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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[

 

 عصر ایران ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۰تیر  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 !دیشدن بچه مسلمان ها تعجب نکن یحیاز مس

 انیجعفر رسول

و   یعلم یما از كارها یو مذهب یدور شدن مراكز علم  ر،یدر چند سال اخ یاسیاز آثار باال گرفتن منازعات س یكی

 .آنهاست ی دار دانیم جهیو در نت تیو بهائ تیحیمس غاتیو مواجهه با تبل نیارزشمند در حوزه دفاع از د یغیتبل

 ،یغیـ تبل یفرهنگ  یضعف كارها  لیبه دل ریاخ یسالها یط ییـ بها یحیمس غاتیاست كه فشار تبل یدر حال  نیا

از همه  شیو ب است،یو س  نیاز حد د شیب ختنیخود ساخته، درآم یها نییو آ انیاد لیقب  نیو نقد ا ینپرداختن به بررس

شده و  شتریو ب شتریشود، ب ینوشته م نید یبه پا ابجااقدامات غلط كه هرچند ن یها از برخ تیها و عصبان یدلخور

 ... .فراهم آورد دینسل جد انیرا در م یرید تا لطمات جبران ناپذرو یم

 یاز جمله مخالفت برخ  یلیرا بر عهده داشت، به دال انیبهائ غاتیاز تبل یریكار جلوگ یكه روزگار هیحجت انجمن

شود در حال   یم  دهیسران آنها با روند انقالب و نوع تفكراتشان، كامال از صحنه كنار گذاشته شد و گاه هم كه شن

گروه  نیدرباره ا یبه دنبال ارزشگذار  نجایندارد. در ا تییكاركرد ضدبها گریرا دارند، د تهایفعال  یحاضر هم برخ

 ای التیمنتشر شده، اما به هرحال در عوض آنها تشك نهیزم  نیدر ا یادیز یكه اسناد و پژوهشها ژهیبه و م،یستین

 .نشد جادیا ردیبگ  تیمنظم با بهائ یمبارزه فكر یآن را برا یكه بتواند جا یموسسه ا

 ت،یشد كه عوض مواجهه با خطر بهائ تیتومان بودجه صرف موسسات مربوط به مهدو اردهایلیم طیشرا نیهم در

را دفع نكرده  تیدرآورده و نه تنها خطر بهائ یانحراف  انیپرداختند كه امروز سر از جر ییها شهیاند جیغالبا به ترو

 ... .را هم فراهم آورده است یدیجد تیظهور باب نهیاز صاحب نظران خود زم  یكه به قول برخ

كه   یرانیكه فالن جوان ا نیا ایشده باشد،  یحیممكن است مس یكه مثال بچه فالن روحان نیا دنیشن ،یطیشرا نیچن در

 .ما را شگفت زده كند دیشود، نبا ییبه فرنگ رفته بها  لیتحص یبرا

بود كه  ینیامام خم یو پژوهش یكه بعد از انقالب از همان موسسه در راه حق برآمد، موسسه آموزش یاز مراكز یكی

 استیس ریچنان درگ ریدهه اخ كی یفراوان مشغول كار است، اما ط یكالن و ساختمان ها یسالهاست با بودجه ها

مثبت  ریكمك كرده، كه تأث یانحراف  انیبه رشد جر عكسخود غافل مانده، و به  یاصل فیشده كه نه تنها از انجام وظا

انجام نداده   یكار تیحیو مس تیدر مواجهه با بهائ ژهیجوانان نداشته و به و یمذهب یها ادیبن تیدر تقو یدرخور

 ... .است

مذكور  یها انیمواجهه با جر یمنسجم برا یزیبرنامه ر كیبه  ازیكشور ن یغیو تبل یفرهنگ  یرسد نهادها ینظر م به

 .دارند تیو بهائ تیحیمس یغیمقابله با فشار تبل ژهیبه و

 

 

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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