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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[

 

 بهائیت  ضاله فرقه تحلیلی خبری وبالگ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹خرداد   ۱]تاریخ:[ 

 

 رسمیت بخشیدن به فرقه ضاله بهائیت 

بررسی و تحقیق در تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر حاکی از آن است که همواره 

های دینی و ملی ایرانیان به جریان استعمارگر با تقویت فرقه انحرافی و ضاله بهائیت تالش خود را در نابودی اصالت 

گاه ها و محمدعلی شاه هیچضاله بهائیت با روسکار بسته است. در جریان نهضت مشروطیت ایران، همکاری فرقه 

شود در حالی که سرزمین ایران تحت نفوذ بیگانگان بود فرقه بهائیت شعار از خاطر نواندیشان ایران فراموش نمی

عنصر مهم هویت ایران را که اسالم و  ۲»جهان وطنی« را سر داد و در راستای خدمت به اهداف شوم بیگانگان 

را با نسخ اسالم و دومی را با شعار تشکیل حکومت جهانی به چالش کشاند. اما آنچه که امروز باید   ملیت بود، اولی

طور جدی در پی آن است که این  مورد توجه قرار گیرد، این است که فرقه ضاله بهائیت از سوی مبلغان خود به

ریان فتنه پس از انتخابات دهم ریاست  شکاف میان خود و جامعه ایران را از میان بردارد. گفتنی است که امروز ج

اند. به طوری که امروز بنا به گفته خود بهائیان  جمهوری به منزله ابزاری برای فرقه ضاله بهائیت درآمده

گران »بهائیت را اند و فتنههای معاصر منتقل کردهثقل اندیشهطلبان، جامعه بهائی ایران را از حاشیه به مرکز»اصالح 

ی از جامعه مدنی ایران پذیرفته است«. اما اهدافی که تشکیالت بهائیت از طریق فرقه فتنه دنبال  به عنوان عضو

 کند، عبارتند از:می

 موضوع بهائیت از دستور کار مراجع تقلید و روحانیت خارج شود. -۱

 زمینه پذیرش جامعه بهائی به عنوان عضوی از جامعه مدنی ایران فراهم شود.  -۲

امنیتی خارج شود و به موضوعی کامال فرهنگی و اجتماعی  -های اطالعاتیت از دستور کار دستگاهموضوع بهائی -۳

 تبدیل شود.

 حذف سابقه تاریخی بهائیان که در خدمت استعمارگران بوده است و تبدیل آن به شهروندان عادی.  -۴

ایران، ورود به مباحث حقوق بشر و امروز از اهداف مهم تشکیالت بهائیت از طریق فرقه فتنه در داخل جامعه  -۵

حقوق شهروندی است که در حال حاضر تنها راه ورود جامعه بهائی ایران به جامعه مدنی ایران است و دقیقا در این  

 شود.راستاست که نقش افرادی همچون شیرین عبادی پررنگ می

م ایران در مراحل اولیه در طیف وسیعی از اهداف مهم دیگر تشکیالت بهائیت این است که لزومی ندارد حتما مرد -۶

 بهائی شوند، بلکه همین اندازه که بهائیان را در کنار سایر اعضا جامعه ایران بپذیرند، کافی است.

هایی  کنندگان آنها با بهانههای پنهان تشکیالت بهائیت به معنای حمایترسد امروز جریان فتنه به عنوان الیه به نظر می

 زادی مذهبی هستند.چون حقوق بشر و آ

 

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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