
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 شبستان ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱مهر  ۱[ ]تاریخ:

 

 انیبهائ دیمعبد جد یآب لوفرین

  وهینوظهور در رابطه با ش یو کارشناس عرفان ها یبهشت دیمدرس دانشگاه شه ،یاالسالم محمودرضا قاسم حجت

در کشور  انییبها تیجمع نیشتریکشورها به خبرنگار شبستان گفت: ب گریدر د انییتراکم بها نیو همچن تیفعال

 .نفر در هند ساکن هستند ونیلیآنها، دو م تینفر جمع ونیلیهندوستان ساکن هستند چراکه از حدود شش م

نو  ی( در دهل یآب لوفریبه نام "لوتوس" )ن یاست که آنها معبد یها در هندوستان به حد ییادامه داد: تراکم بها یو

 .حضور دارد زیهند ن یریدارند و هرساله در مراسم آنها نخست وز

کنند به لحاظ کثرت   یادعا م تییبها روانیفرقه ضاله افزود: پ نیپوچ ا یدر رابطه با ادعاها یاالسالم قاسم حجت

فرقه هستند.   نیا ریمختلف درگ یقوم از نژادها ۱۷۰هستند که  یشوند و مدع یمحسوب م ایدر دن نید نیدوم روان،یپ

 .اساس و پوچ است یب یسخن روانیبر کثرت پ یمبن هاآن یفرقه باشند اما ادعا  نیا رویپ یاقوام متعدد دیشا

 انییمرکز بها لیالعدل واقع در اسرائ تیکرد: ب حیتصر انییبها یغیتبل یبا اشاره به روش ها یدانشگاه بهشت استاد

و  یآنها در سطح جهان میدارد که همواره به دنبال ترس یمتعدد یغیتبل یروش ها لیاسرائ تیفرقه با مرکز نیاست، ا

 نیدارند که شبکه نو  یدر سطح زبان فارس زین یگسترده ا یاه تیکه آنها فعال یمختلف است، به نحو یبه زبان ها

کرد:  انیها برشمرد و ب ییبها یغیتبل یرا از عمده روش ها بریسا یحضور در فضا یو ." از جمله آنهاستیو ی"ت

دهند، به عنوان   یوب نشر م یخود را در فضا یمختلف مطالب واه یدارند و به بهانه ها یادیز یهاتیها سا ییبها

  یاست که رو نیشوند. اما اساس روش آنها ا یحوزه م نیا یشده اند و متمرکز رو ییبها عهیافراد ش ندیگو یمثال م

 .و حدود متمرکز شوند اتیاسالم مانند مباحث مربوط به زن، د زیو بحث برانگ  ینکات چالش

شود، هرچند که آنها به   یم میبه چند دسته تقس رانیها در ا ییبها غیتبل یابراز کرد: روش ها یاالسالم قاسم حجت

شوند و طبق آمار  یمسلک وارد عرصه م یحاضر شوند اما به نام زرتشت یتوانند در مراکز آموزش ینم یلحاظ قانون

دانش آموز  کی ینفس حضور پنهان یحت زیآموزان ن  دانششده اند، در حوزه  ییشناسا ییبها یدانشجو ۵۰۰تا کنون 

 .گذار باشند ریعرصه نداشتند و نتوانستند تاث نیدر ا یقیتوف چیآنها برگ برنده است، اما خوشبختانه ه یبرا ییبها

 شیها در سطح جامعه عنوان کرد: آنها خود را ملزم کردند که بر رفتار خو ییبها یغیبرخورد تبل وهیدرباره ش یو

برخورد  وهیش نیو با هم زدیخوش اخالق باشد و از دروغ بپره دیبا ییاعتقاد هستتند که بها نیبر ا یعنیکار کنند، 

 .فرقه ضاله خود دارند  جیدر ترو یگردند و سع یگونه صفات در سطح مردم کوچه و بازار م نیبه ا زیمتعارف و گر

خودشان ادعا دارند   یهزار نفر است ول کصدی ریز رانی در ا انییبها یکرد: آمار واقع دیتاک یبهشت دیدانشگاه شه استاد

 .ستین شیب ییادعا نینفر که ا ونیلیشوند هشت م یم گریهزار نفر هستند و تا هشت سال د ۶۰۰که 

 

 

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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