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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 اسالمي سایت:[ سازمان تبلیغات ]وب

  - ۱۸۳۱بهمن  ۱شنبه  سه

 

 ترين ضربه را بر پيكره بهاييت وارد كرد پيروزي انقالب اسالمي، بزرگ

 

هاي  هاي میز اندیشه دفتر پژوهش از سلسله نشست« تشكیالتي و تبلیغي یننو یتکاپوبهاییت، »در دومین نشست

ترین  براین که پیروزي انقالب اسالمي بزرگ یدكاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبلیغات اسالمي با تأک

ها با  ضربه را بر پیكره بهاییت وارد كرد، عنوان شد كه بهاییت با مخفي كردن عقاید پیشین خود و هم راستا كردن آن

 .ها و منشورات سازمان ملل در چند دهه اخیر همواره ارتباط عمیقي با این سازمان برقرار كرده است مدرنیسم و بیانیه

گیري  اي از شكل به گزارش روابط عمومي سازمان تبلیغات اسالمي، دکتر سید محمدکاظم احمدي ضمن ارائه تاریخچه

میالدي درست در زماني كه ایران از روسیه  ۱۱بهاییت در عهد قاجار در این نشست، افزود: بهاییت در نیمه قرن 

بر كشور بودند، توسط یكي از پیروان محمدعلي باب  هاي حاكم هاي استعمارگر تنها قدرت شكست خورده بود و قدرت

 .كه بعدها خود را بهاءهللا نامید شكل گرفت. این فرد ابتدا خود را منجي موعود معرفي و بعد از آن ادعاي الوهیت كرد

به عراق  نوري یا همان بهاءهللا علی ین، میرزا حسیرکبیروي ادامه داد: بعد از اعدام محمدعلي باب با حكم قاطعانه ام

. فرقه بهاییت کند ی، طوري كه حتي از انتشار عكس او جلوگیري مشمارد یتبعید شد.بهاییت این فرد را بسیار مقدس م

كم كم با تبلیغات بهاءهللا از فرقه بابیه منشعب شد. هنوز هم خیلي از پیروان محمدعلي باب با بهاییت به شدت مخالفت 

 .كنند مي

كرد: بهاییت براي خود احكام جدید مذهبي وضع كرده است. نمازهاي  یدتاد دانشگاه تأکاین محقق حوزه ادیان و اس

شود. البته امروز این  وعده زماني خوانده مي ۸ركعت است و فقط به صورت انفرادي در  ۱یومیه پیروان این فرقه 

روز از سال را روزه  ۱۱ها همچنین  . بهایيشمارد یفرقه خواندن این نماز را در یك وعده زماني نیز جایز م

 .داند پدر جایز مي جز زن . این فرقه ربا و ازدواج با محارم را بهگیرند یم

کار و  احمدي اظهار داشت: بعد از بهاءهللا عباس افندي یا عبدالبهاء جانشین او شد. عبدالبهاء نسبت به پدر محافظه

. عبدالبهاء با تبلیغات کرد یآمد چندان مطرح نم ش نميها خو برانگیز را كه به مذاق خیلي بود و عقاید بحث تر یرکز

هاي زیادي از او كردند تا آنجا كه  گسترده پایگاه اصلي بهاییت را به غرب منتقل كرد.كم كم انگلیس و آمریكا حمایت

 .حتي انگلیس به او لقب سر و نشان شوالیه داد

میالدي در زمان  ۱۱۹۱افندي نوه دختري او در سال وي تصریح كرد: بعد از فوت عبدالبهاء و روي كار آمدن شوقي 

تجربه چندان فعال نبود. اما زمان حكومت  بردن از رهبري جوان و بي حكومت رضاشاه بهاییت به خاطر بهره

ها با حمایت پنهان شاه،  هللا بروجردي بهایي محمدرضا پهلوي مقارن با انقالب سفید در ایران درست بعد از فوت آیت

دار، ثابت پارسا رییس  ، هژبر یزداني سرمایهیروز هم حكومتي ایران را در دست گرفتند. هویدا، نخستهاي م پست

رادیو و تلویزیون، فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش ، عبدالكریم ایادي پزشك مخصوص شاه، پرویز پارسا 

 .گر از جمله این افراد بودندمعاون ساواك، هوشنگ نهاوندي رییس دانشگاه تهران و بسیاري از بهاییان دی

با پیروزي انقالب اسالمي شدیدترین ضربه  بر پیكر بهاییت وارد شد، گفت: بعد از پیروزي  که ینبر ا یداحمدي با تأک

بودن اعدام شدند و اموال  االرض یها، البته نه به خاطر عقاید خود بلكه به خاطر مفسد ف انقالب بسیاري از بهایي

 .ها نیز مسلمان شدند صادره شد. بعضي از بهایيها م زیادي از آن
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 ۹۰۲۲۲نفر زنداني و  ۱۱۱بهایي اعدام،  ۱۱۳اسبق آمریكا در ایران  جمهور ییسوي افزود: به گفته رونالد ریگان، ر

 .نفر مجبور به ترك خاك ایران شدند

راستا كردن عقاید  و هم یینما بهاییت با استفاده از تبلیغات گسترده، روابط عمومي باال ، مظلوم که یناحمدي با بیان ا

زند از  هایي كه امروز بهاییت از جانب خود مي ، گفت:بسیاري از حرفبرد یخود با دنیاي مدرن اهداف خود را پیش م

ها را انكار كرد.بهاییت  توان خیلي از آن نمي که یها بسیار كلي هستند، طور شده است. این حرف ادیان دیگر گرفته

 .كند ها را به صورت جزیي بیان نمي آورد و آن براي عقاید خود منبع نمي وقت یچه

این محقق حوزه ادیان تشكیالت بهاییت را بر خالف ظاهرش مخوف و مافیایي دانست و بیان داشت: براي برخورد با 

 .شده بر آن را بشناسیم بهاییت باید دنیاي مدرن و نقدهاي وارد

هاي میز اندیشه دفتر  از سلسله نشست« تشكیالتي و تبلیغي یننو یبهاییت، تکاپو»گفتني است، دومین نشست

هاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبلیغات اسالمي با حضور جمعي از  ریزي پژوهش برنامه

بهمن در سالن اجتماعات معاونت پژوهشي و آموزشي این  فرهیختگان و کارشناسان سازمان تبلیغات اسالمي اول

 .سازمان برگزار شد

 

 

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[

 


