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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[

 

 ایران امروز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸مرداد   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 معرفی کتاب »تأمالت دیرهنگام، در باب آغازگرِی باب و آموزگری بهائی« / نشر فروغ

 چرا کتاب »تأمالت دیرهنگام، در باب آغازگرِی باب و آموزگری بهائی« منتشر شد؛ 

مان، در طی بیش از  میهنان بابی و در ادامه ازلی و بهائیبسیاری از ما ایرانیان در پشتیبانی از حقوق شهروندی هم

مان از آنچه که  ایم. دلیل مهم این کوتاهی، ناآگاهی بسیارید و شصت سال از پیدایش و فعالیت آنان، کوتاهی کردهص

اگاهی نیز تبلیغات  و هنوز هم هست. موجب این نا اند بودهو رفتار کرده هاندیشیدها و بهائیان میبابیان و بعدها ازلی

طرف و وابسته دانستن اینان به کشورهای خارجی توسط بسیار وسیعِ زهرآگین و گمراه کننده روحانیت شیعه از یک

 .استزده از طرف دیگر بوده»روشنفکران« ایدئولوژی

کشتار و اعدام هزاران بابی، ازلی و بهایی در سد و شصت سال تاریخ  درباره آزار، دستگیری، شکنجه، زندان، 

ها باید نوشت. با اینحال  معاصر ایران و به خصوص بهائیان در چهار دهه اخیر حکومت مستقیم روحانیت شیعه کتاب

چارچوب های ادامه دهندگان این جنبش وسیع و بزرگ ضد قداست روحانیت شیعه، در بسیاری از ما در مورد آموزه

 .دانیم»بهائیان« کمتر می

چند سال پیش کتاب پراهمیت  انتشارات فروغ به سهم خود در زمینه روشنگری و شناخت جنبش بابی و ازلی 

»کارنامه و تاثیر دگراندیشان ازلی در ایران« از پژوهشگر برجسته منوچهر بختیاری را منتشر کرد. اکنون نیز در  

، در باب آغازگرِی باب و آموزگری بهائی« از محمود صباحی را در اختیار ادامه، کتاب »تأمالت دیرهنگام

 .دهددوستداران کتاب و عالقمندان به آگاهی از رخدادهای مهم اجتماعِی تاریخ معاصر ایران قرار می

ای برای  های ارزنده و قلمی توانا از طریق تألیف این کتاب گام ارزندهدکتر محمود صباحی با اطالعات وسیع، تحلیل

کنند برداشته است. بگذارید بهائیان را نه از زبان دشمنانشان بلکه از  اندیشند و رفتار میآشنایی ما با آنچه بهائیان می

 .طرف بشناسیمهای پژوهشگری بیها و تحلیلطریق بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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