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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[

 

 خواهران  علمیه حوزه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵تیر  ۹]تاریخ:[ 

 

 شیوه های تبلیغ بهائیت در ایران

مبلغان بهائیت، مي توان فعالیت بهائیان در ایران را در قالب هاي زیر جمع با بررسي فعالیت هاي گذشته و حال 

 آوري كرد و فهمید كه چه نفشه اي براي ایران و ایرانیان دارند: 

ایرانیان به ویژه مسلمانان است، زیرا آنان مي خواهند »سوء ظن   مظلوم نمایي و جلب توجه نخستین تالش بهائیان،. ۱

« مسلمانان را نسبت به بهائیت رفع كرده و ذهنیت منفي مسلمانان را نسبت به خود تغییر  سیاسي« و »تعصب مذهبي

دهند و فرقه بهائیت را كه در نگاه ایرانیان یك گروهك منحرف و دستگاه جاسوسي براي بیگانگان است به عنوان یك  

ني بي ضرر، بلكه مظلوم نشان  مذهب الهي و شاخه اي از مذهب تشیع معرفي كرده و پیروانش را به عنوان هموطنا

 دهند.

پیروان این فرقه، با روش هاي گوناگون به تبلیغ پنهاني و غیر مستقیم مسلمانان به بهائیت مي پردازند كه از جمله  . ۲

دوستي هاي مدرسه اي، دانشگاهي، كاري و همسایگي اشاره كرد. اشاره به این نكته نیز الزم است كه   مي توان به

 در مهد كودك ها نیز نفوذ كرده و روي اندیشه كودكانمان نیز كار مي كنند.  بهائیان بعضا  

طراحي كرده و به شیوه هاي  -بر علیه اسالم و تشیع به ویژه-شبهاتي را درباره اصول و فروع دین  پیوسته. ۳

 گوناگون در میان اقشار مختلف جامعه پخش مي كنند.

با هدف مبارزه با استحكام و سالمت پایه هاي خانواده و در   قبح شكنيترویج فمنیسم و زن گرایي، اباحه گري و  .۴

 نهایت اجتماع و تضعیف احكام اسالم.

سران بهائیت براي نیل به مقصود خود، از همه اهرمها و امكانات مادي و معنوي استفاده مي كنند تا عناصر این  . ۵

بوعات، خدمات اجتماعي و … رشد و ترقي كنند فرقه در عرصه هاي گوناگوني چون هنر، ورزش، علم، صنعت، مط

 ستاره و الگو، نسل حاضر به ویژه جوانان را به خود جذب كنند. و در نهایت با تبدیل شدن به

از آن جا كه یكي از وظایف بهائیان، جاسوسي براي بیت العدل و در نهایت حامیان این تشكیالت است، آنان همه  . ۶

بندند تا در ادارات و مراكز دولتي و غیر دولتي نفوذ كنند تا با دستیابي به اسرار نظام و  تالش خود را به كار مي 

 انتقال آنها به تشكیالت بیت العدل، وظیفه خود را به خوبي انجام دهند. 

میت  به عنوان گامي مقدماتي و محكمه پسند براي دستیابي به رس تالش براي باال نشان دادن تعداد بهائیان در ایران .۷

 عملي و قانوني.

به دست گرفتن اقتصاد و   )اخراجي و فراري( بهائي به ایران براي بازگرداندن سرمایه داران و نخبگان فرهنگي .۸

 و نیز تأمین پشتوانه مالي براي تبلیغ بهائیت و پیشبرد اهداف آن.  فرهنگ ایران

ي و سوق دادن ایرانیان و افراد توریست به  به كمك سازمان میراث فرهنگ  احیاي اماكن مقدس بهائیت در ایران .۹

 عنوان بازدید از اماكن باستاني.
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كه از جمله مي   معرفي اماكن مقدس بهائیت به عنوان مراكز توریستي و … و جذب توریست براي بازدید از آنها .۱۰

 توان به معبد لوتوس یا نیلوفر آبي در هند اشاره كرد. 

 با هدف تبلیغ غیر مستقیم بهائیت و عضوگیري.  رهنگي و پزشكي و مشاورهارائه خدمات رایگان آموزشي، ف  .۱۱

نیز از شیوه هاي جذب بهائیت است، زیرا آنان  ازدواج دختران و پسران بهائي با پسران و دختران غیر بهائي  .۱۲

 رویج مي كند. پیوسته در پي افزایش جمعیت هستند، از این رو علي محمد باب، بچه دار شدن از غیر شوهر را نیز ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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