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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 است ذکر شده است[ یکه مربوط به افراد بهائ ییفقط بخشها و نامها شتریوضوح ب ی]برا

 

 اراده آذربایجان :[روزنامه]

 ۷۰۱شماره 

 ۷۰۰۱ اردیبهشت ۰۰تاریخ 

 

 اراجیف بنام انتقادنشر 

 یا ابراز خصومت در لباس دوستی

 

 مسلمین جهان است یلیونمصدای فلسفی صدای چهارصد 

   

نویسنده روزنامه هفتگی بنام "سحر" ضمن بحث از کوشش مردم در دفع فتنه بهائیت و مخمصه سیاسی که از سالها  

نظر از اینکه ثابت مقاالتی که نشر داده صرف گیر ملت ایران گردیده است بقضاوت پرداخته و در مجموعهگریبان

کرده است هیچگونه صالحیتی برای ابراز عقیده ندارد راه تناقض گوئی را در پیش گرفته و از این گذشته در عین 

های افراد وابسته باین حزب حالی که خود را مسلمان معرفی میکند قسمت عمده مندرجات روزنامه را یا بنقل گفته

المللی قلمفرسائی کرده است طور مستقیم در خالل سطور بدفاع از جاسوسان بینر تخصیص داده است یا بسیاسی منفو

 و مجموع این معانی را بعقیده خودش انتقاد دوستانه نام گذاشته است

 این مرد مسلمان، یا مدعی مسلمانی، در صدر مقاله اساسی خودش خطاب بآقای فلسفی اینطور مینویسد: 

 اللـه الی اللـه: اشهد ان ال

بیچاره با نوشتن جمله اول از شهادتین، که هر بچه مکتبی نوشتن آنرا میداند دو غلط امالئی خیلی واضح و آشکار  

 تحویل داده است که محتاج بتوضیح نیست

های متوالی گوشزد خاص و عام کرده پس از آن نشر حقایقی را که آقای فلسفی با بالغت خاص خودش ضمن خطابه 

را باال زده است، این نویسنده خام یا  بهاءاست و پرده شیادی و مکر و حیله و فریب دین سازان دستگاه باب و 

مغرض، تخطئه میکند: امروز بر همه کس آشکار شده است که مسلک پلید بهائیت جز مفسده سیاسی و اخالقی نبوده و 

دا در آمده است چیزیکه هست در یک گوشه از نیست و کوس رسوائی این گروه شیاد در سر هر کوی و برزن بص

ای از زوایای دستگاه سیاسی جهان، یعنی واشنگتن، معلوم میشود هنوز حقیقت این امر المللی، یا در پارهمحافل بین

بخوبی آشکار نشده است و گوسفندان بهاء با اتکاء بآن مرکز فریب خورده بخود دلخوشی میدهند، و بعقیده سخیف 

نام آزادی عقیده و فکر از عناوین ب کار یبفرخودشان میخواهند از آن دستگاه ]ناخوانا[ استفاده کنند این افراد شیاد و 

 مهم انتشارات جهانی از قبیل منشور ملل متحد و امثال ]ناتمام[

 

کنند و در پناه این مقوله مطالب میخواهند از معارضه با مدافعه مسلمین جهان مصون باشند و با می سوءاستفادهآن 

 ی میدهند.های باب دیوانه و بهاء شیاد رنگ دینگوئیدعاهای سخیف و گزافه

های او گوئیعجبا خود میرزا حسینعلی بهاء در حالیکه بنام "ابن ذئب" صادر کرده و فالن شخصی را که بر یاوه 

زاده مینامد، در سه جا، این جمعیت را حزب معرفی میکند، از این گذشته هیچگاه در هیچ اعتراض کرده است، گرگ

آن قائل نیست. بعالوه سازمانها و تبلیغات این حزب از هر جهت جز ای از مراکز جهانی کسی عنوان دینی برای نقطه

تخریب و افساد کاری نداشته و ندارد و در ایران بتمام معنی الکلمه قیام علیه حکومت ملی و دین رسمی مملکت 

 شودشناخته می
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که خود او مخالف آزادی است  باینکه بشرح مندرج در سر مقاله شماره گذشته با استناد بگفته بهاء ثابت کردیم مضافا   

