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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[

 

 (ردنا(تحلیلی خبری ادیان نیوز ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩دی   ٢٨]تاریخ:[ 

 

 هشدار! این صفحات بهائی هستند

بهائیت برای ارائه متد سخیف خود که در آن عفت و غیرت جایی ندارد به اقدامات زیادی  های فرقه ضاله مهره

 .انداندازی صفحاتی در اینستاگرام مبادرت کردهتازگی نیز به راه  زده اند؛ بهدست

 به گزارش ردنا )ادیان نیوز(، فرقه ضاله بهائیت از اساس برای از میان برداشتن اخالق، دین و فرهنگ جوامع

کند تغییر های خود به آن تأکید میاسالمی مخصوصاً ایران به وجود آمد. آنچه امروزه تشکیالت این فرقه ضاله در پیام

 .سبک زندگی ایرانیان است که اعضاء فرقه باید به طرق مختلف در صدد تحقق آن برآیند

های مختلط و حضور زنان با  خواهند متدی برای زندگی عرضه کنند که در آن مهمانیدر حقیقت بهائیان می

ای آنان حجاب و احکامی ظاهر فامیلی کاری متداول گردد چرا که طبق باورهای فرقه های مبتذل در روابط به پوشش

 .از این قسم منسوخ شده و باید به هر طریق ممکن با آن مقابله کرد

یرت جایی ندارد به اقدامات زیادی  های فرقه ضاله بهائیت برای ارائه متد سخیف خود که در آن عفت و غمهره

اند. در این صفحات، فرد بهائی بدون اندازی صفحاتی در اینستاگرام مبادرت کردهتازگی نیز به راه زده اند و به دست

های فامیلی خود منتشر  ها، مهمانیاظهار به عضویت در این فرقه ضاله، تصاویری از زندگی شخصی، مسافرت

 .گرددندگی بر اساس روش مبتذل بهائی به بیننده القا میها زکند که در آن می

های مستهجن های مختلط، حضور زنان با لباسمحتوای تصاویر منتشر شده در این صفحات بر مباحثی مانند دورهمی

گرایی و… قرار گرفته است. مهره بهائی برای جذب مخاطب و اثر های فامیلی، رقص و موسیقی، تجملدر مهمانی

  آید. ازگیرد و با انتشار تصاویر آنان در صدد اعتمادسازی و تأثیر بر والدین برمی از کودکان خود بهره می گزاری

های این فرقه  که تشکیالت فرقه ضاله بهائیت تأکید زیادی بر آموزش و استفاده ابزاری از کودکان دارد، مهره آنجا

 .آیندهایشان در صدد ارتباط با افراد برمی بچه واسطه انتشار فیلم و عکس از  ضاله نیز به 

صورت   ظاهر مطالبی که حساسیت مخاطب را جلب کند ندارد و به  توجه اینجاست که این صفحات به نکته قابل

کند که در آن با  گذارد. برای نمونه زن بهائی، فیلم و عکسی از خود را منتشر میکننده تأثیر مینامحسوس بر دنبال

های آن با این  باشد. در حقیقت در تشکیالت فرقه ضاله بهائیت و مهرهننده مشغول بازی با کودکان میپوششی ز

 .کننداقدامات چند هدف اصلی را دنبال می

طور به نظر زدایی گردد و این ها در خصوص انتشار تصاویر شخصی و بدون حجاب حساسیتکه از خانواده اول این 

های مختلط و مبتذل خانوادگی باب گردد و احکام که مهمانیالً عادی است. هدف دوم این حجابی امری کامبرسد که بی

ترین آن پرورش اطفال و کودکان بر اساس متد بهائی است.  اسالمی با این حربه کنار گذاشته گردد. هدف سوم و مهم

 .یت بنا شده استگویند بهائی است اما در عمل و نظر بر پایه فرقه ضاله بهائمتدی که اگرچه نمی

نکته دیگر که باید موردتوجه قرار گیرد این است که مطالب عنوان شده به این معنی نیست که هر صفحه در فضای  

شود بهائی است، بلکه مسئله اینجاست که های خانوادگی مبتذل دیده میحجابی یا مهمانیمجازی که در آن تصاویر بی

اندازی صفحاتی در اینستاگرام صورت سیستماتیک و هماهنگ مبادرت به راهبه های فرقه ضاله بهائیتتازگی مهره به

 .شوداند که در آن سبک زندگی ضدایرانی و ضداسالمی ترویج داده می کرده
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های فرقه ضاله بهائی در فضای مجازی وجود ندارد که در آن تصویری از  امروزه حتی یک صفحه از مهره

رو با شف حجاب منتشر نشده باشد. بهائیان به دروغ مدعی تبعیت از قانون هستند و ازاین های فامیلی مبتذل یا کمهمانی

 .اندصورت ترویج سبک زندگی مبتذل در صدد ضربه به دین و فرهنگ ایرانیان برآمدهفعالیت در فضای مجازی، به 

 منبع 

 پایگاه تخصصی مقابله با عرفان های کاذب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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