي بهاییت براي حاضران به نبنا برگزارش سازمان تبلیغات اسالمي، در حاشیه این نشست، 

 .توضیحات الزم در مورد آن داده شد

ریزي مههاي میز اندیشه دفتر برنانوین تشكیالتي و تبلیغي از سلسله نشستگفتني است، نشست بهاییت، تكاپوي 

معي از فرهیختگان و هاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبلیغات اسالمي با حضور جپژوهش

 .دکارشناسان سازمان تبلیغات اسالمي در سالن اجتماعات معاونت پژوهشي و آموزشي این سازمان برگزار ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نی ایمیل در کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشا دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[
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