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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[

 

 سالت ر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹دی   ۱۲[ ]تاریخ:

 

 :گفتگوي سید کاظم موسوي مدیر مسئول ماهنامه شفافیت با رسالت

 امنیت ملي ایرانیان را نشانه گرفته است بهائیت هویت و 

 گفتگو از آرش طهماسبي 

است که طي سال هاي اخیر در کشور ما به صورت قارچ گونه در   معضالتي  اشاره: فرقه و فرقه گرایي یکي از

پدیدار شدن فرقه هاي به اصطالح عرفاني به یک چالش جدي براي جامعه    حال رشد و گسترش است. هم اکنون

دار در ایران است که در مقطع فعلي نیز  یکي از فرقه هاي سابقه  با این حال فرقه بهائیت  تبدیل شده است.  ما

ماهیت فرقه بهائیت و    براي ارزیابي هرچه بیشتر   فعالیت هاي تبلیغیاتي گسترده اي در سطح ایران دارد. از این رو

گفتگویي با سید کاظم موسوي محقق و پژوهشگر در خصوص فرقه بهائیت و    نحوه تبلیغات این گروه ضاله

ماهنامه )تي روشنگر و مدیر مسئول اولین نشریه تخصصي حامي قربانیان فرقه در ایران مدیرعامل موسسه مطالعا

 . انجام دادیم که شرح آن در ذیل از مد نظرتان خواهد گذشت ت(شفافی

 جناب موسوي! نظام مقدس اسالمي طي سه دهه گذشته نشان داده است که همواره به حقوق اقلیت ها احترام  

در مجلس شوراي    ال امروز تمامي اقلیت هاي دیني اعم از زرتشتي، کلیمي و یا مسیحیانمي گذارد. به عنوان مث

اسالمي نماینده دارند. با این حال قوانین ایران از ابتدا بهائیت را به عنوان یک گروه غیر قانوني اعالم کرده است. به  

 راستي چرا بهائیت جزء اقلیت ها محسوب نمي شوند؟

یري در دوره قاجار تا به امروز یک جریان وابسته به سیاست هاي دول استعماري روس و  بهائیت از بدو شکل گ

انگلیس و امروز آمریکا و اسرائیل است. و ازسویي این تشکیالت با شعار جهان وطني همواره در راستاي خدمت به  

ت بود اولي را با اعالم نسخ اسالم  منافع آنها گام برداشته تا جایي که دو عنصر مهم هویت ایران که همانا اسالم و ملی

 وجه اقلیت دیني محسوب  و دومي با شعار جهان وطني به چالش کشاند. پس بنا بر این در مي یابیم این فرقه به هیچ

دلیل مخالفت جمهوري اسالمي   ببینید اما قرار مي گیرد. cult نمي گردد. بلکه در دسته فرقه هاي سیاسي از نوع

امنیت و هویت    ثانیا تشکیالت بهائیت  بهائیت، اوالً فعالیت هاي تشکیالتي این فرقه مي باشد.ایران با تشکیالت 

ایرانیان را نشانه رفته است و همین امر باعث مي شود که نظام اسالمي در برابر این تشکل موضع گیري کند. اما باید 

ت از نظر جمهوري اسالمي ایران، هیچ گاه حقوق این نکته را نیز اشاره کنم که علي رغم معاند بودن تشکیالت بهائی

 .شهروندي افراد بهائي در ایران نقض نشده است

 آیا ساختار تشکیالت بهائیت نافي حقوق و آزادي هاي اولیه افراد نیست؟

 ترین موانع رسیدن بهائیان ایران به حقوق اي خود اساسا از مهمبه نظر من تشكیالت بهائیت به دلیل ساختار فرقه 

اي از بهائیان مبتال به  اي تشكیالت بهائیت پارهدلیل ساختار فرقه بهشهروندي شان در کشور محسوب مي شود. 

 اند. ها عضویت در تشكیالت منزوي شدهاي هم پس از سال هاي روحي، رواني شده و پارهبیماري

مترین روش هاي بهائیان را براي  تحلیل شما از فعالیت هاي بهائیان در سالهاي اخیر چیست؟ در صورت امکان مه

 .جذب افراد توضیح بفرمایید
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 آن محدود    ببینید تشکیالت بهائیت مانند یک اسفنج مي مانند. یعني وقتي تحت فشار قرار مي گیرد فعالیت هاي

ص  در خصو اما مي شود اما زماني که فضا را براي کار مناسب قلمداد مي کند برد تبلیغي خود را افزایش مي دهد.

كند پذیر جامعه مينحوه تبلیغات تشیکالت بهائیت باید گفت اساسا این فرقه تبلیغ و عضوگیري را متوجه افراد آسیب

 توانند از پشت پرده فریب تشكیالت، واقعیت را بیابند. زیرا چنین اشخاصي نمي 

 آن ثابت است و آنك اصل اساسي در نحوه شروع عضوگیري تشكیالت بهائیت ممكن است متفاوت باشد اما ی

داند كه اگر بهائیان ایران از ابتداي كار  تشكیالت به خوبي مي .گیري از انبوهي از فریبكاري در جذب افراد استبهره

  .پیوستنداند هرگز به تشكیالت نميدانستند كه به چه دلیل و به چه صورت جذب شده مي

فعال در ایران مرتبط با بهائیان است. برخي معتقدند که در  بسیاري از شرکت هاي هرمي   بر طبق برخي از اخبار

 .خالل فعالیت هاي هرمي بهائیان در صدد جذب افراد ناآگاه بوده اند

 چیست؟  ماهیت اقتصادي تشکیالت بهائیت  نظرتان در خصوص

امر جلب مي کنم که  شرکتي در این زمینه نام ببرم اما توجه مسئولین و مردم را به این  مقدور نیست که مستقیم از

متاسفانه برخي از محصوالتي که هم اکنون توسط بهائیت در کشور تولید مي شود به فتواي بسیاري از مراجع عظام  

تقلید وجاهت شرعي ندارد زیرا معاشرت با بهائیان جایز نیست و همچنین معامله با آنها حرام است. در صورت تماس 

 .مسائل طهارت واجب استها مراعات آنها با غذاها و خوراكى 

 .با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت داشتید

 .سپاسگزارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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