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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[

 

 حوزهخبرگزاری رسمی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵مرداد   ۲۵ ]تاریخ:[

 

 مستند بی بها« کنکاشی در فرقه ضاله بهاییت»

دقیقه ای تولید شده است در واقع کنکاشی است در ویژگی های فرقه ضاله   ۳۰قسمت  ۶که در حوزه/ مستند بی بها 

 .بهاییت

  اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه در راستای اهداف عالی سازمان صداوسیما، به گزارش خبرگزاری»حوزه«، 

ار داده و با ارایه راهبرد، راهکار  همواره تالش می کند تا با رویکردی رسانه ای رخدادهای تاریخی را مورد دقت قر

 و برنامه های رسانه ای نسبت به روشنگری در موضوعات مختلف اقدام نماید

فرقه ضاله بهاییت از آن دسته فرقه هایی است که در تاریخ ایران نقش های مرموزی ایفا کرده است. پرداختن به این  

م نماید تا مخاطبان رسانه ملی با درک درستی از وضعیت فرقه و بیان ویژگی های آن می تواند زمینه ای را فراه

 .فعلی جهان اسالم در مواجهه با این گونه فرقه ها رویکرد مناسبی اتخاذ نمایند

دقیقه ای تولید شده است در واقع کنکاشی است در ویژگی های فرقه ضاله بهاییت.  ۳۰قسمت  ۶مستند بی بها که در 

ریخچه ای از شکل گیری فرقه ی انحرافی بهائیت به دست استعمارگران، وضعیت حاوی مطالبی نظیر تا این مستند

فعلی سردمداران آن، طرح های تبلیغاتی بهائیت در کشورهای مختلف، روش های تبلیغاتی بهائیان، و فعالیتهای 

 .بهائیان در ایران بخشی از این مستند می باشد

کارگردانی جواد یغموری در واحد تولید اداره کل پژوهشهای اسالمی  مستند بی بها به تهیه کنندگی حسین اسدی زاده و

 .رسانه به ثمر رسیده و در حال حاضر آماده پخش از یکی از شبکه های سراسری است

سال پیش، استعمارگران که بارها در چپاول ثروت کشورهای اسالمی بخصوص ایران، به   ۱۶۰گفتنی است؛ قریب 

خورد کرده بودند، دست به کار فرقه سازی شدند. بها، با حمایت های بی دریغ  سد مستحکم اسالم و تشیع بر

استعمارگران روس و انگلیس به جانشین جان نثار رسید و پس از تبعید به عراق، در ترکیه ادعای پیغمبری و خدایی 

 .ی جدید بهائیت را بنیان نهادکرد و خود را خدای خدایان نامید و فرقه 

    

 

 

 

 

 

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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