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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[

 

 شیعه نیوز -شفقنا ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶مرداد  ۸]تاریخ:[ 

 

 اختری: با کار فکری منسجم باید مقابل انحرافات ایستاد/ نباید فقط به نوشتن مقاله اکتفا کرد

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به مدعیان مهدویت که در حال فعالیت و تبلیغ هستند، ابراز داشت: باید   -شفقنا

ها و پیشنهادهایمان را به دولت، مجلس و  مطالعه و بررسی در مقابل چنین انحرافاتی بایستیم و طرحبا کار فکری و 

 .های مرتبط ارائه کنیمسازمان

االسالم والمسلمین محمدحسن اختری، دبیر کل مجمع جهانی  به گزارش شفقنا، مسؤوالن مؤسسه آینده روشن با حجت

 .وگو کردنداهل بیت، دیدار و گفت

های علمی المللی دکترین مهدویت و فعالیتاالسالم والمسلمین پورسیدآقایی درباره همایش بینبتدای این دیدار حجت در ا

 .تخصصی گزارشی ارائه کرد -ترویجی و علمی-پژوهشی، علمی-مؤسسه آینده روشن از جمله مجالت علمی

علمی مؤسسه آینده روشن، با اشاره به   االسالم والمسلمین اختری ضمن تقدیر و تشکر از زحماتدر ادامه حجت

کنند. های ضد مهدویت، گفت: در داخل و خارج از کشور کسانی هستند که دارند ضد مهدویت فعالیت میفعالیت

کند، باید فکر کنیم که در مقابل این حرکت بهائیت چه کار باید امروز بهائیت در خیلی از کشورها به شدت فعالیت می

 .کرد

خواستند بهائیت را به عنوان دین رسمی به رسمیت بشناسند و ما نامه د: سال گذشته یکی از کشورها میاو ادامه دا

 .ها اصال مسلمان نیستندنوشتیم که این

چنین با اشاره به مدعیان مهدویت که در حال فعالیت و تبلیغ هستند، ابراز داشت:  دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت هم

ها و پیشنهادهایمان را به دولت، مجلس  العه و بررسی در مقابل چنین انحرافاتی بایستیم و طرحباید با کار فکری و مط

 .های مرتبط ارائه کنیمو سازمان

نویسند  ها و مؤسساتی که مقاله میکه نباید فقط به نوشتن مقاله اکتفا کرد، اظهار داشت: باید شخصیتوی با تأکید بر این

 .ها را از نظر فکری بکوبیمم تا زیربنای اینبیشتر به این طرف سوق بدهی

دهیم اصال  کنند و ما هر کاری که انجام میاختری افزود: ببینید داعش االن چگونه دارند افراد را جذب و منحرف می

و  سری افکار شوند؛ یکهای ما نمیخوانند و وارد سایتهای ما را نمیها کتابها برسیم؛ چون این توانیم به ایننمی

 .کنندهایی دارند و افراد را جذب میگروه

اهل بیت)ع( است که  ترین مسائل و یکی از اصول اولیه که مسأله »مهدویت« و »انتظار« از مهماو با تأکید بر این

ها هر فردی را که در عراق  باید به آن پرداخت، به حساسیت دشمن به مسأله مهدویت اشاره کرد و گفت: آمریکایی

بینید؟« کردند »مهدی کیست؟ کجا هست؟ چگونه است؟ آیا پیش او می روید و او را می د، از او سؤال می گرفتنمی

 .کنندامروز در آمریکا مؤسسات و مراکز تحقیقاتی راه انداختند و دارند کار می

زود: در کشور  ی کشور هند اشاره کرد و افهای بزرِگ ساالنهها و اجالسدبیر کل مجمع جهانی اهل بیت به همایش

کنند؛ چند سال گذشته از طرف رهبر انقالب در همایش جماعت هند ساالنه حداقل پنج اجالس بزرگ برگزار می

 .کنندزنند و اجتماع میاسالمی شرکت کردم. حدود پانصدهزار نفر جمعیت در بیابان چادر می
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پاکستان و… را خیلی خوب ارزیابی کرد و هایی، ارتباط ایران با جماعت اسالمی هند و او حضور در چنین اجالس

هایی با موضوع مهدویت در ایران فراهم بشود خیلی خوب خواهد بود؛ پیشنهاد داد: اگر زمینه برگزاری چنین اجالس

توان در استادیوم آزادِی صدهزارنفره، اجالس بزرگی تشکیل داد و جوانان بیایند و راجع به امام زمان  مثال می

 .گذاردخیلی روی افراد تأثیر میصحبت کرد. این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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