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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[

 

 مهر یخبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲ ریت ۲ ]تاریخ:[

 

 :گفتگو با مهر عنوان شد در

 تیمقابله با فرقه ضاله بهائ یراهها /تیبهائ یغیتبل دیجد ینسبت به روشها هشدار

پس از  دیبا نیفرقه هشدار داد و گفت: مسئول نیا دیجد ینسبت به روشها ت،یاز پژوهشگران فرقه ضاله بهائ یکی

شده،  یاجتماع یگروه ها ریجوانان و سا نیدر ب تیمثل بهائ یانحراف یکه سبب نفوذ فرقه ها ییبهایآس ییشناسا

 یابیسلطه  یفرقه ها را برا نیاست و اساسا ا یاسیها س هفرق نیاز ا یاریمقابله را آماده کنند چون منشأ بس یابزارها

جوانان ما را گرفتار  یمختلف برخ یها و ابزارها وهیکردند و امروز با ش یطراح یاسالم یبر جهان سوم و کشورها

 .کنند یم

پژوهشکده باقرالعلوم)ع( در گفتگو با  ئتیگروه بها ریزاده مد یموسو یعل نیدحسیس نیاالسالم والمسلم حجت

 یسرچشمه م هیخیهم از ش تیو باب تیاز باب تیگفت: فرقه بهائ تیفرقه ضاله بهائ خچهیخبرنگار مهر، در مورد تار

 «هیکشف»گروه  نیا گریکرد. نام د سیهـ ق تأس۱۳ نقر یدر ابتدا یاحمد احسای خیرا ش هیخیش یانحراف . فرقهردیگ

 .خود قایل بودند یفرقه، برا نیاست که رهبران ا یاز کشف و الهام هیکنا ه،یاست. کشف

 شد تیبهائ جادیکه موجب ا یعیعالم ش یانحراف دیعقا

قاجار به وجود  یو فراماسون اهیس تیسال قبل، در دوران حاکم ۱۷۰به  کینزد ه،یشد: باب ادآوریپژوهشگر  نیا... 

گري، و با تحریف هیجانبه فرقه بابآمد که تحت سلطه استعمارگران بود. استعمار با هدف گسترش و تقویت همه

به جنگ و مقابله آشکار با مباني اولیه « مذهب جدید»نام  هها و اوهام و تعالیم ساختگي بآوردن بافتههم بافي، بهدروغ

 ژهیبه و -را که جاسوسان زبردست دولت روس« آمیزيدسیسه»سالم رفتند و طرح پروژه استعماري دین مبین ا

 .در ایران به اجرا در آوردند -کارمند سفارت روس« کینیاز دالگورکي»

 کاهش نفوذ مراجع و فقها بود یبراي امام زمان در پ نیکردن نایب خاص دروغبا َعلَم استعمار

تا از  ( بودندبراي امام زمان )عج نیکردن نایب خاص دروغآنها در این طرح، به دنبال َعلَم کرد: دیزاده تأک یموسو

 دیس» که انتخاب شد. یافراد نیاز هم یکیاثر کنند. این طریق بتوانند نفوذ مراجع تقلید و فقها را میان مردم بي

و با  دیگرد یارینظر بسو باعث جلب  دهیآموزش د «یاحسائ حمدا» خی( بود که در مکتب شیرازی)ش« باب محمدیعل

شد.  دانیوارد م تیرسالت و الوهو تا  یامام زمان گرفته تا خود امامت و نها بیگوناگون؛ مانند مقام مبّشر و نا ییادعاها

اند. لقب داده« باب»و  «انیب نقطه» ،«یمبشر جمال ابه» ،«یاول نقطه» ،«یرب اعل»را  محمدیعل دیس ان،یباب

 .انداستدالل کرده یبودن و یاثبات معجزه بودن سخنان باب، به ام یبرا انیو بهائ انیاز باب یبرخ

