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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ جوان آنالین

 ۱۳۸۹مهر  ۱۳ :[تاریخ]

 

 نماي مذهب علیه مذهبتكرار سناریوي نخ

ها و ظلم جباران و خناسان در هر  رغم كارشكنيقرن گذشته به  ۱۳هاي مردم طي و نفوذ تشیع در میان توده گسترش

جز دوران كوتاه چهار سال و نیمه حكومت امیرمؤمنان، همیشه از صدارت و حاكمیت بر عامه  عصري و با اینكه به 

شناس و دلسوز امت المان رباني، آگاه، زمان ع ريمسلمین به دور بوده، بیش از هر چیزي مرهون ارشاد و روشنگ 

است كه با ایثار جان و مال و آبروي خویش و مقابله با هر روش ممكن در مقابل انحرافات پیش پاي دین توانستند  

 ... جوهر ناب مكتب جعفري را براي آیندگان حفظ كنند.

ي مختلف سعي داشتند جلوي این نهضت عظیم را  و با ترفندها نهاي گوناگودر این بین كم نبودند افرادي كه در لباس 

كنندگان باید از جنس خود  گرفته یا آن را به ناكجا آبادي كه حاصلش جز جهل و تباهي نیست، رهنمون سازند. مقابله

  از آنجا كه ریشه و صبغه این نهضت دیني و خاستگاه آن از حوزه علمیه نشأت گرفته بود، قاعدتا   نهضت باشند

ها را به  كنندگان با اصل یا فروعات آن نیز باید از همین جنس باشند تا بتوانند با تأثیرگذاري بر مردم افكار تودهمقابله

دل را با سوي خود جلب كنند. از این رو هر روز و روزگاري با باز كردن دكاني براي خود، مردم ناآگاه اما ساده

احساسات دیني آنان، سعي داشتند جمعیت بیشتري دور خود جمع كرده تا  كالقائات گوناگون وسوسه كرده و با تحری

ترفندهایي كه جریان خودمحور كه جز به   گانه براي مقابلههاي سه محوریت نهضت اصیل را كمرنگ سازند. راه

مقتضیات   بهگیرند با توجه اندیشند، براي مقابله با نهضت در نظر گرفته و ميهواي نفساني خویش به چیز دیگري نمي

زماني و مكاني متفاوت است. به صورتي كه تا قبل از مطرح شدن نهضت امام خمیني بیشتر مدعیان كاذب ارتباط با 

ها براي ظهور استفاده از انتظار تودهكردند. این عده با دیدن درد و رنج مردم و سوءداري مي قطب عالم هستي میانه

كردند مردمیان با حضرت و در مراحل بعد خود را منجي معرفي مي سطهمنجي، مرحله به مرحله ابتدا خود را وا

هاي خاص خود را داشت و مردم كمابیش با خصوصیات  داد از آنجا كه ادعاي منجي سختيحتي اگر شرایط اجازه مي

میرزا  وتوان علي محمد باب شدند. نمونه معروف این افراد را مي وي ناآشنا بودند به یكباره مدعي نبوت نیز مي

گیري از اعتقادات و باورهاي پاك مردم و سوار شدن بر موج  حسینعلي نوري معروف به بهاءهللا نام برد كه با بهره

احساسات آنان توانستند چند صباحي را در عرصه دین خودنمایي كنند اما هر كدام به طریقي رسوا شدند و از صحنه  

اي هستند كه به دین جعلي این فرد گرایش دارند و  بهاء هنوز عده رايدر رفتند. هر چند با تبلیغات صهیونیسم ببه

 ... نامند.جالب اینكه خود را مسلمان و شیعه نیز مي

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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