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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 طهران

 ۱۳۵۸خرداد  ۹تاریخ 

 روز( مالحظه فرمایند گزارشسردبیر محترم مجله )

اصول و معتقدات روحانی خود چه در  بنا بربه شئون ممتاز و وظائف وجدانی که پیروان دیانت بهائی  با توجهتوقیراً 

ایران و چه در سایر کشورهای جهان برای ارباب مطبوعات بعنوان باعث و عامل تحری حقیقت و تنویر افکار 

خرداد  ۳)مورخ  ۱۱( و ۱۳۵۸اردیبهشت  ۲۷)مورخ  ۱٠های عمومی در ممالک متمدن قائلند درج مطالبی در شماره

گونه استناد به مدارک و تمسک به حقائق صورت به تلفیق عبارات و بدون هیچ کتفاابا  ( آن مجله محترم صرفاً ۱۳٥۸

گرفته است نمیتواند در جهت موافق با حفظ وزن و متانت و اعتبار مندرجات آن جریده شریفه باشد و موجبات ارشاد 

حقق مقاصد ارجمند و نیات و هدایت خوانندگان را فراهم سازد امیدواریم استحضار به مراتب ذیل بتواند مددی به ت

 صادقانه هیئت مسئوالن و نویسندگان مجله "گذارش روز" برساند.

( و ۱۵صفحه  ۱٠شماره  - بهائیت یک دیانت جهانی الهی است و نه یک "فرقه" )مقاله مربوط به داریوش همایون -۱

ور سیاسی بگردد و نه هر گونه مقام کسی که معتقد به اصول روحانی و مبانی مدنی آئین بهائی است نه میتواند گرد ام

 سیاسی دارا شود.

( فقط یک فرد عادی بهائی بوده و در نظام تشکیالتی ۳صفحه  ۱۱سپهبد دکتر ایادی )مقاله مندرج در شماره  -۲

ای نبوده و هرگز عضویت محفل روحانی ملی بهائیان ایران و یا جامعۀ بهائی ایران دارای هیچ سمت و وظیفه

 ر بهائی را نداشته است.تشکیالت دیگ

مؤمنین به دیانت بهائی قائل به وحدت عالم انسانی و وحدت حقیقت ادیان و حقانیت و اصالت پیامبران ربانی و  -۳

مرتبت حقه و واالی وجود قدسی حضرت رسول اکرم و ائمه اطهار و حقایق مبانی اسالم میباشند و بنابراین هیچ 

ئی نمیتواند جز در اثبات حقانیت ادیان الهیه و رفع تعصبات نژادی و تائید وحدت المللی بهاکنفرانس یا کنگره بین

 روحانی انبیاء الهی منعقد شود.

اصول و مبانی روحانی شریعت بهائی چون این دیانت مصدق دین مبین اسالم و منبعث از تعالیم الهیه است  بنا بر -۴

 م و یا به قول آن مجله "دشمن سرسخت" آن دین مبین باشد.نمیتواند خدای نخواسته در جهت مخالف و مغایر اسال

و خوانندگان خود ثابت نماید  بر خودامید میرود که مسئوالن آن مجله محترم پس از تحقیق دقیق و استیفای وافی  -۵

ت از که از منزل آقای دکتر ایادی اگر کتابها و نوشتجاتی بدست آمده و جزء کتب بهائی بوده باشد نمیتواند حکای

 یک از ادیان و مذاهب نماید.مخالفت با دین اسالم و مذهب تشیع یا به هیچ

 با تقدیم احترام

 از طرف جامعه بهائیان ایران

 ]امضا[ از طرف دکتر حسین نجی

 [امضا] منوهر قائم مقامی

 

 

 

 

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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