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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[

 

 خبرگزاری دفاع مقدس]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷بهمن  ۱۳]تاریخ:[ 

 

 گرایی بستر ایجاد فرق ضاله است خرافه 

توانند وارد جامعه شده و  گیرند و به راحتی میعبدالقادر همایون گفت: مسائل خرافی مقدمه فرقه قرار می االسالم حجت

 .ایجاد انحراف کنند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس، حجت االسالم عبدالقادر همایون مدرس و پژوهشگر فرق و ادیان در  

های نوظهور در ایران اظهار داشت: در مورد جریان  رق و نحله دانشگاه در نشست جریان شناسی و آسیب شناسی ف

شود از نقش این بحث و تاثیرگذاری آن بر ای مطرح بوده که موضوع آن استعمار است و نمیای مسئلهسازی فرقه 

 .شکل گیری فرقه به راحتی گذشت

 .کنده عرضه میوی افزود: ما شاهد هستیم هر روز استعمار فرقه را به صورت ظاهری نو به جامع

مدرس و پژوهشگر فرق و ادیان در دانشگاه ادامه داد: استعمار کشفی نوعی جدید در ایجاد فرقه است که به صورتی  

 .جدید در جامعه رخ داده است مانند فرقه بهائیت که توسط استعمار کشفی ایجاد شد

شوند که در نوع سوم فرد به دنبال ایجاد  د میها با انگیزه مادی، سیاسی و روحی و روانی ایجاوی گفت: معموال فرقه

 .نام شخص است یعنی مطرح شدن و اصال بحث مالی پیش رو نیست

توانند وارد جامعه شده و ایجاد انحراف  همایون اصافه کرد: مسائل خرافی مقدمه فرقه قرار می گیرند و به راحتی می 

 .کنند

کنند طبیعتا فردی با ایجاد فرقه توسط شوند و نذر میمتوسل می وی بیان داشت: وقتی مردم به کولر آبی یا شاخ قوچ

کند که  ها برای هر نقطه تاکتیک خود را دارند و فرقی نمی برد و همچنین باید اشاره کرد فرقه این موضوع سود می

 .وضعیت مالی چگونه باشد

 .ها تاثیرگذارندرگذاری فرقه ها نیز در اثمدرس حوزه و دانشگاه اظهار کرد: تبلیغات تلویزیونی و رسانه

های مختلف انجام داده و  هفته فرقه بهایی در حاشیه تهران تبلیغاتی را در قالب انجمن ۱۸همایون ادامه داد: شاهد بودیم 

 .کنندایجاد تفرقه می 

اندازی  شوند. خیلی از کسانی که فرقه راه وی اضافه کرد: جریانات خرافه گرا باعث ایجاد تفرقه میان ادیان می

 .اندکرده

آورند و در انتها به خودخوانی که در بسیاری از موارد این  ها ابتدا به خداخوانی روی میهمایون ادامه داد: فرقه 

 .شودموضوع مشاهده می

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و  کنند و در حوزهها هنجارشکنی میوی بیان داشت: در مواردی شاهد هستیم که فرقه 

 .زننداجتماعی دست به هنجارشکنی می
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همایون گفت: فرقه بهایی در حوزه اقتصادی تاثیرگذار بوده و همیشه سعی در ایجاد اخالل در این زمینه داشته است  

ها شود اشاره کرد که بار ای »من و تو« که توسط فرقه بهایی مدیریت میتوان به برنامه سازی شبکه ماهوارهکه می

 .دن داشته استسعی بر ضربه ز

کنند و  ها استفاده کرده و همچنین جامعه را دچار ناامیدی میها فرصت طلب هستند و از ظرفیتوی ادامه داد: فرقه 

 .دهندفریب می

شود، اما راهکار برای جلوگیری ها دیده نمیهای آن ها شعارگرا هستند و عملی در حرفهمایون در خاتمه گفت: فرقه 

 .معه این است که آسیب شناسی کرده و در راه والیت حرکت کنیم و در این مسیر پا کج نگذاریماز نفوذ فرقه در جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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