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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:[

 ۱۳۹۸مهر  ۱۹ ]تاریخ:[

 

 های دویستمین سال تولد بابتبلیغ گسترده بهائیت، به بهانه جشن

ی تبلیغی خود، تالش دارد تا با تحریف واقعیت در دویستمین سالگرد تولد تشکیالت بهائیت با استفاده از حربه

ظیر جلوه نمحمد باب، او را شخصیتی مظلوم و در عین حال، استوار در ادعاهای دروغینش، به عنوان الگویی کمعلی

 !ی تبلیغ تبشیری و تهاجمی خود را با جّدیت به پیش برددهد! تا با استفاده از این بهانه و از این طریق، برنامه

هایی از برگزاری های تبلیغی بهائیت، در این روزها پیوسته گزارشیپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کانال

محمد باب )پیشوای بابیت و بهائیت( منتشر ت سالگرد تولد علیمراسمات مختلف در نقاط مختلف جهان به مناسب

ها و مراسمات گرفته تا تولید آثار هنری، صنایع دستی و نمایش فیلم و...، به عنوان ابزار کنند. از برگزاری جشنمی

 .شوندی تبلیغی بهائیت در این ایام به کار گرفته میاستفاده

ی دویستمین سالگرد تولد باب ی تبلیغی برای کودکان، به بهانههای ویژهبرنامههای بهائی همچنین، از تدارک کانال

های های ونکوور، تعداد جلسات دعا و برنامهدر یکی از محله»نویسد: پرده برداشته و در یکی از گزارشات خود می

ی مناطق، مدارس تابستانههای اخیر افزایش یافته است... بسیاری از این آموزشی برای کودکان و جوانان در ماه

 .«های حضرت باب تمرکز داشتندطور خاص بر زندگی و آموزهاند که بهای برگزار کردهویژه

محمد تشکیالت بهائیت همچنین با هدف تشویق و ترغیب سایر بهائیان برای برگزاری جشن و بزرگداشت تولد علی

 [۱] .دهدها به صورت اینترنتی میی این برنامهریزی برای پخش زندهباب، خبر از برنامه

 :دانیماما در ادامه ذکر نکاتی را الزم می

ها در مواجه با شخصیتی چون محمد باب چیست؟! مگر نه انساناوالً: مقصود از شور جهانی برای بزرگداشت علی

شوند؟! پس با خروج قسیم میاطالع، اقلیّت دانا و بهائیان ناآگاه و یا متعصب تی اکثریت بیمحمد باب به سه دستهعلی

محمد خوار و نااستوار علیی دوم هم که با شخصیت خوندهد؛ دستهی شور جهانی معنا نمیی اول که دیگر واژهدسته

ها هم جدای از ماند که آنی سوم میباب در ادعاهایش آشنا هستند و لذا بزرگداشت برایشان معنا ندارد؛ تنها دسته

ی شور توان واژهشان نسبت به شخصیت باب، آنقدر تعدادشان در دنیا ناچیز است که دیگر نمیبناآگاهیشان و یا تعص

 .جهانی را برایشان بکار برد

دانند با بزرگداشت شخصیتی کنند، آیا نمیطلب معرفی میثانیاً: حتی همان اقلّیت ناآگاه بهائی هم که خود را صلح

گونه که آیند؟!همانرات خشن، تروریستی و بربریت او به حساب میمحمد باب به نوعی طرفدار تفکهمچون علی

طلبی آنان شریک هایی نظیر داعش و بوکوحرام نیز به نوعی در خشونتستایندگان اشخاصی نظیر هیتلر و یا گروه

به مسلک  های روی زمین، تنها دو راه باقی گذاشته بود؛ یا اینکهمحمد باب برای انسانهستند؟ چرا که مگر نه علی

بر هر صاحب اقتداری ثابت بوده و هست »خوانیم: باطل او در آیند و یا نابود شوند؟! همچنان که در کتاب بیان او می

 [۲].«ِمن عندهللا بر این که نگذارد در أرض )زمین(، غیرمؤمن به بیان را

ری برای فریب و تغییر عقاید کودکان و ی بسیاهای بین المللی، عالقهثالثاً: تشکیالت بهائیت که بر خالف کنوانسیون

ی دویستمین سالگرد باب قصد دارد از نااستواری باب برای کودکان بگوید ی بهائیت دارد، به بهانهدعوت آنان به فرقه

ی تبلیغی بهائیت قصد دارد تا با تحریف کشی دگراندیشان؟! یا هم با استفاده از حربه[ یا از فرمان او به نسل۳]
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 کم نظیرمحمد باب را شخصیتی مظلوم و در عین حال، استوار در ادعاهای دروغینش، به عنوان الگویی علی واقعیت،

 !جلوه دهد؟

ی تبلیغ در هر صورت، امروزه تشکیالت بهائیت در سالگرد تولد جناب باب، با تحریف تفکرات و واقعیت او، برنامه

 !بردتبشیری و تهاجمی خود را با جّدیت به پیش می

 :نوشتپی

ها دویستمین سال تولد های وابسته به تشکیالت بهائیت، عنوان پیام: تدارکات برای برگزاری جشنبه نقل از کانال [۱]

 .باب: قاره آمریکا

 .۲۶۲، ص ۱۳۳۰ی جا: نسخهمحمد شیرازی، بیان فارسی، بیعلی [۲]

ی ملّی مطبوعات جا: مؤسسهاسراراآلثار، بیی الف: فاضل مازندرانی، ی باب، معروف به ابالغیهشرح توبه [۳]

 .۱۷۹ -۱۸۲بدیع، صص  ۱۲۴امری، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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