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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:[

 ۱۳۹۶بهمن  ۱۷ ]تاریخ:[

     

 !نام کنکور را به روزهای پایانی موکول نکنیدهای بهائی: ثبتکانال

نام یعتر نسبت به ثبتهای خبری تبلیغی تشکیالت بهائیت، از تمام بهائیان متقاضی خواستند تا هرچه سربرخی کانال

استی هدف تشکیالت بهائیت از نام را به روزهای پایانی موکول نکنند. اما به رکنکور اقدام کرده و اصطالحاً ثبت

 !نام پیروانش در کنکور خواهد برد؟هایی چیست و به عبارتی تشکیالت بهائیت چه منفعتی از ثبتانتشار چنین اطالعیه

های خبری تبلیغی تشکیالت بهائیت نام کنکور سراسری، برخی کانالپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با شروع ثبت

نام ، از تمام بهائیان متقاضی خواستند تا هرچه سریعتر نسبت به ثبت«یادآوری»ای تحت عنوان با انتشار اطالعیه

نام را به روزهای پایانی موکول نکنند. اما به راستی هدف تشکیالت بهائیت از کنکور اقدام کرده و اصطالحاً ثبت

 !نام پیروانش در کنکور خواهد برد؟از ثبت هایی چیست و به عبارتی تشکیالت بهائیت چه منفعتیانتشار چنین اطالعیه

ی شرکت بهائیان در کنکور سراسری، از دو حال خارج توان گفت که به طور کلی نتیجهدر پاسخ به این سؤال می

ها ممانعت به عمل خواهد نیست؛ یا اینکه بهائیان متقاضی به دانشگاه راه خواهند یافت و یا از حضور آنان در دانشگاه

 .آمد

[ و بر فرض ۱ی عمومی و همگانی بوده ]در بهائیت یک وظیفه« تبلیغ»گونه که روشن است، رت اول: همانصو

ها، آنان موظف به رعایت این اصل تشکیالتی و اثرگذاری بر دانشجویان مسلمان ورود و نفوذ بهائیان به دانشگاه

اصطالحاً تشکیالت بهائیت اگر بتواند در دانشگاه )که  هستند. البته فعالیت تبلیغی آنان در دانشگاه اثر بیشتری داشته و

های تشکیالتی و ضدیت با نظام درآورد؛ اثرش از جذب مرکز نخبگان کشور است(، یک نفر را جذب و در فعالیت

 [۲] .سایر اقشار جامعه بیشتر خواهد بود

اند؛ همچنان که عباس افندی اقدامات منع کردهاین در حالیست که: اوالً: پیشوایان بهائی صراحتاً آنان را از این قبیل 

[ و ثانیاً: گویا تشکیالت ۳« ]حکم هر دولت و حکومتی، حتی اگر مستبد باشد، واجب اإلطاعه است...»گفته است: 

بهائیت این اصرار در تبلیغ را در کشورهای استکبارستیزی چون ایران دنبال کرده و در مقّر اصلی خود اسرائیل، 

کند! تا جایی که بیت العدل صراحتاً هدایت مردم اسرائیل را به دست بهائیان، ممنوع اعالم عکس عمل میکامالً به 

 [۴] .کرده است

ی شورای عالی انقالب فرهنگی از صورت دوم: در حالی که به ادعای منابع بهائی، بهائیان بر اساس مصوبه

شرکت ِصرف در کنکور برای تشکیالت بهائی،  تحصیالت عالی در مراکز دانشگاهی محروم هستند؛ اما گویا

شان اش کمتر از احتمال قبلی نیست. چرا که بهائیان بر خالف پیشوایان خود که کمترین سختی برای ابراز آییناستفاده

 [ لذا این۶ی خود را علناً اظهار کنند.][، موظفند که عقیده۵کردند ]به خرج نداده و همواره عقاید خود را کتمان می

نمایی، به تبلیغ ای برای تشکیالت بهائیت است تا از طریق مظلوملجاجت اگر به اخراج آنان بیانجامد، خود برگ برنده

ی المللی خود بپردازد و از طرفی کما فی السابق، به عنوان ستون پنجم دشمنان ایران در مجامع جهانی به وظیفهبین

 .فشار بر نظام اسالمی ایران ادامه دهد

نام توان فهمید که تشکیالت بهائیت چه منفعتی از حضور حداکثری پیروانش در کنکور دارد که اینچنین بر ثبتمی حاال

 .کندبه موقع آنان در این آزمون سراسری تأکید می
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 :نوشتپی

 ۱۳۱های بیت العدل، نوروز ، )به نقل از پیام۲بدیع، ص  ۱۳۳ی ملّی، رضوان بیوت تبلیغی خانوادگی، لجنه [۱]

 .بدیع(

ی: ترفندهای بهائیت برای نفوذ در رسانی حوزه نت، مقالهی بیشتر، مراجعه کنید به پایگاه اطالعجهت مطالعه [۲]

 جامعه ایران

 .۲۴۷- ۲۴۶، صص ۸بدیع، ج  ۱۳۴ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسه: عباس افندی، مکاتیب، بیک.ر [۳]

 .م ۱۹۹۵جون  ۲۹نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، پیام مورخ:  [۴]

محمد باب در ابراز آیین خود کمترین سختی به خود راه نداد و تمامی ادعاهایش را تکذیب کرد: همچنان که علی [۵]

؛ و ۱۸۲، ص ۱بدیع، ج  ۱۲۴ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسهفاضل مازندرانی، اسراراآلثار خصوصی، بی

زد: جی. ای اسلمنت، بهاءهللا و اینکه عبدالبهاء برای اینکه کمترین سختی به خود راه ندهد خود را مسلمان جا می

م، ص  ۱۹۸۸عصر جدید، منشورات دارالنشر البهائیه فی البرازیل: ترجمه: ع. بشیر اللهی، ه. رحیمی، ف. سلیمانی، 

۷۸. 

ی سایر های دانشگاهی حتی حاضر نیستند در بخش ادیان، گزینهیان در فرمبه اعتراف منابع بهائی، برخی از بهائ [۶]

 .کنندرا صراحتاً قید می« بهائی»ی را انتخاب کنند و کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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