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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[

 

 نیوز مشرق ]برگرفته از سایت:[

   ۱۳۹۲مهر  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 ر یسرشناس+تصاو یاصالح طلب از دو بهائ یهارسانه لیتجل

احداث   رانیدر ا انییقدرتمند بها یالب تیجوان بود، با حما یهنوز معمار یوقت ،یپهلو  میامانت" در دوران رژ نیحس"

 .( را برنده شدیکنون ی آزاد دانی)م ادیشه دانی"م  یبنا

از   ، یتماس با معمار و خالق برج آزاد یبه برقرار تی "از من خواسته شد تا در صورت موفق  -مشرق  یفرهنگ  گروه

. دیبا خوانندگان روزنامه سخن بگو قیطر نیرا نگارش کرده و از ا یادداشتی ل،یواهش کنم در صورت تماخ یو

مکالمه  نیا اریخاص خود، وقتش را در اخت تانتو م  یمنشوگو است و با بزرگگفت  نیا یرایامانت"، ... پذ نی"حس

  سندهینو  کی تکت،یآرش کی ست،یآرت کی یبرا سد؟یخوانندگان روزنامه بنو  یبرا دیبا یزی. اما او چه چدهدی قرار م

ارتباط با   یو برقرار شدندهید کند،ی خلق م یکالبد اجتماع کی اسیدر مق یکه اثر یکس یطور کلخواننده و به ای

 ".بوده باشد ندیخوشا تواندیممخاطب، 

فرقه   روانیامانت ساکن کاشان بود که به پ نی)پدر حس انیو طراح مشرق االذکار بهائ یرانیامانت، معمارا نیحس

  (وستیپ تیضاله بهائ

  انیرانیا نیاز فعال تر یک ی( با ۹۲و دوم مهرماه  ستی)ب روزنامه اصالح طلب کی  یباال مقدمه گفتگو پاراگراف

  لیمصاحبه، تجل نیا یبرا  یبهانه اصل کند،ی سطور مذکور اعتراف م سندهی. همان طور که نوباشدیکانادا م میمق  ییبها

فرقه   یرپرتاژ برا کیو  ییمعمار ورشکسته بها نیشدن ا دهیامانت" و د نیاز "حس لیبلکه تجل ستی" نیاز "برج آزاد

 .روزنامه اصالح طلب است کیدر  تییبها یانحراف

  نیاند. اپرداخته ییخانواده ورشکسته بها کیاز  لیهدفمند به تجل یاصالح طلب در اقدام یرسانه ها ریاخ انیسال در

  تیشناخته شده است. بهائ یدر اذهان عموم شیاز پ شیفرقه ضاله ب نیاست که تفکرات باطل و انحرافات ا  یدر حال

  یفرهنگ  یدولت و به تبع آن ساختارها یاسیس  التیدر تشک  وذمؤثر و با نف اریبس یاز شاخه ها یک ی یدر دوران پهلو

را به   ییاز افسران بها یک یبود، چنان که  نیخوشب  اریبس انیکشور بوده است. رضاشاه نسبت به بهائ یو اقتصاد

عنوان آجودان مخصوص فرزند خود، محمدرضا انتخاب کرد. دختران ارشد رضاشاه و پسر ارشد او )محمدرضا( 

  .دندید انیبهائ ییارس ابتداخود را در مد هیاول یآموزش ها

با  یاگسترده اریاست که ارتباطات بس یشمالیکایآمر انیامانت، عضو ارشد جامعه بهائ نیعباس امانت" برادر حس"

 .متحده دارد االتیدر ا زمیونیصه یالب

هایي که این قمع فتنه بابیه و سرکوب شورشو امیرکبیر در قلع   نکهیمتعصبي است و با توجه به ا يیامانت بها  عباس

  ریرکبیام تیشخص بیو تخر خیتار فیفرقه در سراسر ایران پدید آورد، نقش بسزایي داشت، در کتاب خود به  تحر

  .گرفت اراصالح طلب قر یرسانه ها لیکتاب مورد تجل نیپرداخت. ا

خود  تیتقو یبرا یاد یفرصت ز انیبه بهائ  کا،یشور و با کمک دولت امرتسلط کامل بر ک یبرا زیشاه ن محمدرضا 