 و حریت را جهل مبین میداند:

مگر گناه حزب غیرقانونی توده غیر از گناه حزب بهائی است؟ و مگر کسانی که بجرم همکاری با حزب توده اعدام  

ر های منسوب باین دسته جز بشدند، غیر از این گناهی داشتند، و مگر دستگاه حزب توده و چاپخانه و سایر دارائی

 اساس ارتکاب همین جرم مصادره شد؟

نویسنده فالن روزنامه که الفبای مکتب آزادی را نخوانده است، طرد حزب منفور بهائی را در پرده خالف آزادی می 

المللی است و داند اگر معنای آزادی این است که حزب بهائی باید آزاد باشد، پس حزب توده که مدعی داشتن مرام بین

کنند بطریق اولی باید آزاد از آن مرام طرفداری می الظاهر یعلعیت فریب خورده، یا فشار دیده بشری جم ها یلیونم

بینیم نه دولت ایران بلکه امریکای دموکرات و انگلستان )مادر دموکراسی جهان( نیز عناصر باشد، ولی بالعکس می

کمونیستی را بجرم قیام علیه حکومت ملی و معارضه با مقدسات دینی، و از آن گذشته بجرم ارتکاب خیانت بمصالح 

 اند کردهر دفع مفسده بهائیت اقدام ملی و وطنی، و بعنوان وابستگی بدستگاه جاسوسی بین ]ناخوانا[ عمومی تا حدی د

نمیکند بلکه دولت موظف است  ینتأمباید یادآور شویم که این مقدار عمل و اقدام مقاصد عالیه اسالمی و ملی ایران را 

تا مرحله نهائی همانطور که حزب غیرقانونی توده را نابود کرد درباره این حزب منفور و خطرناک کوشش و اهتمام 

های متعلق بام و دو هوا معنی ندارد و اینکه آقای وزیر کشور در مورد مصادره امالک و دارائیکند واال یک 

اند و گفتهشان دادهبسازمان تخریبی و جاسوسی بهائیت در جلسه خصوصی مجلس صورت تردید و ابهامی باظهارات

ی را در حمایت از اصل مالکیت دخیل نظر محافل جهان ضمنا  اند برای این موضوع راه حل قانونی باید جستجو کرد و 

 اند، میگوئیم:دانسته

گر است، در اینصورت هر خودتان تصدیق دارید و مجلس تائید کرد که حزب بهائی در عداد احزاب اخالل – اوال   

ای که از لحاظ مصادره اموال مربوط بحزب توده از قبیل چاپخانه و غیره انجام شده است، مورد اعتراض معامله

 چیک از مقامات قانونی یا محافل جهانی قرار نگرفته است، پس در این مورد هم همان حکم ساری و جاری است.هی

 های یونیستصههای تخریبی و جاسوسی جهودهای عراق که با مگر دولت عراق که سال گذشته با توجه بجنبه – یا  ثان 

غیر از این بود که اموال آن عده از همکاران  ای کرد؟غارتگر و متعدی اسرائیل همکاری میکردند، چه معامله

را مصادره کرد؟ و با اینحال با توجه بقدرت مالی و نفوذ سیاسی جهودها در امریکا و انگلستان چه مقامی  یونیصه

 اعتراض کرد و حکومت عراق از این لحاظ بچه مانعی برخورد، و چه زیانی دید؟

حکومت ترکیه که در سازمان سیاسی جدیدش دین را از سیاست تفکیک کرده است معذلک مگر در ظرف  – ثالثا   

المللی و عنصر مخرب تشخیص داده بود با اینکه گذرنامه خارجی داشتند ها را که جاسوس بینسالهای اخیر بهائی

 دوباره از محیط اجتماع طرد نکرد؟

نمود؟ حاال هم راه افریکا بروی گوسفندان بهاء باید باز کرد و آنها را بآن  و آیا کسی بر عمل دولت ترکیه اعتراض 

ها باید راهنمائی کرد، در هر حال با توجه بتمام معانی و سوابق مورد بحث از دولت انتظار بیشتری داریم و در جنگل

 این زمینه باز هم از ابراز نظر خودداری نخواهیم کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


