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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[

 

 :[روزنامه]

 ۱۳۶۰آبان  ]تاریخ:[

 سفرنامه هند

 های سفر به هندیادداشت

 بقلم: حسن شاهچراغی

 

مسجد یکی از مراکز  ۱۳۰مسلمان و  هزار یصد و س جمعیت و ونیلیدو مانجمن اسالمی دانشجویان پونا: پونا با  -...

فعال دانشجویان اسالمی و انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی است. دانشجویان مسلمان چه قبل از انقالب و چه بعد از 

اند و جهت عدم انحراف از مسیر صحیح ایدئولوژیکی با روحانیون در تماس ب کوشیدهآن پیوسته در حراست از انقال

اند. گروهی از این برادران پس از انقالب صرفاً برای ادای دین خویش بنهضت اسالمی بایران آمدند و در سپاه بوده

 اشتغال بخدمت پیدا کردند...

ی اند و رابطهای ندارد، ولی دانشجویان این جماعت امام را بعنوان رهبر پذیرفته...جماعت اسالمی تشکیالت قوی

 کاری و تبلیغی با ما دارند.

المدت و جذب بهائیون ریزی طویلگیری از فقر کشنده هند، صرف پولها و امکانات بسیار، برنامهها که با بهرهبهایی

حد نه چندان معتنابهی خود را مطرح کنند داروار یکی از مراکز اند در دنیا بخصوص ایران بعد از انقالب توانسته

ای مناسب برای جذب این گروه منحرف پوشالی نباشد اما هند بلحاظ اند. شاید هیچ جای دنیا زمینهتالش خود قرار داده

باشد زیرا کافیست که شما با یک  های خاصی که گذشت میتواند بالقوه برای آنان امیدوارکنندهشرایط ویژه خود و زمینه

پیراهن و شلوار و یا چند وعده غذا خانواده گرسنه و مستمندی را جذب دین و مذهب خود بنمائید. )من المعاش له 

سازند، غذا میله(، چه رسد ببهائیانی که میلیونها تومان از پولشان صرف یکروستا یا شهر میشود، مدرسه می المعاد

 نمایند.ریزی شده و هدفدار میورزشگاه ایجاد میکنند، و عمری را صرف یک کار برنامهدهند، پرورشگاه و 

اند، هواداران معدود منافقین هم بوسیله در داروار گروهی ایرانی الواط وجود دارند که ننگ ایرانیان شریف شده

ائی و وابسته بغرب خود، خدمت کمونیستهای پیکار و اقلیت اسکورت میشوند تا رنجی نبینند و بخواست ارباب امریک

 بخلق نمایند!!...

 

 

 

 

 

 

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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