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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[

 

 [ کیهان هوائی:]روزنامه

 ۱۹۹۳ژانویه  ۶ -۱۳۷۱دی  ۱۶ [ چهارشنبه]تاریخ:

 ۱۰۱۴ ]شماره:[

 ۲۰ [:هصفح]

 

 فرقۀ ناجیه!

که باید در تاریخ بشر، چنان ثبت  یاواقعهاز واقعۀ مهم تاریخی خبر داد.  ۱۳۷۱آذر  ۳آسوشیتدپرس روز  یخبرگزار

، دومین کنگرۀ کندیماالبد تعیین چسبش ور نیاید! این واقعۀ مهم تاریخی که تکلیف بشریت را الی وقتیچهشود که 

چیزی نیست مگر همانا مهم و  تأخیر همهینا، )علت شودیمبهائیت است که سی سال بعد از کنگرۀ اولی بر پا جهانی 

!( چیست و ) ینداین  کهینابودن این کنگره!( آسوشیتدپرس، در گزارش خود یک مقداری در اطراف  سازسرنوشت

پیروان این دین، به اتحاد بشریت، تحت یک » کهینادهد از جمله !( میمندان )عالقهاز کجا آمده است، اطالعاتی به 

پیامی مبنی بر حمایت از بهائیان  آمریکا، جمهورییسرئبوش »: دهدیمکه توضیح  و بعد« پروردگار. اعتقاد دارند.

او قرار است بشریت متحد شوند، کیست و « )!( تحت»که  ی« پروردگار»شود که آن معلوم می« برای آنها فرستاد.

نشوند که کجا را زیارت  سرگردانکسانی که قرار است به این فرقۀ ناجیه )!( بپیوندند،  کهیناکجاست بعد هم برای 

« یثاقشهر م»کند که کنگره جهانی بهائیت، نیویورک را به عنوان می یادآوریکنند و نماز جماعتشان را کجا بخوانند، 

بنیانگذار بهائیت روی این شهر گذاشته اعالم کرد. خوب این از خدا و این از پیغمبر و  بهاءهللانامی که عبدالبهاء پسر 

دیوید »)!( در سراسر جهان آقای  بخشیرهائاما رهبر کنونی این مکتب  ؛ واین هم از زیارتگاه و کعبۀ آمال بهائیت

از غرائب و معجزات این  شوندمی« دیوید هافمن»تبدیل به  بهاءهللادالبهاء و چطور عب کهیناانگلیسی است. « هافمن

شود و فعالً عقول در کشف آن دین )!( است که از خواص نشو و نمای چند سال اخیر آن در وطن مألوف محسوب می

 متحیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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