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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[

 

 آینده روشن  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶آذر  ۱۷ ]تاریخ:[

 

 یلیماکسول در آستانه تعط یالملل نیب ییمدرسه بها

 یلیدر آستانه تعط یلیداست، به دالادر کان انیمدارس بهائ نیو مهمتر نیاز بزرگتر یک یماکسول که  ی الملل نیمدرسه ب

 .قرار گرفت

که   یلیشده است، به دال سیدر کانادا تأس شیکه نوزده سال پ انیمدرسه متعلق به بهائ نیروشن، ا ندهیگزارش آ به

 یلیاعالم کرده است، در آستانه تعط  ،یمدرسه در به دست آوردن استقالل مال نیکانادا آن را عدم توان ا انیمجمع بهائ

 .قرار گرفت

مدرسه   نیا انیو حام نیوالد ره،یمد ئتیکه خطاب به دانش آموزان، ه یکانادا، در نامه ا انیبهائ یمل یمذهب مجمع

العدل  تیبا ب اریبس یها  یزنیمدرسه انتشار داده، اعالم کرده است که با وجود را نیا یرسم تینوشته است و در سا

 .گرفته است یجار یلیسال تحص یمدرسه در انتها نیا نبه بسته شد میمجمع تصم نیا فا،یدر ح انیبهائ یجهان

رفت  یافتتاح شد به وضوح انتظار م شیسال پ ۱۹که ماکسول،  ینامه نوشته است: »هنگام نیدر ا ،یمک ک کارن

نماند. متاسفانه  یمتک  ییجوامع بها یعموم یبرسد و به منابع مال یی( به خودکفایکه مدرسه به سرعت )از لحاظ مال

مدرسه به وضوح رو    یمال طیدر دست اجرا، شرا یها  روژهفداکارانه فراوان و پ یو با وجود تالشها فتادیاتفاق ن نیا

مدرسه   نیا یلیبه تعط میشکسته، تصم یبا قلب یبود که مجمع مل یمال قیحقا نیرود. در پرتو ا یم شیبه وخامت پ

 «.گرفت

ذکر شده است، با در نظر   یمال ییمدرسه به خودکفا نی ا دنیو عدم رس یمدرسه، مشکالت مال نیا یلیتعط لیدل هرچند

رسد و   یمشکوک به نظر م اریواقعه بس نیداشته اند، ا اریرا در اخت یهنگفت یهمواره منابع مال انیکه بهائ نیداشتن ا

و ارتباط تنگاتنگ آنان با  انیبهائ یشگ یپ استیواقعه وجود دارد که با توجه به س نیا یبرا یگرید لیاحتماالً دال

 نیا یوجود یبانم هیدر راه توج انیمشکالت بهائ شتریبه احتمال ب ایبودن آن و  یاسیس کا،یو امر لیحکومت اسرائ

 .ستیدور از ذهن ن چیه غاتش،یفرقه و تبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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