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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷مرداد   ۱۱ ]تاریخ:[

 

 سیانگل تیبا حما قایدر آفر تیبهائ یتوسعه

قاره   نیدر ا تیبهائ جیاز ترو تیبه حما قا،یآفر یخود در قاره یطلبانهاهداف سلطه  شبردیپ یانگلستان برا استعمار

بخش اسالم فاصله   یآزاد  نییاز آ ت،یبه بهائ شیالقل با گرا ت،یحیمردم با مس وندیآورد؛ تا در صورت عدم پ یرو

 .قاره اعالم شد نیدر ا تیبهائ یهاطرح تیخبر موفق یپس از مدت ،یغیتبل یهاتیبا شروع فعال رونی. از ارندیگ

به   قا،یآفر یخود در قاره  یطلبانهاهداف سلطه  شبردیپ یاستعمار انگلستان برا — و مذاهب انیجامع فرق، اد گاهیپا

بود که در   نیا قایدر آفر تیبهائ جیآورد. هدف انگلستان از ترو  یقاره رو ن یآن در ا جیو ترو تیبهائ یاز فرقه  تیحما

. به  رندیبخش اسالم فاصله گ یآزاد نییاز آ ت،یبه بهائ شیبا گرا قلال ت،یحیمردم آن سامان با مس وندیصورت عدم پ

 .شد لیدر انگلستان تشک  انیتوسط محفل بهائ یهدف، کنفرانس نیبه ا دنیرس یهاراه  افتنی یمنظور و برا نیهم

 یاگانهمحافل نوزده انیبن میهدف نقشه دو سال، تحک  نیکنفرانس آورده است: »اول ن یخود به ا امیدر پ یافند یشوق

 نیگشته است. دوم لیتشک  یو جنوب یشمال رلندیو ا لزیو التیاست که با تحمل زحمات در انگلستان و اسکاتلند و ا

 سیتأس هیمراکز اصل قایمغرب آفر ایواقع در مشرق و  ن،تابعه کشور انگستا میهدف نقشه، آن است که در سه اقل

نقشه اول مورد   یکه در ط یعالوه بر سه زبان قایآفر یهدف، آن است که کتب و آثار امر به زبان بوم نیگردد. سوم

 [ ۱].«اقدام واقع شده، ترجمه و طبع و نشر گردد

خبر   یاخبار امر یمجله ،یپس از مدت ،یغیتبل یهاتیو شروع فعال قایبه مهاجرت آفر انیبهائ قیبا تشو رون یا از

در شهر  یاجرا گشت و حت قایانگلستان در آفر تیها با حماطرح نیرا اعالم داشت. ا  یافند یشوق یهاطرح تیموفق

 .دیانجام زیقاّره ن نیدر ا تیاألذکار بهائ قمشر نیکشور اوگاندا(، به ساخت اول تختیکامپاال ): پا

 

 :نوشتیپ

 .۶۵۵ش، ص   ۱۳۸۳تهران: نشر معشر،  ان،یبهائ ،ینجف دمحمدباقریس[. ۱]

 

 

 

 

 

 

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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