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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[ 

 

 (مفاز)موسسه فرق و ادیان زاهدان  ]برگرفته از سایت:[

 ١۴٠٠آبان   ۵ ]تاریخ:[

 

 شودبرگزار مینما دومین جشنواره ملی هنرهای گرافیکی مقدس

نما با محوریت پوستر و گرافیک با موضوع بهائیت محفل خیانت برگزار  دومین جشنواره ملی هنرهای گرافیکی مقدس

 گردد.می

گذاری دومین جشنواره  االسالم امیرحسین کامل نواب، رئیس شورای سیاست به گزارش پایگاه خبری مفاز، حجت

های انحرافی است، گفت:  اران، بابیان اینکه هدف از این جشنواره نقد فرقهنما در جمع خبرنگهنرهای گرافیکی مقدس

هزار پیامبر را مبعوث کرد که دین اسالم آخرین دین الهی است،  ١۲۴خداوند برای اینکه انسان را هدایت کند بیش از 

رساندند که ادعای  جایی میهداری بود و کار بهایی بودند که به دنبال انحراف در مسیر دیندر همه ادیان الهی گروه

 کردند.یک مذهب و آئین جدید می

داند، افزود: کند و خود را نسبت به اسالم کامل می وی با بیان اینکه فرقه ضاله بهائیت ادعای دین و مذهب جدید می

و مقاالت متعدد   ها شده است، در این زمینه کتابنما با معرفی این فرقه به زبان هنر تشکیلدومین جشنواره ملی مقدس

 شده است. به این مقوله پرداخته

های عقاید بهائیت با اسالم اشاره کرد و افزود: انکار معجزات پیامبران  االسالم کامل نواب در ادامه به تفاوتحجت

ادیان   تواند معجزه کند و به همین معجزات سایر پیامبران در سایریکی از عقاید بهائیت است زیرا پیامبر این فرقه نمی

ها به را خدا  برد، ویژگی دیگر این فرقه ساختگی بودن این فرقه است، در ادیان الهی پیامبران انسانزیر سؤال می

کند که ادعا که این فرقه افراد به خود و شخصی به نام حسینعلی نور بهاءهللا دعوت میکنند درصورتیدعوت می 

 کند من خدا هستم. می

فاز، افزود: بین فرد بهایی و تشکیالت بهایی باید تفاوت قائل باشیم، ما با تشکیالت بهائیت  مدیر مسئول سابق موسسه م

اند،  های بهایی به دنیا آمدههای زیادی این تشکیالت انجام داده است، افرادی که بهایی یا در خانوادهداریم، جنایتمشکل 

شود که اگر این فضا باز بود، پوشالی بودن ام شمرده میها این فرقه را ندارند و این عمل حراجازه مطالعه نقد کتاب

 شد.ها روشن میاین فرقه برای آن

نما بابیان اینکه هدف از این جشنواره نشان دادن  گذاری دومین جشنواره هنرهای گرافیکی مقدسرئیس شورای سیاست

در قالب هنری است، افزود: با قلم رسای ها برای خود قائل هستند های و قداست دروغینی که این فرقههای ضالهفرقه

نما پیرامون طور در اولین جشنواره پوستر و کاریکاتور مقدسهنر، هنرمندان این تفکرات را به چالش بکشاند، همان

 تفکر انجمن حجتبه تفکر افراطی و سلفی محور پرداخته شد.

مهدویت، بهائیت و کمک به تحریم علیه ایران،   وی در ادامه به موضوعات آثار اشاره و اظهار کرد: بهائیت و تحریف

بهائیت و کشتار ایرانیان، بهائیت و کشف حجاب رضاخانی، بهائیت و رژیم پهلوی و بهائیت و پیوند با اسرائیل ازجمله  

 موضوعات آثار بیان کرد. 

رهبر فرقه بهائیت   االسالم کامل نواب در ادامه به موضوعات پرونده ویژه این جشنواره که پیرامون مؤسس وحجت

اشاره کرد و افزود: ایران ستیزی، تخریب فرهنگ اسالمی ایرانی، اشغال فلسطین، تناقض در گفتار و عمل، مخالفت  

های غلط، خشونت، انحرافات اخالقی، تساوی حقوق و گویی، خودباختگی در برابر غرب، پیشگوییبا بها هللا دروغ
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سانی ازجمله موضوعات پرونده ویژه باهدف معرفی نقش عبدالبها مؤسس زن و مرد، تحری حقیقت و وحدت عالم ان

 جریان بهائیت بیان کرد. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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