و  ویراد سیمختلف، زمام امور را به دست داشتند از جمله؛ "ثابت پاسال" رئ یدر پست ها یادیز یداد.عناصر بهائ

  ری" وزی"دکتر شاهقل دا،یهو نهیو پرورش کاب موزشآ ری" خواننده زمان شاه، "فرخ رو پارسا" وزهی"عهد ون،یزیتلو

ساله محمدرضا،   ۱۳ رینخست وز "  دایهو رعباسی" پزشک مخصوص محمدرضا شاه، "امیادیا مساری" ت،یبهدار
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دانشکده   سیاز اصحاب رسانه و مطبوعات، رئ یار یبس زیو ن رازیدانشگاه تهران و ش سی" رئی"هوشنگ نهاوند

 .توان برشمرد یتاج" را م ی"باشگاه ورزش سیآن و رئ دیاساتاز  یو تعداد بایز یهنرها

به   ه،یشرع فهیحسب وظ  نجانب،یدهند: ا یتذکر م نگونهیا یپهلو میدر رژ ی)ره( "درباره نفوذ حزب بهائ ینیامام خم"

و اسالم در معرض خطر است. استقالل مملکت و اقتصاد  میقرآن کر کنمیجهان اعالم خطر م نیو مسلم رانیملت ا

  نینخواهد گذشت که با ا یظاهر شدند. و مدت ییبهابه حزب  رانیها است، که در ا ستیونیآن در معرض قبضه صه

در   یو ملت مسلمان را از هست کنندی عمال خود قبضه م دییمملکت را با تأ نیتمام اقتصاد ا ن،یسکوت مرگبار مسلم 

. کنندیم دییاست و دولت ها ناظر آن هستند و از آن تأ هودی یجاسوس گاهیپا رانیا ونی زی. تلوکنندیئون ساقط متمام ش

خداوند قاهر مسئول و در  شگاهیسکوت کند، در پ ی. و اگر کسکندیخطرها نشود، سکوت نم نیملت مسلمان تا رفع ا

 ( ۱۱۰ ص  ،۱امام ج  فهیعالم محکوم به زوال است.)صح نیا

  زهیبه خانواده "امانت" را انگ  ران یافراد و گروه ها در ا  ژهیاز علل توجه و یک یاز صاحب نظران،  یبرخ نیاز ا شیپ

عنوان کرده   یالملل نیب  یشرکت در اجالس ها ایو  سیو انگل کایآمر ی( از دانشگاه هاپی)اسکوالرش  هیبورس افتیدر

  .بودند

ها و   ییبه دست بها خواهدی شما مردم مسلمان در معرض مخاطره و هجوم قرار گرفته است؛ دولت شما م نید 

داده که   ارهیط هیپانصد دالر کرا کیهر  ،ییکه دولِت شما به دو هزار نفر بها دیببرد. بدان نیها شما را از ب یلیاسرائ

معامله فروش روغن و مواد   کی. دولِت شما در رندی بگ میم شما تص غمبریقرآن و پ هی به لندن بروند، جمع شوند و عل

 یپپس ی. او صاحب کارخانه نوشابه سازییداران معروف بها هی)از سرماییاز شرکت نفت به »ثابت پاسال« بها ینفت

او  یدیها و مراکز تولگ در تهران و شهرستان ها بود. در کارخانه بزر یساختمان یکارخانه و واحدها نیکوال و چند

ها به  ییپول، مخارج اعزام بها نیاست که با ا دهیتومان استفاده رسان ونیلیها دست اندرکار بودند.(، پنج م ییفقط بها

مخارج را  نیا رد،یگین ها مکه دولِت شما از شما مسلما یاتی: از مالدییبشود. به مردم بگو نیتأم  ییبها غاتیلندن و تبل

 ( ۲۲۶  ص ،۱امام ج  فهیکند. )صح یم  تیرا تقو یوبهائ یلیو اسرائ یهودیو  کند،یم

 شنهادیالمعارف به پ رهیدا نیا نیباشد . کار تدو یم  کایرانیالمعارف ا رهیدا یریسردب یامانت، عضو شورا عباس

