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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[

 

 اطالعات  :[روزنامه]

 ۱۳۶۲مرداد   ۱۷دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۱۷۰۷۸ ]شماره:[

 ۱۵]صفحه:[  

 

 (۲تأسیس تا انحالل )از  نگاهی به »انجمن ضد بهائیه«

 مهدویت، انسان و مبارزه

»انجمن« به عنوان »تشکیل« و »تفکر« برای همیشه دفن شد و اینک انقالب، گامی دیگر به پیش گذارده و با 

مطالبی  ...مسأله مهدویت  ...ی بحث، پیرامون اینک در ادامه  ...پردازد. آسودگی بیشتری به سامان بخشیدن خود می 

 داریم... 

 ...گوناگونی شده است:در طول تاریخ با مهدویت برخوردهای 

به اینکه تا حضرت صاحب ظهور نکند کارها درست  ی فرج و ایمانبرخورد و اعتقاد تخدیرآمیز نسبت به مسأله -۲

به عنوان اینکه جهان باید پر از   ... مدعی عدل اسالمی باشد دروغپرداز و بدعت گذار استنمیشود و هر حکومتی که 

معتقدان به آن اگر خود را  ، فرمودند  ...همان برخوردی که رهبر انقالب  .حضرت صاحب امر بیایدفساد گردد تا 

 اصالح نکنند، دست و پایشان خواهد شکست. همان برخوردی که مصداق امروزینش، »انجمن ضد بهائیت« است.

عصر »عج« و  فاده از احساسات پاک مردم و اعتقاد و ایمانشان به حضرت ولیبرخورد فرصت طلبانه و سوء است -۳

  »بهائیت« آخرین آنهاست.  ...انتظاراتشان بجای ظهور آن حضرت و تراشیدن مهدیان یا متمهدیان دروغینی که 

  ..اخیر انحرافی است. دهر دو برخور

ی جانشینان اوست، دقیقاً پس از جنگهای ایران و  افکارش به وسیلهی ظهور او و تحول ...همین باب که بهائیت نتیجه

ی ایران، روس، عثمانی به وجود آمده بود، ظهور هایی که آن روز سرزمین ما در روابط سه گانه و در فتنه روس

 ...ی استعمار بودهساخته و پرداخته  .... با این تفاوت که باب ...کند. می

ی اسالمی به ویژه پس از پیروزی انقالب، ه ضد »بهائیت« است اما مشی آن در جامعه »انجمن ضد بهائیت« اگر چ

 آب به آسیاب سردمداران »بهائیت« و دشمنان اسالم ریخته است...

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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