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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[

 

 حوزه علمیه خواهران قم ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨بهمن  ٢٩]تاریخ:[ 

 

 سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه ای«  ٢۰۰المللی »نشست همایش بینگزارشی از پیش

سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه ای« در جامعه الزهرا علیهاالسالم برگزار   ٢۰۰المللی »نشست همایش بینپیش

 .شد

سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه ای«   ٢۰۰المللی »الملل، پیش نشست همایش بینبه گزارش روابط عمومی و بین

 .پژوهشی تاریخ با حضور آقای حجت حیدری، عضو کمیته علمی همایش برگزار شد –به همت انجمن علمی 

های بهائیان در ایران پیش از انقالب و پس از آن را بیان  ای از فعالیتجناب آقای حیدری در ابتدای جلسه، تاریخچه 

 .کرد و به تبیین دالیل اهمیت موضوع همایش پرداخت

ریزان این همایش برای طرح ای«، دلیل برنامه شونت، خیانت و خرافه فرقه سال خ ٢۰۰عضو کمیته علمی همایش »

نمایی و شگردهای تبلیغاتی  این موضوع را تبلیغات مستمر و فعاالنه این فرقه دانست و اشاره کرد: این فرقه با مظلوم 

 .کنندبرای رسیدن به اهداف اصلی که همان رسمیت یافتن و تشکیل حکومت است، تالش می

ری پس از تبیین مسئله و نیاز برگزاری چنین همایشی، به محورهای معرفی شده توسط دبیرخانه همایش اشاره حید

 .کرد و ریزموضوعات را برشمرد

هایی وی با تأکید بر سه محور خشونت، خیانت و خرافات این فرقه، گفت: بهائیان در حالیکه خود را انسان

اند و اصال در میان اعتقاد باب و بهاء  ند، اما دست به جنایات هولناکی زدهکنطلب و دوستدار مردم معرفی میاصالح

 .این مسئله جزو اصول عقاید است که غیر بهائیان را باید از بین برد

ای«  در مورد موضوع خیانت نیز به دو محور سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه  ٢۰۰عضو کمیته علمی همایش »

توان به نقش هیونیسم و ارتباط آنها با رژیم پهلوی اشاره کرد و افزود: در این باره میاساسی ارتباط بهائیان با ص

های متعدد و کارشکنی علیه  خانههای علمی و غیرعلمی از جمله ارتباط با سفارتمرداد، خیانت ٢٨بهائیت در کودتای 

 . جمهوری اسالمی و غیره به عنوان موضوعات مهم و قابل پژوهش پرداخت

توان تألیفات این فرقه را نیز مورد توجه و ی به معرفی چند کتاب در این زمینه پرداخت و  تصریح کرد: می حیدر

 .های آنان به عقاید و تناقضات سخنان آنان پی بردکاوش قرار داد و از میان نوشته

داخت که با توجه به  در پایان جلسه، حضار سؤاالتی مطرح کردند و عضو دبیرخانه همایش به این موضوع اساسی پر

توان در اندیشه و پژوهش در این عرصه کوتاهی کرد و فعالیت و تحرکات وسیع این فرقه به صورت نامحسوس، نمی

 .باید تحرکات آنان را خنثی ساخت

سال خشونت، خرافه و خیانت فرقه ای« از سوی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم    ٢۰۰اولین همایش بین المللی » 

 .شودهای دانشگاه شیراز برگزار میدر محل مرکز همایش ٩٨اسفند  ٩و   ٨نشگاه شیراز روزهای و دا

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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