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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[

 

 سحر  ]روزنامه:[ 

 ١٩۵۵نوامبر  ٢٢  – ١۳٧۵لثانی ربیع ا ۶مطابق  ١۳۳۴ آبان ماه ۳۰]تاریخ:[ 

 ٢۴]شماره:[ 

 

 یخه سیاست را ول کنددیگر برای همیشه: باید دین 

ترین منبرهای تهران از پشت  طاعت مردم مسلمان هنگامیکه از باالی مشخص در ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و

، و عقیدهد و بعنوان اختالف مذهب سش میرخروشان یکی از مشهورترین واعظان تهران بگو فریاد دولتیدیوی ار

ستی و زندگی  هدین مقدس اسالم از  دستاویزای از هموطنان خود را به مردم مسلمان ایران برانگیخته میشدند که عده 

و میگفتیم اگر بنا باشد  ستیمدار مسلمان بجوش آمده بود. ما میدانلیان احساسات مردم روزهغساقط نمایند و شور و 

 قرار گیرد و هیجانهای روحی و دینی ہر سرنوشت مردم حکومت  ات مذهبیسشیرازه امور و قضاوت در اختیار احسا

مردم مسلمان در طریق   تانهکند باالخره خشك و تر با هم خواهد سوخت و همیشه این تعصبات و احساسات خدا پرس

ون خارجی خواهد  ملعبرای اجرای سیاستهای  مؤثریصحیح و طبق مصالح سیر نخواهد کرد و مانند همیشه وسیله 

 شد.

تهییج احساسات مذهبی و بیانات واعظ دینی در هرمزك یزد کربالی حسین و مشهدی محمود  در اثره، اگر بنا باشد بل

هللا بهائی را از روی  اعشع هللا وهللا و عطاءهللا و نجاتشوند و اجازه داشته باشند که حزین  و تحریکبرانگیخته 

مذهبی وی نیز بسیار آسان و طبیعی خواهد بود که احساسات برسانند، البته برای نواب صف به مجازاتقضاوت خود 

تر و از طفل شیرخوار  آزار مظفر ذوالقدر را بعنوان اجرای احکام قرآن برانگیزد و بجان رئیس دولتی که از پروانه بی 

گذاری و  شنگصومتر است سوءقصد نماید. بهمین جهت است، عقیده داریم که اسلحه مظفر در ماه رمضان فعم

چاشنی آن امروزه محترق گردید و احساسات مذهبی مشارالیه از همان ایام آبیاری و تحریك شده است و با این وضع  

 و زندگی مردم تباه و مقرون به هرج و مرج میگردد. شودمیو در این صورت است که دیگر شیرازه امور گسسته 

ییقی نهراسیده آنچه را که مصلحت دین و  ضنوع تکفیر و تهدید و تنی از هیچ یببینی و روشنما همان موقع با حس پیش

تر و صریحما را روشن و به ثبوت رسانیده است فته صحت گ عمالا واقع م. اکنون که حقیقت یملك و ملت میدانستیم گفت

ت از هم  میگوئیم دیگر برای همیشه باید دین و سیاسگونه فشاری از همیشه که برای تحمل هر مهیاترو بی پرواتر

 ..تفکیک شود.

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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