[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 ]:خبرگزاری تسنیم
[تاریخ ٢ ]:شهریور ١٣٩٩

 ۶کتاب جدید در نقد و بررسی بهائیت منتشر شد
پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی  ۶کتاب جدید در نقد و بررسی فرقه بهائیت منتشر کرد.
فرقهسازی و ادعاهای دروغین از دیر باز در میان جوامع مختلف به عنوان یکی از ابزارهای سودجویی انسان های
منحرف بوده است .دولتهای استعمارگر با استفاده از این اهرم ضمن ایجاد رخنه و شکاف در جامعه و تضعیف
پایههای فرهنگی و باورهای مردمی بر هویت و فرهنگ مردم شبیخون زده و ثروتهای آنان را تاراج کردند .این
توطئه استعماری در جوامع و ملل با فرقهسازی و دینسازی عملیاتی شده است.
جهان غرب با اهداف مختلف تمام توان خود را به کار بستهاند تا با تکیه بر برنامههای فرهنگی و نظامی ،ترور،
لشکرکشی جوسازی ،شایعهپراکنی ،حزبسازی ،دینتراشی و حمایت از گروههای ملحد و منافق و شیوههای جدیدی
از زورگیری را بر ممالک به ویژه دنیای اسالم تحمیل کنند ،بر انسان آگاه و بصیر پوشیده نیست که دولتهای
استعمارگر برای حفظ و نگهداری قدرت و حکومت خود در میان سایر ملتها ،پیوسته به انواع فتنهها و دسیسهها
خائنانه توسل میجویند و نسل جوان و نوجوان را دچار انحرافات فکری و عقیدتی کنند.
بهائیت هم از جمله این فرقهها بود که در میان تشیع از سوی دول استعمارگر ایجاد گردید تا با تضعیف ارکان شیعه
فرصت را برای سلطه خود فراهم آورند .این جریان شیطانی با استفاده از ادبیات دینی تمام مقدسات و ارزشها را
مورد یورش و با هدف اندیشهسازی در تاریخ و دین قرار داده ،و به تخریب وجهه علمای شیعه با ایجاد شکاف در
میان مردم اقدام به نفوذ در ارکان سیاسی دولت ایران کرده و برای توسعه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی خود
زمینهسازی کنند؛ بیشک ،امروز تمامی فرقههای منحرف از جمله فرقه ضاله بهائیت با استفاده از ابزارهای تبلیغی
پیچیده و با در نظر گرفتن مسائل روانشناختی و اجتماعی و سوء استفاده از احساسات مذهبی و دینی مردم ،افکار
آنان را منحرف کرده و عقاید آنان را متزلزل میسازند و با کمک این روشها ،در پی جذب افراد مختلف بر میآیند.
در این راستا پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی باقرالعلوم علیهالسالم با انتشار  ۶کتاب:
• "روش های تبلیغی بهائیت و راهکارهای مقابله با آن" به قلم سید حسینعلی موسویزاده
• "نقد و بررسی احکام بهائیت" به قلم سید حسینعلی موسوی زاده
• "معجزه بهائیت در سر درگمی و تناقض" به قلم علیرضا روزبهانی بروجردی
• "بهائیت و روسیه نزاری" به قلم امیرعلی حسنلو
تحری حقیقت در بهائیت" به قلم سید حسینعلی موسویزاده
•" ّ
• "بهائیت ،انگلیس و آمریکا" به قلم امیرعلی حسنلو
به دنبال آشکار کردن ماهیت این بیماری منحوس در جهان اسالم است .آنچه در این  ۶کتاب مورد بررسی قرار
میگیرد در راستای اجرای فرمایشات و توصیههای مقام معظم رهبری و برای مقابله با اندیشههای الحادی و جریانات
ساختگی به ویژه جریان منحرف بعضی از قدرتها و گروهها همراه است.
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[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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