)ملقب به  ینور یعلنیحس رزایم ت،یگفت: مؤسس و سردسته فرقه بهائ تیدر ادامه در مورد فرقه ضاله بهائ یو

 روانیآمد و به پ ایر تهران به دن( دیالدیم۱۸۱۷نوامبر  ۱۲هـ.ق )۱۲۳۳هللا( است. او در شب دوم محرم سال بهاء

 .شودیگفته م تیو به مسلک آنها بهائ یبهائ ،ینور یعلنیحس رزایم

 

 تیمؤسس بهائ تیالوه ینائب امام زمان تا ادعا یادعا از

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

برگرفته  تیبهائ دیاشاره کرد و گفت: افکار و عقا تیبهائ یپژوهشکده باقرالعلوم، به اصول اعتقاد تیگروه بهائ ریمد

دارند اما  یکتاپرستی یاست، آنها ادعا یاصل اسالم نیتر ییربنایو ز نیکه نخست دیاست. در مورد توح هیباب دیاز عقا

« اسلمنت»آنها از مبلغان معروف  یکیمتفاوت است.  اریآمده بس ونشانکنند با آنچه در کتب و مت یآنچه آنها ادعا م

 نیو... آن را ترجمه کرده است و در ا یمانیسل رینوشته است که بش «دیبهاء هللا عصرجد»تحت عنوان  یبوده که کتاب

کرده  یخدا در من تجل نکهینه ا«! اناهللا یان»دارد  گرید یمن ذات خدا هستم. و در جا دیگو یکتاب آمده که بهاء هللا م

 یادعا نکهیا عالوه بر یعنی« ال اله اال انا المسجون الفریده ان» دیگو یکنند م یاش م یکه زندان یباشد بلکه در زمان

 .شود یم ییخدا یرسد که مدع یم ییکند کارش به جا یرسالت م

خدا خوانده است.  امبرینبوت کرده و خود را پ یبارها ادعا شیهابهاء( در کتاب یعلنی)حسانیافزود: رهبر بهائ یو

حضرت  ،یحضرت موس م،یچون حضرت ابراه یامبرانیپ فیباب را در رد محمدیفرزند بهاء، عل ،یعباس افند

باب را مبشر ظهور پدرش  محمدیعل سبودند. سپ یمعجزات یدارا یداند که همگ یو حضرت محمد)ص( م یسیع

مانند  گریکرده است. در اصول د یدر زمره آنها و بلکه برتر از همه آنها معرف زیبهاء(، و پدرش را ن یعلنی)حس

 .دارند یانحراف یدیمامت و معاد هم عقاا

از دوره مشروطه دو قدرت وجود داشت؛  شیدهد که پ ینشان م یخیکرد: شواهد تار حیتصر تیکارشناس بهائ نیا

کردند. در دوره  یم یکه ملت را رهبر ونیمراجع و روحان یگریکرد و د یشاه که دربار و دولت را اداره م یکی

 ونیروحان یمسلط شوند اما ملت به رهبر رانیتوانستند بر ا گانهیب یشاه و محمدشاه دولتها یشاه و فتحعل نیناصر الد

 ن،یهم یارتباط شکسته شود، برا نیمقاومت الزم بود که ا نیشکستن ا یکرد. برا یستادگیدر برابر خواست آنها ا

پرداخت و از  یمنحرف مذهب یفرقه ها جادیبه ا ،یداخل یها نهیکرد و با استفاده از زم یاستعمار شروع به تفرقه افکن

 یگشتند و چون وعده اتصال به امام زمان)عج( را م یم یناج کیکه مردم از کشمکشها خسته شده بودند و دنبال  جاآن

 .دندیمحمد باب گرو یدعلیبه س یو برخ هیخیاز مردم به ش یبرخ لیدل نیدادند به هم

بودند از  یاستکبار یو فرمانبر دولتها شگریستا نهایدهد ا ینشان م تیئزاده افزود: سابقه بها یاالسالم موسو حجت

