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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[

 

 ]روزنامه:[ پیام انقالب )ارگان سپاه پاسداران(

 ۱۳۶۰اسفند  ۱۸]تاریخ:[ سه شنبه 

 ۱۶۶۷۱]شماره:[ 

 ۱۱]صفحه:[ 

 

 مبلغین فرهنگی استعماری غرب

 الزمانی کیست؟ناصرالدین صاحب

کند. های غربی، خطری است که همواره انقالب ما را تهدید میدر آستانه انقالب فرهنگی، هجوم بیمارگونه اندیشه

گردد که ی سازد و آنگاه خطر بیشتر حس میخواهد سرشت انقالب را بجود و از درون تهوار میهمانگونه که موریانه

سال تاریخ است، لباس دین و مذهب بر  ۲۵۰۰های غربی بنیانشان بر همان غربزدگی و یونان زدگی بیش از اندیشه

 نشیند...کند و بر مسند قدرت میتن می

مومی درباره مسائل دار رهبری یک جبهه آموزش و ارشادی عمیق عالزمانی، از مدتها پیش عهدهدکتر صاحب...»

 مربوط به بهداشت روانی بوده است...

پاسخ یافتند... نویسد: یهود شوق دیرین )در مورد ظهور حضرت مسیح( را در وجود عیسی بیالزمانی می...صاحب

اش فراخواندند و مجازات یک خیانتکار به میهن و ملت را حداقل کیفرش دیدند و با خشم و از این رو ناچار به محاکمه

نفرت تمام به طرد تعالیمش قد برافراشتند و همچنان با احساس عینی جانکاه، از نو باز در انتظار مسیح موعود خود، 

ورت ]ناخوانا[ صلحظه شماری کردند تا در روزگار ما این  -ی و پریشانی قرنها برترین رهاننده خویش از دربدر

 داد.]ناخوانا[ تر و امکان پذیرتری در نهضت صهیونیستم تازه

 بینیم که:به این ترتیب با شگفتی فراوان می

اخوانا[ جانی و غاصب شود و حرکت صهیونیستها ]ناوال: صهیونیزم جنایتکار به ]ناخوانا[ و هنرمندی تمام توجیه می

 شود.موجه نشان جلوه داده می« اشتیاق»و قاتل، به عنوان یک حق طبیعی و تاریخی ملی برای تحقق 

ثانیا: با تاکید بر این نکته عیسی )ع(، مسیح قوم یهود بوده )همانگونه که صهیونیست و اصوال کل قوم یهود معتقدند( 

ها و.... «بگین»ها و «هرتصل»ها و «بن گوریون»ضر امثال خواهد بگوید که در عصر حابه طور ضمنی می

 اسرائیل باید چهره مسیح خود را در قیافه آنها بینند.هستند که قوم بنی

با چنین دریافتی از نظریه تاریخی نامبرده، قاعدتا باید ببینیم که نظر او راجع به اسالم و مسائل مربوط به آن چگونه 

الزمانی در مطلبی تحت کنیم. صاحبترین موضوع شروع مینزدیکترین و مشخص است. که در این مورد نیز از

و « قدرت افراطی»های قیام بابیان و بهائیان را عصیانی علیه نویسد: یکی از انگیزهمی« قیام باب و بهاء»عنوان 

دانست وآنها م زمان مینشین و نماینده امااند. روحانیت خود را جایرهبری انعطاف ناپذیر روحانیت شیعه دانسته

 )یعنی باب و بهاء( کوشیدند با تغییر مکانی و مرکز نقل مسندیت و مرجعیت شیعه پدید آورد...

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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