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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[ 

 

 خبرگزاری فارس گرفته از سایت:[]بر

 ۱۳۸۹آذر  ۱۰]تاریخ:[ 

 

 :هاي علمیه اصفهانمسئول یكي از حوزه

 اعتقادات شیعي است هدف بهائیت از بین بردن 

خبرگزاري فارس: معاون پژوهشي دفتر معاونت اسالمي حوزه علمیه قم مستقر در اصفهان گفت: هدف بهائیت از بین 

 .بردن اعتقادات شیعي است

هاي انحرافي شناسي و نقد نحلهبه گزارش خبرگزاري فارس از بیرجند، مجید مهدوي ظهر امروز در همایش جریان

ئیت كه در سازمان تبلیغات اسالمي خراسان جنوبي پایان یافت، به تاریخچه پیدایش و چگونگي كه با موضوع بها 

گیري این فرقه اشاره كرد و اظهار داشت: بهائیت داراي ریشه استكباري در جهان است اما فعالیت بهائیت و سیر شكل

 .ریشه اصلي این فرقه انحرافي مربوط به جهل برخي افراد خودي است

حوزه و دانشگاه اصفهان ادامه داد: سیدكاظم رشتي در نجف كه از مدرسان مذهبي بود در تبیین و تشریح فقه استاد 

جعفري دچار افراط و تفریط شد و بعد از وي یكي از شاگردانش به نام سیدعلي محمد باب ادعاي باب غیب امام عصر 

ن باب آمدن كسي هستم كه او آخرین پیامبر است و او را كرد و بعد از مدتي نیز با تغییر ادعاي خود گفت كه م  ()عج

 .تجلي خداست

یكي از اهداف اصلي این فرقه از بین  :هاي یهودیان دانست و گفتمهدوي گسترش بهائیت در جهان را حاصل فعایت

بر حجابي نیز به بهائیت بند و باري و بيبردن اعتقادات اصیل شیعي در میان مردم مسلمان است كه ترویج بي

 .گرددمي

وزیري عباس هویدا گردد زیرا در زمان نخستوي تصریح كرد: اوج فعالیت بهائیت در ایران به زمان پهلوي بر مي

 نقطه افزایش یافت كه یكي از این نقاط در شهر بیرجند قرار داشت ۴۸نقطه فعالیت بهائیت به  ۲۴طي سه سال 

هللا بروجردي حكومت پهلوي مجبور  هاي آیت: پس از نارضایتيهاي علمیه اصفهان اظهار داشتمسئول یكي از حوزه

 .شد فعالیت بهائیان را محدود كند

درصد جمعیت جهان معتقد به  ۲۲است  ۲۰۰۲مهدوي ادامه داد: بر اساس آمار مذاهب جهان كه مربوط به سال 

 .درصد هندوئیسم و شش درصد نیز پیروان آیین بودا هستند ۱۵اسالم، 

دهند و از این طریق : بهائیان بیشترین تالش و كوشش خود را از طریق فرهنگ و اقتصاد انجام ميوي تصریح كرد

 .ها به ویژه فرهنگ شیعي هستنددرصدد از بین بردن فرهنگ

 /ع۲۰انتهاي پیام/ي

 

 

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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