بودند که خود نماد  تیغاصب همه پشت سر بهائ لیو امروز اسرائ کایآمر یتا رؤسا سیتزار روس و امپراطور انگل

 .ظلم و استکبار بوده و هستند

 عمل کردن است یالتیتشک ،یسست خراف دیبا آن احکام و عقا تیماندن بهائ یباق علت

شد  یم نییرهبر واحد تع کیتوسط  تیسازمان بهائ کردیگفت: قبال رو تیفرقه ضاله بهائ یرهبر ستمیدر مورد س یو

است، اداره  یچند کشور استعمارگر که برگرفته از سبک فراماسونر تیبا حما التیسازمان و تشک کیاما االن توسط 

است و آنها دو نوع  تیبهائ التیتشک نیهم ،ید سست خرافیبا آن احکام و عقا تیماندن فرقه بهائ یشود. علت باق یم

روزه است و  ۱۹ افاتیض ایو  یو محافل محل یمحافل مل یدارند. در بخش انتخاب یانتخاب ایو  یانتصاب التیتشک

مثل مؤسسه  یشوند. مؤسسات ی( انتصاب ملیالعدل)واقع در اسرائ تیشان هم که از طرف ب یانتصاب التیتشک

ساله تا چند ساله را  کی یمعاونت و ... دارند که نقشه ها یهائتیه ،یاقاره نیمشاور یهائتیه ،یالملل نیب غیدارالتبل

 .کنند یدنبال م

جاسوس پرور است؛ افزود: اگر در  التیتشک کی ئتیبها نکهیا انیپژوهشکده باقرالعلوم)ع( با ب ئتیگروه بها ریمد

 یم «تیجمع» ینفر بهائ کیاز  شیو به وجود ب ندیگو یم« نقطه»وجود داشته باشد؛ به آن  ییبها کی ییجا کی

افراد در هر  نیدهند. ا یم لیدر آن منطقه تشک« یمحفل محل»نفر برسد،  ۹نفر باشد و به  ۲از  شیو اگر ب ندیگو

 یحل گزارش دهند و محافل محلاست که همه اخبار واصله را به محافل م نیشان ا فیاز وظا یکیهستند و  ینقطه ا

 .دهند یالعدل گزارش م تیو به ب لیآن را به اسرائ یمحافل مل نیکنند و ا یمنتقل م یآن را به محافل مل

 دارد تیرا در بهائ گاهیجا نیباالتر غیتبل

 دندیاز همان اول که آمدند کوش تیکرد: بهائ حیدر همه نقاط جهان تصر تیبهائ التیبا اشاره به نوع عملکرد تشک یو

را در  گاهیجا نیباالتر غیتبل یعنیگسترده مرام و مسلک خود را در محافل و مجامع مختلف گسترش دهند  غیبا تبل

 فهیوظ کیرا  غیرفت و تبل میخواه نیآن روز از ب مینکن غیروز تبل کیکه اگر  ندیگو یدارد و خودشان م تیبهائ

العدل انجام  تیب التینظر تشک ریهمه ز نهایآنها متنوع است و ا غیتبل یها وهیدانند و ش یو واجب م یو عموم یفرد

 یمشورت یها ئتیه یمصوبه از سو ماتیتصم دیکه فرد با دیگو یم تیبهائ یاز رهبران اصل یافند ی. شوقردیگ یم
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از خود ندارد پس  یاریاخت چگونهیبکند، ه غیتبل تیاگر بخواهد در بهائ یفرد کی یعنیبه مرحله عمل در آورد  را

 .ندارد یمشکل یفرد غیو تبل میکن یم یفرد غیرا دور بزنند و القا کنند که ما تبل یتواند حکومت ینم

که سبب نفوذ  ییبهایآس ییپس از شناسا دیکشور با یفرهنگ نیشد: مسئول ادآوری نیزاده با هشدار به مسئول یموسو