در واشنگتن(و با اختصاص دادن دو   یاشرف پهلو ادیو از کارگزاران بن تیعضو فرقه ضاله بهائ)شاطر  اریاحسان 

 کایآغاز شد که ادامه آن بعد از انقالب درآمر یهلومحمد رضا پ رینخست وز دایعباس هو ریدالر توسط ام  ونیلیم

 .دیدنبال گرد

احداث   رانیدر ا انییقدرتمند بها یالب تیجوان بود، با حما یهنوز معمار یوقت ،یپهلو  میامانت" در دوران رژ نیحس"

پرنفوذ  انییبها یمسابقه بدون همراه نیبرنده شدن در ا نکهی( را برنده شد. با ایکنون ی آزاد دانی)م ادیشه دانی"م  یبنا

" ی"برج آزاد یبنا یمعمار  یها یژگیو منصفانه به و میکن یچشم پوش یالب نیاگر از ا کنیممکن بود ول ریعمال غ

استفاده  یآمده به خوب شیپ  تیموقع نیامانت"، از ا ن ی"حس ایاست. اما آ زیبرانگ  نیبرج تحس  نیا یمعمار م،یبپرداز

 یبا پافشار یمانقالب اسال یروزیممتاز نبود و پس از پ تیموقع نیگاه قدرشناس ا چی است. امانت ه یکرد؟ پاسخ منف

مهاجرت کرد و در کشور  رانیاز ا تی در نها ت،ییفرقه ضاله بها یانحراف  دیاز عقا یرویبر تفکرات باطل خود و پ

استقبال نکرد  ییبها -یرانیمعمار ا نیعنوان از ا چیکانادا به ه یجامعه معمار ،یکانادا پناهنده شد بر خالف انتظار و

شد و تمام استعداد خود را   لیتبد انییمراکز مخصوص عبادت! بها یثابت طراح اربه معم  تیامانت" در نها نیو "حس

   :موارد اشاره کرد نیبه ا توانیبناها م نیراه هدر داد. از جمله ا نیدر ا

  کای آمر  اینیرجیدر و انیمرکز بهائ *

  کایدر تگزاس آمر انیمرکز بهائ *

 یها تی مرکز، تحت حما نی: افایبارگاه باب در ح ،یحول مقام اعل یهاالعدل اعظم"، از ساختمان تیساختمان مقر "ب *

پردازد.   یم تی گسترش بهائ یدرباره چگونگ  یریگ میقرار دارد و به تصم سیوانگل لیاسرائ یاسیوس یگسترده مال

  .رود یبشمار م لیدر اسرائ انیمرکز تجمع بهائ  نیمهمتر

  ی حول قوس مقام اعل یهاساختمان" از یالمللنیب غیدارالتبل"*

  یحول قوس مقام اعل یها" از ساختمانیمحفظه آثار بهائ"*
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  االذکار" در ساموآمشرق"*

  امانت نیمعمار: حس –االذکار" در ساموآ مشرق"

 یاسیوس یگسترده مال یها  تیمرکز، تحت حما نیامانت. ا نیمعمار: حس – فایالعدل اعظم"، در ح تیمقر "ب  ساختمان

  .پردازد یم  تیگسترش بهائ ی درباره چگونگ  یریگ میقرار دارد و به تصم سیوانگل لیاسرائ

  امانت نیمعمار: حس –کای آمر  اینیرجیدر و انیمرکز بهائ

با   یی. او به عنوان معمار مطرح بها شودیشناخته م انییبها یمعمار یامانت" اکنون به عنوان رهبر طراح نیحس"

گسترده  تیاصالح طلب با سانسور فعال  ی.حال رسانه هاکندیم یارینوع تفکر را  نیا یبرتر معمار یهاارائه طرح 

 .پردازند یم یاز و دیف و تمجیبا آب و تاب به تعر  ت،یی امانت" در فرقه ضاله بها نی"حس

  ۱۸۶۳تا قبل از سال  یسابقه اعتقاد چگونهیکه ه  یافرقه  یمختلف برا یهادارد با استفاده از جاذبه یسع تیبهائ 

  دیجد روانیبا آن به دنبال جذب پ تیکه بهائ  ییهاروش  نیکند. از مهمتر دایپ یدیجد روانیخود پ یندارند، برا یالدیم

