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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[

 

 جام جم آنالین :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۳آذر  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 رانیآن در ا ریو تأث انیبا بهائ کایپنهان و آشکار آمر رابطه

 کایآمر انیآغاز کردند. بهائ کاگویش التیخود را در ا تیه.ق فعال ۱۳۱۸از سال  انیبهائ ،یرسم یهااساس گزارش بر

تالش  تیخود به نام بهائ یدر امر وقف امالک و بناها ینعلیحس رزایبودند، به دستور م کایدولت آمر تیکه تحت حما

 اریوقف کرده و در اخت ت،یو گسترش بهائ تیآنان به بهائ بمردم و جذ قیرا جهت تشو ییایداشتند و هدا یفراوان

 .دادندیقرار م یرهبران بهائ

شد.  شقدمیپ کایآمر زین انیشناختن موقوفات بهائ تیآغاز شد؛ در به رسم کایابتدا از آمر تیو ثبت امالک بهائ ییشناسا

موفق شدند در  کایآمر انیاساس، بهائ نیهمکرد. بر  یشدستیفرقه پ نیا یمال یازهاین نیدر تأم کایآمر بیترت نیبد

 اریدر اخت یاعمده یهاو مساعدت التیتسه یرا لغو کرده و حت انیموقوفات بهائ یهااتیعوارض و مال یمدت کوتاه

و مساعدت کرده باشند. قبول و  یاری کایو در نشر آن در قاره آمر یدگیرس تیآنان بگذارند تا صرفاً به امور بهائ

متحده  االتیا بیبه تصو ۱۹۴۲تا  ۱۹۲۸ یهاسال یو موقوفات آنان در اسناد و اوراق رسم انیبهائ قافاو ییشناسا

 د،یرس تالیا یفرمانداران محل بیفوق به تصو یهاکه در سال یینامه و قرارهاو مقرر شد به موجب موافقت دیرس

ثبت  «تیجامعه بهائ یرفقا»مثل  گرید یهامبه نا ایو  «کایآمر انیبهائ یمحفل مرکز»متعلق به  انیموقوفات بهائ

 .شود

 تیحما نی. اگرفتیانجام م ایفرقه در تمام دن نیبه منظور توسعه ا ان،یبهائ یاز تمول و ثروتمند کایآمر یرسم تیحما

 انیشده بود. مجموعه موقوفات بهائ یزیرحساب شده و برنامه کایآمر یاز سو هیاول یریگو شکل یاساس انیجهت بن

از  تیو حما تیو درآمد حاصل از آن در نشر بهائ افتهی شیافزابرابر  نیچند ۲۰۰۰تا سال  ۱۹۵۰از سال  کایدر آمر

. مدارس شودیم نهیهز انیبهائ یاقتصاد زیتا مسائل ر یاز مسائل فرهنگ تیامور بهائ ریو سا دالورودیجد انیبهائ

 سیتأس کایروزآمد در آمر یهایو با توجه به فناور دهیچیشده به شکل گسترده و پ سیمختلف تأس االتیکه در ا یانبوه

در  دهیرس یهااست. چنانکه گزارش شیدر حال افزا یاسالم یخصوصاً در کشورها کایآمر یشده و فراتر از مرزها

 .است افتهی شیافزا تشانیفعال یمختلف جنوب یاز آن است که در شهرها یحاک رانیا

 رانیشکستن ا یبرا یمسئله را حربه قو نیو بطالن آن واقف بودند اما ا انیبهائ یبه مسخره بودن ادعاها انییکایآمر

 نیدست زد، از ا توانیم یتیآنها به هر جنا لهیبودند که به وس دهید یزبون و پست یهارا انسان انیو بهائ دانستندیم

بودند مانند  ییکایکه آمر تیاز سران بهائ یاریاز جمله، بس کردند؛یاستقبال م زین کایدر آمر تیبهائ جیرو از ترو

 یرا در اقص یحرکت کرده و به قول خودشان پرچم اله تیبهائ غیجهت تبل یاماکسول به دستور عبدالبها به همراه عده

 .رآوردندنقاط عالم به اهتزاز د

روز به  گانگانیب یو فکر یمال تیگسترده آن است که براساس حما التیاست، تشک زیتأمل برانگ تیدرباره بهائ آنچه

است و  تیو سران بهائ انیگاه امن بهائپاتوق و تفرج کایبوده است. امروز، آمر تیروز در حال گسترش و فعال

با تمام  کایو شهر مقدس آنهاست که آمر انیاول بهائ گاهیدر قلب عالم اسالم جعل شده پا لیکه به نام اسرائ ینیسرزم

و  یو فرهنگ یامختلف رسانه یو ابزارها نینو یهارا به سالح هاستیونیو صه کندیمنطقه حفاظت م نیتوان از ا

را در  کایدفاع کنند. آنچه امروز آمر سمیالیجهان امپر یهاو آرمان تیبهائ میمسلح کرده تا از حر یتکنولوژ

 رانیاز کشورها از جمله ا یبرخ هیعل المللنیب نیقوان بیو تصو میبر استفاده از حق وتو و تحر یالمللنیب یهاازمانس
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 گرید یسمیونیاست که صه سمیبلکه در کنار آن دفاع از بهائ ستین سمیونیصه تیتنها دفاع از موجود زد،یانگیبر م

جهان و رهبران  گریو نقاط د رانیا انیبهائ ن،یبه فلسط انیهودیو حضور و مهاجرت  لیاست. چنانکه قبل از تشک

 یمقر معابد جعل انهیقرار گرفتند و قلب تپنده خاورم کایو آمر سیانگل تیمنتقل شدند و مورد حما نیسرزم نیبه ا یبهائ

 .شد انیبهائ یینماو مقدس

 یوابسته، کارها التیتشک نی. در اکاستیآمر یهااستیدر خدمت س یستیالیکامالً امپر التیتشک کی الت،یتشک نیا

مثل  ییها. سازمانشودیاعالم م گرید یدر کشورها تیو به نام مرام بهائ یزیربرنامه کایدولت آمر یبرا یجاسوس

و به  پردازندیراکز به آموزش آنها مم نیو ا رندیگیم دمتبه خ التیتشک نیخود را از ا یهاموساد و... جاسوس ا،یس

 .کنندیروانه م گرید یکشورها

 هاتیاز شخص یدر ترور برخ یهمچون منافقان پس از انقالب کم نگذاشتند، حت سمیالیو امپر یفروشدر وطن انیبهائ

اند که در استعمارگران مبدل شده یحربه برا نیو اکنون به بهتر ستندین دخالتیب زین یقوم یهاآشوب جادیو ا

 کینزد یمنحرف، همکار یمحصوالت فرهنگ داتیتول یهایبا کمپان یو ابتذال جوانان و همکار یانحرافات فرهنگ

 .دارند

 .۱۳۸۹، آذر ۱۴شماره  رانیدر ا یگرائفرقه انیاز قربان تیحما یتخصص هینشر «تیشفاف»: ماهنامه منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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