مقابله را آماده کنند  یشده است، ابزارها یاجتماع یگروه ها ریجوانان و سا نیدر ب تیمثل بهائ یانحراف یفرقه ها

 یبر جهان سوم و کشورها یابیسلطه  یفرقه ها را برا نیااست و اساسا  یاسیفرقه ها س نیاز ا یاریچون منشأ بس

 .کنند یگرفتار مجوانان ما را  یمختلف برخ یها و ابزارها وهیکردند و امروز با ش یطراح یاسالم

 است؟ یدر غالب چه مشاغل و خدمات رانیدر ا تیشکست خورد/ نفوذ بهائ رانیدر ا تیبهائ یجهان طرح

از  شیالعدل در ب تیتوسط ب «یطرح روح»با عنوان  یطرح یپژوهشکده باقرالعلوم)ع( از اجرا ئتیگروه بها ریمد

و فرهنگ  ییو روا یقرآن میبا مفاه دیطرح با شکست روبرو شد. ما با نیالبته ا رانیکشور خبر داد و گفت: در ا ۱۰۰

اشتغال و دور ساختن جوانان از  نهیزم جادیموجود و ا یرهاو ابزا یهنر یها وهیآن با زبان روز و ش نییو تب یاسالم

عناصر  نیتر یو فرهنگ از اساس میبرخوردار یفرهنگ غن کی. ما از میبپرداز ئتیو... به مقابله با بها یکاریب

 .میمصون کن ئتیبها یمردم خود را از افکار انحراف میتوان یم قیطر نیاست که ما از ا یتیهو

متعدد  یهاوهیشد: آنها با ش ادآورینوجوانان و جوانان متمرکز شده است،  یرو شتریب تیامروز بهائ نکهیا انیبا ب یو

 یها ستمیس رکاریمثل تعم یخدمات ایدر داروخانه،  تیمعلم، فعال ار،یبهداشت  ،یروان شناس یو در غالب کالسها

خود را  یدهند. آنها با ظاهرساز یم جیرا ترو تیبهائ دیو عقا اروارد خانه ها شده و کم کم انس گرفته و افک یحرارت

با  ایبرند و  یبهره م غیتبل یپرستار افراد ناتوان، به جذب افراد مستعد برا قیاز طر ایجا زده و  ریخ یبه عنوان انسان

به  سرپرست یب یبه خانواده ها یمشارکت در امر ازدواج و سرکش ایو  ادیترک اعت یها (NGO) استفاده از

 .کنند یخانواده ها نفوذ م

و مذاهب  انیبلکه اد ستین عهیتنها محدود به مسلمانان و ش غاتیتبل نیکرد: البته ا دیزاده تأک یاالسالم موسو حجت

در  ایکنند و  ی)ع( شروع میسیابتدا از حضرت ع ،یحیمس کیمورد نظر آنها هست مثال در مواجه با  زین گرید

داند و معتقد  یم یکیرا  انی. چون بهاء هللا اساس همه ادندیگو یمواجه با فرد مسلمان از حضرت محمد)ص( سخن م

که  یبه حساب آورد در حال گرید انیادخواهد خود را در حوزه  یم تیبهائ نیهم یبر حق اند برا انیاست همه اد

 .ستین شیب یحزب

 ئتیموجود در مقابله با بها یتهایفرصتهاو ظرف /تیمقابله با بهائ یبرا دهیآموزش د یروهاین کمبود

به نام عباس  تیاست، گفت: رهبر دوم بهائ تیدوازده گانه بهائ یآنها اصول مترق یاز شگردها یکی نکهیا انیبا ب یو

بهاء » یعنیدوازده گانه وضع کرد و آن را به پدر خود  میتعال ئت،یبها نیآئ غیتبل یخود به اروپا برا یدر سفرها یافند

پدرش اصال وجود  یمطالب در نوشته ها نیاز ا یاریبس کهیحال رمنتسب کرد، د تیمؤسسه فرقه ضاله بهائ« هللا

 یوطن ،یمذهب ،ینید ،یجنس یهاتعصب یعنیو ترک تعصبات است ) دیدوازده گانه عدم تقل میتعال نیاز ا یکیندارد. 

