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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵بهمن  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 !سیاست تفرقه بیانداز، توسط بهائیت

ی تاریخی بوده ها در جوامع، همواره معلول شرایط خاص آن دورهفرق، ادیان و مذاهب_ پیدایش فرقه پایگاه جامع 

ها در جوامع  ی استعمار در دوران معاصر، دالیل سیاسی، بیشترین نقش را در پیدایش اکثر فرقه است. با حضور پدیده

لت مستقیم استعمار در تولد و پرورش تفکری  گر بارز دخای بهائیت، جلوهاسالمی داشته است. در این میان فرقه 

گیری این فرقه و دادن رنگ و بویی دینی به آن، با اهداف خاصی از جمله:  آید. شکلضداسالمی، به حساب می 

سازی مناسبات و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی، خنثی کردن عوامل و عناصر پایداری در برابر  زدایی و عرفی »سنت

سازی برای نهادهای مذهبی و در  مداری، جانشین داری و دینهایی تازه از دینزدن به تعریففرهنگ بیگانه، دست 

 .شدنهایت سیطره اقتصادی و فرهنگی بر ایران...« دنبال می 

ی تفرقه و  لذا بهائیت از بدو پیدایش خود، برای شکستن کیان اسالمی و وحدت ملّی در کشور ایران، پروژه

ی بهائیت  افکنانهی تفرقه نب استعمار به او دیکته شده بود را دنبال کرد. جالب است بدانیم پروژهافکنی که از جااختالف

میان مسلمانان که از قرن نوزدهم میالدی شروع شده، فی الحال نیز ادامه دارد. تشکیالت بهائیت، در یکی از 

اساس، م خمینی )ره( را به باد انتقادات بیی آموزشی و پژوهشی امای خود، مؤسسهافکنانهجدیدترین اقدامات تفرقه 

های مجازی بهائیت انتشار یافت، نویسنده، به زعم خود  ای که در شبکه سند و مضحک خود گرفته است. در مقاله بی

 .ی علمی آموزشی، بیزار کندسنت ایران را از این مؤسسه تالش نمود تا اهل

ی این مقاله، با این مضمون مطرح شد که نقل آن خالی از  سط نویسندهآور تودر پایان این مقاله، ادعایی بسیار خنده

قدر شهامت، کنند و هرگز آن از هر چیز از آیین بهائی احساس خطر می لطف نیست: »اَربابان مذهب شیعه، بیش

  .» ...اند که یکی از پیروان آیین بهائی را به مناظره دعوت کنندمنشی و اعتماد به نفس نداشتهبزرگ

 :در پاسخ به این ادعای مضحک نیز باید گفت

اوالً: مبلّغان بهائی، بطور سیستماتیک، از مناظره با علمای اسالمی )به سبب جلوگیری از شکست اعتقادی( منع شده 

های های صوتی تصویری و چه در شبکهی مستقیم با منتقدین خود، چه در رسانه و این بهائیت است که از مناظره

دهد. به راستی که چند مرتبه ی صحبت به منتقدین و نقد عقاید باطل خود را نمی مجازی؛ طفره رفته و اجازه 

های  ی اعتقادی، منتقدین مطرح بهائیت را به شبکهمند از فراهم نشدن فضای مناظرهروشنفکران بهائی و گالیه

ی علمی با آنان پرداختند که  وت کرده و به مناظرهوی و آیین بهایی( دعتلویزیونی وابسته به خود )نظیر: نوین تی

 !کننداینک علمای شیعه را متهم می

 

 

 

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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