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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[

 

 مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان  سایت وب]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵آذر    ۱ [تاریخ:]

 

 های عربی در محافل بهائیگرمای نفت

ادیان، وزارت تساهل و تسامح امارات متحده عربی، نشستی به منظور گردهمایی ادیان را در   به گزارش فرق و

گونه همراه بود، اواخر آبان ماه امسال در شهر دبی برگزار کرد. در این گردهمایی که با حرکات نمادین و راهپیمایی

ها و می از باورهایی چون هندوها، سیکاز ادیان آسمانی تنها نمایندگانی از اسالم و مسیحیت همراه با دعوت رس

ها حضور داشتند. نکته قابل توجه این گردهمایی، حضور عناصر فرقه بهائیت بود. در چند وقت اخیر چنین بودایی

آمیز نسبت به تفکرات انحرافی، از سوی کشورهای عربی صورت گرفته است. در حالی که طبق تحرکات مسامحه

ای انحرافی شناخته و ثبت شده است. این گردهمایی نه اسالمی، بهائیت به عنوان فرقه   ای در سازمان همکاریمصوبه

ی بشر پنداری ادیان آسمانی با اعتقادات پرداخته ای از همسانبا هدف تبادل نظر محققین، بلکه گویا با هدف ایجاد ملغمه

 .گرفته است ها، به صورتی غیرعادی صورتو در راستای اهداف تشکیالتی برخی سازمان 

این گردهمایی در حالی در امارات برپا شد که مدت زیادی از برپایی نشستی در کویت تحت عنوان "گردهمایی ادیان  

گذرد. در این جلسه تریبون اصلی در اختیار بهائیان بود اسالم، مسیحیت و بهائی با موضوع وحدت عالم انسانی" نمی

 .لوم سیاسی به سخنرانی پرداختو ضمن آن استادی آمریکایی با تخصص در ع 

چه در این نشست و چه در مراسمی که تحت عنوان "گردهمایی بزرگ ادیان و مذاهب" صورت -ی قابل توجه نکته

طوری که گویا هدف اصلی از برگزاری این مراسمات باشد؛ به عدم حضور نمایندگانی از دین یهود می -پذیرفته بود

به عنوان دین و قرار دادن آن در سطح ادیانی راستین چون اسالم و مسیحیت بوده است. القای بهائیت به جامعه مذهبی 

زدایی از عملکرد تشکیالتی بهائیت صهیونیست برای قبح یهودیانالعدل و دخالت چه بسا چنین مراسماتی از سوی بیت

 .برد عملیات نفوذ برپا گشته باشدو پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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