[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:پایگاه جامع فرق ،ادیان و مذاهب
[تاریخ ۲۷ ]:شهریور ۱۳۹۸

چه کسی مجوز فعالیتهای هنری به بهائیان میدهد؟!
پایگاه جامع فرق ،ادیان و مذاهب_ عناصر بهائی چند سالی میشود که به صورت خزنده و در راستای انتشار افکار
خود در بین مردم ،اقدام به فعالیتهای سازمان یافته در زمینهی فرهنگ و هنر نمودهاند .تالشهای پنهانی اعضای
تشکیالت بهائیت پس از پیروزی انقالب اسالمی برای ورود به برخی ارگانها و حوزههای تأثیرگذار کشور در
سالهای اخیر جنبهی علنی به خود گرفته است.
در این بین تشکیالت بهائیت ،علی رغم عدم دستیابی به نتایج مورد نظر و دلخواه (از جمله رسمیت یافتن) در
عرصهی سیاسی کشور ،دست به انجام اقدامات و نفوذ به مراکز فرهنگی  -هنری کشور زده تا به نوعی جای خود را
در بین قشر هنری و هنر دوست جامعه باز کند و یا دستکم تأثیرگذاری در آن داشته باشد تا با کمک آن بتواند اهداف
تبلیغی خود را به پیش برد .لذا با توجه به گسترش فعالیتهای تشکیالت بهائیت در حوزهی فعالیتهای اجتماعی و
نفوذ در عرصهی جامعه اسالمی ،این فرقه مقولهی هنر را به عنوان یک بستر اجتماعی مناسب برگزیده و با توجه به
زبان هنر که دارای گستردگی و مخاطبین فراوان میباشد ،توانسته در مراکز فرهنگی همچون مجموعهی ارشاد
اسالمی نفوذ کرده و دستورالعملهای تشکیالت بهائی را در پوشش هنری اجرایی نماید.
در همین راستا با خبر شدیم عناصر بهائی در استان البرز و به خصوص شهرستانهای کرج و فردیس به منظور
عملیاتی کردن این دستورالعمل ،اقداماتی را جهت نفوذ به مراکز فرهنگی و هنری استان انجام دادهاند .از حضور در
نگارخانهی فجر استان البرز آن هم با مجوز وزارت ارشاد گرفته تا برگزاری نمایشگاه نقاشی در این استان؛ از
مسئولیت اصلی تشکیل یک مجموعهی هنری بهائی در استان البرز گرفته تا حضور مراکز استعدادیابی و آموزشی
سینما و تئاتر؛ از حضور در عرصهی موسیقی گرفته تا فعالیت در تئاتر شهر کرج از جمله اقدامات عناصر تشکیالت
بهائیت در حوزهی هنری میباشد.
اعضای بهائی فعال در این حوزه ،عالوه بر فعالیت در فضای حقیقی ،در فضای مجازی نیز به تبلیغ عقاید خود
میپردازند .عناصر وابسته به تشکیالت بهائیت همچنین نزدیکی به برخی سلبریتیها و چهرههای شاخص هنری
کشور ،به منظور القای سیاستهای ابالغی را نیز در دستور کار خود قرار دارند.
آری؛ جریان بهائیت در کشور به خصوص استان البرز و تهران ،این روزها به همت برخی سهلانگاریهای
مسئولین ،جان و ریشهای تازه به خود گرفته است و همچنان به فعالیتهای زیرپوستی فرهنگی خود ادامه میدهد؛ تا
جایی که وقتی با یکی از عناصر وابسته به این تشکیالت برخورد میشود ،صدای بسیاری از سلبریتیها و برخی
سیاسیون درمیآید.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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