و   ژهیو یفرقه درصدد است تا با معمار نیخاص است.ا یدر نقاط مختلف جهان با معمار یمعابد یاست، طراح

فرقه   نیرا از سراسر جهان جذب کند.در واقع ا یادیمصالح و معماران در جهان گردشگران ز  نیاز بهتر یریگ بهره

  نیدروغ یهاپشتوانه نیخود است تا با اتکا به ا یبرا یسینو  خیو تار یسازتیبه دنبال هو ییبناها  نیبا ساخت چن

  .تفکر خود جذب کندرا به سمت  دممر

  یشمالیکا یآمر انیو عضو ارشد جامعه بهائ نیامانت، برادر حس عباس

نوبت به  نیرسانه ها در چند نیشود و ا یامانت" ختم نم نیاصالح طلب به "حس یتوسط رسانه ها انییاز بها لیتجل

است که  یشمالیکایآمر انیپردازد. "عباس امانت" عضو ارشد جامعه بهائ یم ن،یاز "عباس امانت" برادر حس لیتجل

دکتراي تاریخ   ۱۹۸۱دارد." عباس امانت" در سال  متحده االتیدر ا زمیونیصه یبا الب  یاگسترده اریارتباطات بس 

  .خود را از "دانشگاه آکسفورد" اخذ کرد و سپس در "دانشگاه ییل" به تدریس پرداخت

 یخیمندان به کتب تار"روزنامه شرق" بر سر زبان عالقه  قیاز طر رانینام "عباس امانت" در ا ر،یاخ یهاسال  در

کتاب در روزنامه  نیا  عیوس  غیو انعکاس و تبل -شاهنیدرباره ناصرالد  -رانیافتاد. انتشار ترجمه کتاب "قبله عالم" در ا

از  یک یمنتشر شود. "روزنامه شرق" در  رانیا یهارسانه رد ییبها سندهینو نینام ا یشرق موجب شد تا مدت

از اسطوره   یی" و "راز زدایو ادب یخیکتاب عباس امانت را "شاهکار تار ،یادداشتیخود با انتشار  یهاشماره

  "،منام عباس امانت و کتاب "قبله عال غیروزنامه در تبل نیا  رانیاز اندازه مد شیب لیکرد. راز تما ی" معرفریرکب یام

کتاب "قبله عالم" نوشته عباس امانت   یشرق برا بیعج غاتیعلل تبل از مورخان از  یک یبعد آشکار شد. آنجا که  یمدت

در وبالگ خود  ۱۳۸۴آذر ماه   ۴" در  یداد."عبدهللا شهباز حیکتاب را توض نینگارش ا یاصل لیپرده برداشت و دل

  :" است. وي نوشتریرکب یاز ام انیکتاب در واقع " انتقام بهائ نینوشت: ا

کتاب  نیبر ا ینقد رانیا خیمندان به تاراز عالقه  یک ی ه خبر داد ک یاجحاف شده است. و ریرکب یکتاب به ام ن یدر ا"

  حیتوض نگونهیمورخ سپس درباره عباس امانت ا نی". ا؟یخیتار یهانه یفوران ک ای ینگارخینوشته است با عنوان "تار

آمریکاي  يیبرادرش، مهندس حسین امانت از سران جامعه بها ومتعصبي است که خود  يیداد: "دکتر عباس امانت بها

قمع فتنه بابیه و سرکوب  و دانیم که امیرکبیر در قلع  روند. ميشمار ميشمالي )ایاالت متحده آمریکا و کانادا( به

مورخان  ینهکهایي که این فرقه در سراسر ایران پدید آوردند نقش بسزایي داشت و به همین دلیل همواره آماج شورش

یک از آنان جسارت تخریب صریح شخصیت تاریخي امیرکبیر را نداشتند. عباس  بوده است؛ ولي تاکنون هیچ يیبها

امانت به یک خانواده یهودي مقیم کاشان تعلق دارد که طبق رویه بسیاري از یهودیان کاشان و همدان در دوره متاخر 

گري و هاي مالي و سیاسي خود گسترش بابيشدند و با حمایت يیا قاجاریه ابتدا جدیداالسالم و سپس بابي و به

