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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

 ۱۹۵۹ژانویه  ۱۴ - ۱۳۷۸رجب  ۴ – ۱۳۳۷دی  ۲۴شنبه ]تاریخ:[ 

 ۱۵۵ :[شماره]

 

 کنیممی تیحما ما از هر اقلیتی خواه بهائی، یهودی، زردشتی،

ها های زیادی راجع بمطالبی که در موضوع وطن پرستی بهائیپس از انتشار دو شماره اخیر روزنامه سحر نامه

 نوشته بودیم بما رسیده است.

ای بهایی نیز با تعصب بیشتری ما را اند و عدهداشتهها با تعصب خاصی ما را از این بحث بر حذر بعضی از این نامه

 اند.تایید نموده و بسط مقال داده

 سر و کاری نداریم.« متعصب»و  «تعصب»از این دو دسته جوابی نمیدهیم چون در اینمورد با هیچکدام  ما به

 نویسیم؟مطالبی میای از ما میپرسند چکار داریم به این کارها و چرا راجع بمقاید بہائی عده... 

های ما در انتشار روز نامه که همیشه هدف اصلی و اساس روش ما در این مورد باید متذکر شد یکی از انگیزه

ها مورد توجه نیست اقلیت هر که و به هرعنوان باشد است حمایت از اقلیتهاست برای ما کیفیت و کمیت این اقلیتبوده

 مورد حمایت ما است.

المثل ما از آوارگان عرب در خاك اسرائیل؛ از دی، زردشتی و بهایی برای ما یکسان است فيدر این باب یهو

 ..کنیم.یهودیهای پراکنده در ممالک اسالمی، از زردشتی و بهائی و مسیحی در هر جا که در اقلیت باشند حمایت می

کرده که این مطالب را در سحر جا یکی از خوانندگان سحر با مقدمه مختصری که خواسته بگوید کسی ما را اغفال 

 مینویسد:« ایمای که در دست داریم نقل کردهو حقیقت غیر از اینست و ما مطالب مزبور را از جزوه» داده است.

در کتب بهائی ضمن تعالیم دوازده گانه بهائی همه جا مطالبی بر ضد وطن وتعصب وطنی بچشم میخورد از جمله »...

 نویسد:می۱۰۵در جلد سوم مکاتیب عبدالبهاء صفحه 

ای از کره ارض اما تعصب وطنی این نیز جهل محض است زیرا روی زمین وطن واحد است هرانسان درهر نقطه

 جمیع کره ارض وطن انسان است این حدود و ثغوری تعیین نشده. زندگی میتواند پس

 اند.اند و وطن خویش انگاشتهاما بعضی نفوس نظر بمقاصد شخصی و منافع ذاتي هر یك از این قطعات را تقسیم نموده

خویش مادر نهیم و باوهام هیچ عاقلی و هیچ مغنی اذغان باین اوهام ننماید که هر قطعه محصوره را که نام وطن می

 «مینامیم و حال آنکه كره ارض ما در کل است نه این قطعه محصور...

 بقیه دارد

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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