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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[

 

 نیوزمشرق ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۰بهمن  ۴ :[تاریخ]

 

 !انیبهائ  یمعبد ساز یاستراتژ

  یفرقه ا تیکند حکا ینام به ذهن مخاطب خطور م نیا  دنیکه با شن یزیچ نی" اولت یمشرق؛ " فرقه بهائ یاسیس گروه

 .معروف است ریبه روباه پ رانیمردم ا اتیاست که در ادب یساخته شده به دست دولت

 نیا عیوس  غاتیخود در نظر گرفته اند و در تبل یعبادتگاه ها  یفرقه برا نیا  یاست که اعضا یمشرق االذکار" نام"

 .خوانند یانسان ها م هیمختلف عنوان کرده و آنرا متعلق به کل انیاد انیع حاممکان ها را محل تجم

 اردیلیم میو ن کیکه با حدود از  یهند است، کشور نوی معابد، معبد "لوتوس" واقع در دهل نیا نیاز پر جاذبه تر یک ی

( که به گفته "صهبا"  توس " )لویآب لوفری"ن .فرقه داراست نیجذب ساکنانش به ا یرا برا یمیعظ لیپتانس تینفر جمع 

 یک ی...  هند ساخته نشده بود یمردم یها ییگردهما یبرا  یساخته شده، تنها به  عنوان محل انیاد روانیپ عیتجم یبرا

 یمرکز درمان یتعداد یگمراه کردن افکار عموم یمعبد آن است که سازندگان برا نی از نکات قابل توجه در ساخت ا

 .ار معبد لوتوس بنا کرده انددر کن زین هیریو خ

 لوفرین کیساخت آن شده اند به شکل  یها نهیهز یمتول یچه کسان قایدق ستیکه هنوز مشخص ن میعظ یمعمار نیا

بر   یگریجستوجو به نکات د یکند اما با کم یرا جذب م یخود گردشگران یبایشده است و با ظاهر ز یطراح یآب

 .میخور یم

 استیتهران در زمان ر یشهردار  یارگان رسم ،یروزنامه همشهر  بانیگر ۸۸در آذرماه سال  یمعبد حت نیا غیتبل

 .برد شی نظارت بر مطبوعات پ اتیه یموقت از سو فیرا گرفت و آنرا تا مرز توق بافیخلبان قال

  نیپنهان ا یایبه کشور هندوستان بدون توجه به زوا یمسافرت یتورها انیاز مراکز و مجر یاریمتاسفانه تعداد بس اما

با   انیبدانند بهائ نکهیکنند، بدون ا  یم یخود معرف یاز " لوتوس" را به عنوان برنامه اصل دیبازد با،یمعبد به ظاهر ز

را به   یبنا گرفته اند، افراد نیعظمت ا ریکه تحت تاث یکنندگان  دیبازد انیگسترده در تالش هستند تا از م یزیبرنامه ر

 .فرقه ساخته شده توسط بها، جذب کنند نیا

متحده و ... که در   االتیاوگاندا، پاناما، ا ،یدنیفرانکفورت آلمان، عشق آباد، س یدر شهرها ییساخت مشرق االذکارها

شگران در نقاط مختلف جذب گرد یبرا انیگسترده بهائ یزیمختلف جهان واقع شده اند نشان از برنامه ر یقاره ها

 .فرقه دارد نیمعابد ا یجهان به سو

رسد و جا دارد مسووالن،   یبه نظر م بیعج اری " در کشور بس"لوتوس  رینظ یمعابد  جیو ترو غیتبل انیم نیا در

  یکه اقدام به طراح   یساختمان یو شرکت ها یمسافرت یمعبد، تورها نیا یغیها تبل  یآگه یرا بر رو یجد ینظارت

 .کنند، انجام دهند یمشابه م یسازه ها

 

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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