آنها بحث  یغیتبل یاه وهیاز ش یکی ایداند  یرا نابودکننده م نهای( چون امینداشته باش یانسان انیبن نابودکننده ،یاسیو س

 .کنند یآن کار م یبه شدت رو رانیزن و مرد است که در ا یتساو

کنند  یم تیفعال نهیزم نیکه در ا یمؤسسات متعدد دیبا میمقابله کن تیبا بهائ میخواه یکرد: اگر م دیپژوهشگر تأک نیا

منظم داشته باشند. االن چند درصد از  یواحد، راهبرد تیریمد کیو با  رندیبه صورت واحد نظام مند شکل بگ

 یکسان ایو  یاگر کس ایدارند؟ و آ یآگاه ئتیبها ییایجغراف ریپذ بیآس یو حوزه ها تیمسئوالن ما نسبت به نوع فعال

که  یآمده پاسخ داده شود، مرکز شیپ شانیکه برا یخواهند شبهات یقرار گرفته اند و م تیبهائ غاتیکه در معرض تبل

 م؟یمسائل را پاسخگو باشد، را دار نیبتواند ا

 یتهایو حما یغیساله تبل ۱۷۰با سابقه مستمر  یونیلیم مین و ۵ تیبا داشتن جمع تیکه بهائ میافزود: به هر حال بدان یو

و  میباش اریحال هش نیدر ع دیندارد اما با ایدر دن یاجتماع یاسیس گاهیجا چیاست و ه تیگسترده استکبار هنوز در اقل

خود به  یشناس بیو با آس میخود را بشناس یتهایفرصتها و ظرف نیمهمتر و میرا کاهش ده یاجتماع یبهایآس میکن یسع

است.  نهیزم نیاز جمله مشکالت ما در ا تیدر حوزه مقابله با بهائ دهیآموزش د یروهای. نبود نمیرفع آن بپرداز
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 تیدر عدم موفق لاز مسائ گرید یکی تیفرقه بهائ یو اجتماع یاسیس ،یانسان یاینداشتن اطالعات الزم درباره جغراف

 .ها و حمایت از جوانان شیعيگویي به شبههنبود سایتهاي قوي اینترتي و جامع براي پاسخ ایتواند باشد.  یما م

اشاره کرد و گفت: از جمله  ئتیموجود در مقابله با بها یتهایبه فرصتهاو ظرف انیزاده در پا یاالسالم موسو حجت

گذاران این فرقه، بیان سوابق تاریخي و نقد و فرصتها، پرداختن به سوابق انحرافي و غیراخالقي رهبران و بنیان نیا

اي سست، در اقلیت بودن و جعل قبله در اسرائیل با پشتوانه ددهاي متعمتون سست و متزلزل این فرقه، داشتن قبله

م و اسراییل و بعضي از کشورهاي بیگانه از این فرقه، تنفر افراد این فرقه در داخل وخارج کشور، حمایت صهیونیس

 هعمومي مردم داخل کشور از این گروه، وجود مستبصرین و توبه کنندگان متعدد، سیاسي بودن عملکرد و برنام

دیگر خاتمیت در اسالم )قرآن( و در ادیان  بهائیان، وجود اختالف در میان سران بهائیت، پرداختن به مسئله هايریزي

و نقد دیدگاه این فرقه در این باره، وجود تضادهاي آشکار و پنهان در اعتقادات و مباني فکري و متون این فرقه، تبیین 

به  یباره کتاب نی)ادله و نصوص( براي مقابله با نظریات این فرقه که در ا عامامت و مهدویت در اسالم و تشی مسئله

 .رسد ینوشته شده است که به چاپ م «یکیآوران تار امیپ»عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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