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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[

 

 نالینآقدس   ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷اردیبهشت   ۸ ]تاریخ:[

 

 :حجت االسالم دکتر نصوری در گفت و گو با قدس آنالین عنوان کرد

راز »مذهب سازی« استعمار در ایران/ امروز بهائیت رسماً به جنگ اسالم آمده است/ بهاییان معموالً سراغ رمز و 

 روندها و محرومان میحاشیه

مرکز تخصصی مهدویت گفت: مهدویت یک اصل در موضوع امامت  قدس آنالین/ نازلی مروت: عضو هیئت علمی

ای بدل آن را به مخاطب  بینیم، عدهر اصل، بدلش را هم در بازار میاست و به همین دلیل مانند هرچیزی که در کنا

 .ارایه کرده اند

حجت االسالم دکتر محمدرضا نصوری به دالیل پیدایش جریان های انحرافی مهدویت اشاره کرده و افزود: شتاب و  

شتند، سه عامل پیدایش هایی که مدعیان دورغین دانیاز مردم هر دوره، اصل بودن موضوع مهدویت و نیز انگیزه

 .جریانهای انحرافی مهدوی است

ای با توجه به عشق مردم به  وی با بیان اینکه این اتفاق در دوران ما نیز در حال رخ دادن است، تصریح کرد: عده 

حضرت ولی عصر با ترفند »شخص محوری« به جای امام محوری، با ارایه راهکارهای جعلی برای رسیدن به  

کشاند و با مشابه سازی ذهنیت مردم نسبت به امام و معنویت، فضایی برای خود  را به سمت خودش میامام، مردم 

 .سازدکند و کم کم برای مردم »امام« هم میایجاد می

 برنامه های بلند مدت برای یک انحراف

ی های آن دانست و  وی با اشاره به فعالیت های ضد دینی استعمار، تمرکز بر موضوع مهدویت را یکی از استراتژ

کند؛ یعنی با تربیت  کند. در گام اول، »دولت سازی« میدر پنج محور فعالیت میگفت: استعمار در کشورهای اسالمی

برد. این اتفاق در دوران پهلوی گیرند، برنامه ها و اهداف خودش را جلو می افرادی که در رأس آن کشور قرار می

 ...سال در رأس دولت بود و بیشتر وزیرانش هم بهایی بودند.  ۱۴دیک به دوم رخ داد؛ هویدا بهایی بود و نز

مدل استعماری برنامه شکل گیری بهاییت عنوان کرده و تصریح کرد: این برنامه استعمار برای  دکتر نصوری این

شود که آنها مبنای  میکند. بنابراین معلوم بهاییت رخ داد. استعمار احکام و اعتقادات بهاییان را به روز عوض می

اعتقادی خاصی ندارند و انگیزه سیاسی در پشت سر آن جریان نهفته است. تونی بلر در همین خصوص گفته بود، پس 

 .کند، جریان حقوق بشر است و بهاییت بهترین بهانه استای بزرگترین جریانی که ایران را تهدید میاز جریان هسته 

 ای انهبهائیت جریان دینی یا هیاهوی رس

وی با اشاره به اینکه بهاییت از دل اعتقاد به مهدویت رشد کرد، گفت: انحراف از اصل مهدویت به انحراف در  

اعتقاداتی مانند توحید و امامت ختم شد زیرا بهاییت با شبیه سازی احکام اسالم سعی در معادل سازی احکام برای  

گویند جایز نیست، مگر بیت العدل اجازه دانستند، اما االن میمی فرقه خود دارد. آنها زمانی ازدواج محارم را جایز 

مرکز تخصصی مهدویت تأکید کرد: بهاییت مبنایی برای اعتقادات و احکامش ندارد که قابل نقد  دهد. عضوهیئت علمی 

 .کندباشد، بلکه بیشتر در بعد تبلیغاتی، اقتصادی، گسترش فساد و جاسوسی سرمایه گذاری می
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های تبلیغی این فرقه که عموما روش انکاری و تخریبی علیه شیوه روش تبلیغی بهاییان اشاره کرد و گفت: نصوری به

ای و فعالیت در فضای مجازی را  ادیان آسمانی بخصوص اسالم است. به همین دلیل راه اندازی شبکه های ماهواره

 .دانندبرای پیشبرد اهداف تبلیغی خود بسیار مهم می

براینکه نباید از فضای سایبر و رسانه غفلت کنیم، افزود: امروز بهاییت رسماً به جنگ اسالم آمده و نقاب   وی با تأکید

فرهنگی خود را برداشته است. بهاییت گرچه محتوای فرهنگی و دینی برای ارایه ندارد اما از ابزار نشر به خوبی  

های تحت اختیارشان با حذف خط قرمزها مثل  ین رسانهکند. این پژوهشگر مهدویت اظهار کرد: آنان در ااستفاده می

کنند و زمانی که مخاطب خود را جذب کردند، خود را به عنوان دین و اکثریت روابط زن و مرد جذابیت ایجاد می

 .کنندمطرح می

ها و یهشوند، بلکه از غفلت ما استفاده کرده و سراغ حاشحاضر نمیوی افزود: بهاییان معموالً در مجامع علمی

پردازند. به نظر من بهاییت بیشتر از آنکه یک جریان دینی باشد، یک روند و به جذب مخاطب میمحرومان می

 .ای استهیاهوی رسانه

 رمز گشایی از پشت پرده طرح استعماری بهاییت 

یک فرقه ساختگی  وی با رمزگشایی از راز کینه توزی بهاییان نسبت به جمهوری اسالمی، تأکید کرد: بهاییت که تنها

است، معتقد است خاستگاه پیامبر و خدایان آنها در ایران است، به این سرزمین یک نگاه ویژه دارند و آن را سرزمین  

دانند؛ مانند نگاهی که صهیونیستها نسبت به فلسطین دارند. دکتر نصوری افزود: این فرقه مهدویت و موعود خود می

ای با جمهوری دانند و به همین دلیل به مقابله عملی و رسانهو توسعه خود می را مانع جدی رشدانقالب اسالمی 

 ... .معادله های استعمار را بهم ریختاند زیرا استقرار جمهوری اسالمیپرداختهاسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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