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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[

 

 (کنایقرآن )ا یالمللنیب ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹مرداد  ۴]تاریخ:[ 

 

 نمایشگاه طلیعه ظهور برگزار شدبهائیت؛ گذشته، حال، آینده« در » یتخصصنشست 

قلی از محققان و مدرسان حوزوی با اشاره  االسالم احمد حاج به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران)ایكنا( شعبه قم، حجت

گیری تفكر بهاییت در جهان و ایران خاطرنشان كرد: در زمان قاجار و به ویژه در دوران جنگ ایران با  به سابقه شكل

 ر مشكالت فراوان بودند، بحث مهدویت به اوج خود رسید.روس كه مردم دچا

گیری و گسترش  وی تصریح كرد: از آنجایی كه دست استعمار روس، انگلیس و بعدها آمریكا و اسرائیل از شكل

های مختلف  المللی كه در حال حاضر در عرصه كرد این فرقه توانست به یك حزب بینبهاییت در جهان حمایت می

 ند، رشد كند. كفعالیت می

كشور   ۱۸۲قلی افزود: در حال حاضر و بنا به اخبار منتشره توسط خود بهاییون، آنها در بیش از االسالم حاجحجت

های رادیویی و های خود را در قالب برنامهای دارند و آثار و فعالیتهزار محفل محله ۱۲محفل ملی و همچنین 

 كنند.های زنده دنیا محاوره میای به بسیاری از زبان ماهواره

ها تصریح كرد: برخالف شعارهای این فرقه، گذشته آنها پر از آشوب است و وی با تاكید بر گذشته پر از آشوب بهایی

   های فراوانی را در تاریخ خود دارند.قتل و غارت 

طلبی كه در سایه آن جهاد و امر به معروف و نهی از منكر را ها برخالف شعارهایشان مبنی بر صلحوی گفت: بهایی

 اند. اند در بسیاری موارد و از جمله در شهرهای زنجان و مازندران اتفاقات و فجایع ناگواری را خلق كردهنهی كرده

ها ایران در دوران قاجار برای ترور ناصرالدین شاه گفت: میرزا حسین علی  حوزه با اشاره به اقدام بهاییاین استاد 

 نوری كه در آن دوران رهبر بهائیت بود با حمایت روسیه زنده ماند و به روسیه تبعید شد.

ها با رخنه در همه امور  اد: بهاییوی با تاكید بر تعالیم بهاییت مبنی بر عدم دخالت در سیاست و امور مملكتی ادامه د

ایرن از جمله اقتصاد، فرهنگ و سیاست در زمان پهلوی قصد داشتند حكومتی ایجاد كنند و از ایران به دنیا گسترش 

 دهند كه خوشبختانه با پیروزی انقالب ایران این بساط برچیده شد.

ت است و اگر كسی به این عرصه وارد شود دیگر  وی ادامه داد: در تفكر بهائیت معیار بهایی بودن یا نبودن سیاس 

 هاست.ها و دولتبهایی نیست كه البته با توجه به عملكرد آنها این مسئله در حد یك شعار و برای فریب ملت

قلی با تاكید بر فریب خوردن برخی از متدینین با شعار عدم دخالت متدینان در سیاست تصریح كرد: االسالم حاجحجت

 شود و نباید فریب خورد.ها و همچنین خلع سالح آنها بیان میها و دولتك شعار است گه به قصد فریب ملتاین تنها ی

ها برخالف ادعاهایشان مبنی بر این كه به دنبال تشكیل حكومت نیستند، تشكیل  وی خاطرنشان كرد: هدف نهایی بهایی

اند، و قصد دارند در سایه آن  برای خود برگزیده حكومتی جهانی است كه با الگو گرفتن از بحث امام زمان )عج(

 عدالت را در جهان پیاده كنند. 

ها بر استیال در اقتصاد كشورهای مسلمان گفت: وقتی مردم كشوری در امور اقتصادی  وی با تاكید بر تالش بهایی

 مین مسئله است.های آنها تبعیت كنند و بهاییت نیز به دنبال همحتاج به دیگران باشند باید از خواسته
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این استاد حوزه افزود: تقلید یكی از مسائل مورد تاكید در تشیع است كه در بهاییت منع شده است كه البته این هم  

 نفری كه منتخب هستند، تبعیت كنند.  ۹برخالف عملكرد آنهاست و پیروان این آیین باید از دستورات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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