  ."را سبب شدند گرييیبها

در مرداد ماه  زیداده بودند( ن لیشرق تشک  هیریآن را همان تحر هیریتحر یاعضا شتری)که ب  "شهروند امروز"  نامههفته

گفتگو به لحاظ هدف و محتوا  نیپرداخت. ا یتفکرات و غیرا با عباس امانت انجام داد و به تبل یامصاحبه  ۱۳۹۰

   د.کر یبود که روزنامه شرق دنبال م یکامال در همان جهت
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 امانت نیمعمار: حس / فایمرقد باب در ح ،یحول مقام اعل یها" از ساختمانیالمللنیمحفظه آثار ب"

  امانت نیمعمار: حس / یحول مقام اعل یها" از ساختمانیالمللنیب غیدارالتبل"

  کالم آخر*** 

منسوخ   ی اسالم را به کل ن یفرقه، د ن یاست که ا یدر حال تییفرقه ضاله بها نیطلب از فعالاصالح یهارسانه تیحما

اند.  کرده میرا واجب کرده و نماز جماعت را تحر ینماز فراد ان،ی. بهائ شوندیرا منکر م تیاعالم کرده و اصل مهدو

(  نیفلسط یاشغال یها نیدر شهر"عکا ")واقع در سرزم جسد بهاءهللا گاهیجا ی عنینماز را رو به مکان مقدس 

خداوند   تیاولوه یدانند.نف یم یو ملغ یو منصب آن را نف تی روحان لباس ن،یمبلغ رشیضمن پذ تی . در بهائخوانندیم

انسان  جیو ترو یو مخالفت با وطن دوست یجهان وطن یادعا زیخود به خصوص توسط بهاهللا و ن ی برا آن  یو ادعا

  .رود یفرقه ضاله بشمار م نیا یتفکرات انحراف گریاز د ییگرا

 وارد شده و هم آلت دست استیشده اند، اما در عمل هم در س ینه استیبه شدت از دخالت در س  انیبهائ 

و لقب"  یقرارگرفته اند به عنوان نمونه، اعطاء نشان شهسوار سمیون یو صه سیانگل کا،یعالم مانند آمر استگرادانانیس

 .صورت گرفت نیدر فلسط سیاز استقرار انگل عدبه "عبدالبهاء" به خاطر خدمات او، ب سیدولت انگل یِسر" از شو

  وندیمناسبات و پ  یساز یو عرف یینخبگان وابسته، سنت زدا قینفوذ در ارکان قدرت از طر تیفرقه ضاله بهائ هدف

 ییها فیدست زدن به تعر گانه،یدر برابر فرهنگ ب یدار یعوامل و عناصر پا یساز یخنث ،یو فرهنگ  یاجتماع یها

بر  یو فرهنگ  یاقتصاد طرهی س تیو در نها یذهبم  ینهادها یبرا یساز نیجانش ،ی مدار نیو د یدار نیتازه از د

شکوهمند   یروزیباشد.پس از پ یگروه ها م ن یعمده استعمار در شکل دادن به ا یباشدو مطمئنا از هدف ها یم رانیا

  نیهمچون حس یمعماران گرچه دند،ینگرد دیمختلف ناام یفرقه از حضور خود در عرصه ها نیا ،یانقالب اسالم

 یفرقه با "استراتژ نیدادند، اما متاسفانه امروز ا حیو فرار را بر قرار ترج دندیتنگ د ودامانت عرصه را برخ

  ۲۰۲۱در نظر گرفته اند و تا سال  یشتریمسلمان زمان ب یتحقق اهداف خود در کشورها یخاموش و پنهان" برا

  یک یاز صاحب نظران،   یبرخ نیاز ا شیپ اند.کرده  ن یبه اهداف مورد نظر وقت و فرصت مع دنیرس یبرا یالدیم

( از دانشگاه  پی اسکوالرش) هیبورس افتیدر زهیبه خانواده "امانت" را انگ  رانیافراد و گروه ها در ا ژهیاز علل توجه و

  .عنوان کرده بودند  یالملل نیب یشرکت در اجالس ها ایو  سیو انگل کایآمر یها

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

