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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[

 

 آسیا :[روزنامه]

 ۱۳۳۷دی  ۲۹ :[تاریخ]

 ۱۶۲ :[شماره]

 

 وطنتجدید بهانه دین و 

 مشاجرات مذهبی و گفتگوی تساوی زن و مرد

 اندآیا کاری در دستور است که این مشاجرات را پیش کشیده

در این دو هفته اخیر، ابتدا بساکن چند مطلب مطرح شد که نشان میدهد، همه بهم پیویستگی ]پیوستگی[ دارند و برای 

آوری انگیز است، جمعآور و هراسموضوعات تعجبترسند این که از ریسمان سیاه و سپید می ایمارگزیدهمردم 

ها اند، موضوع تساوی زن و مرد و مداخله دادن زنهای کسروی گرویدههای کسروی و تعقیب کسانی که بحرفکتاب

الملل که ایران و اعالم این جریان بمجامع بین در انتخابات مجلسین و اعتراض معممین و نامه نویسی آنان بمجلسین

و باید دید چه کاری در دستور است  شور سازمان ملل متفق نیست از مطالبی است که نباید آنها را نادیده گرفتتابع من

ای دیگر دلشان لک زده است که چرا اند و دستهاند و چرا یکدسته صدای وادینا بلند کردهکه محتاج باین مشاجرات شده

 شود.ها دیده نمیتوانند وکیل مجلس شوند و در این انتخابات بیغل و غش و این وکالء ملی سر و کله زنزنها نمی

ای بآن بیفزایند و طبعاً سالیان شده که حاجت نیست کلمه تأمینتساوی زن و مرد در حقوق اجتماعی بقدری در اسالم 

مرحله نخواهد رسید، در اسالم و در ایران از هزاران  دراز دیگر که بشر مراحل دیگری از تمدن واقعی به پیماید بآن

ها بمرحله اجتهاد و بمرتبه فرماندهی سپاه و مرزداری و حتی بمقام سال پیش آزادی زن بآن حد بوده است که زن

اند و عنوان اینکه زن نمیتواند در انتخاب وکیل شرکت کند یا وکیل شود حرفی چرند است منتهی در سلطنت رسیده

ها، حاضر ما انتخاباتی بآن معنی که مردمی رأی بدهند و با رأی مردم کسی وکیل شود نداریم و چون بقول منطقیحال 

آور است و اما داستان جمعها هم باید رأی بدهند یا ندهند، بحثی خندهسالبۀ بانتفاء موضوع است بحث در اینکه آیا زن

ها انداختن و مردم را متوجه بمسائلی کردن که از نظرها محو انآوری نشریات کسروی و اسم او را دوباره بر سر زب

من « وطن و دین بهانه است»شده است میرساند که موضوع اصلی و حاق مطلب در دین نیست و بقول مرحوم بهار 

ادبیات  دربارۀمیکرد آنچه « ترک جوشی»کسروی را از نزدیک میشناختم مرد بیفضلی نبود ولی کج سلیقه بود و 

رانی میکرد قابل استفاده نیست و در این باره یک سی گفته چون زبان فارسی زبان مادریش نبود و گاهی هم غرضفار

نوع مالیخولیا داشت او شعر حافظ و سعدی و مولوی را بد میدانست ولی اگر شاعری چند شعری در وصف کسروی 

و مینوشت و آنچه راجع بمذاهب نوشته  میگفت آن اشعار را مکرر چاپ میکرد و در مدح گوینده مطلبی میگفت

که او دینی را قبول داشته که خودش بنیان گذارده باشد، گاهی هم در  هایش پیداستآلود است و از خالل نوشتهغرض

کتابی که جارهللا تاتار در مذمت مذهب شیعه نوشته و چاپ شده است  مثالً این باره خیانت در امانت کرده است 

چاپ و منتشر نموده است ولی با این « گریشیعه»رسی برگردانده و بدون ذکر نام مؤلف بنام کسروی از عربی بفا

کیفیت کشتن او مصلحت و سزاوار نبود و از قرار معلوم مربوط بمسائل سیاسی بود و نام دین روی آن گذاشتند و پس 

یاسی باشد همانطور که تجدید خاطرۀ از چندی هم از خاطرها فراموش شد و تجدید خاطرۀ او هم باید مربوط بمسائل س

اش بزیان کشور و مردم ایران تمام شد هیچ تردیدی نیست ها در سه سال پیش مربوط بامور سیاسی بود و نتیجهبهائی
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اند و دیگر طرح مسائلی بنام مذهب را چون واقعه سقاخانه شیخ هادی و که مردم ایران نسبت بسابق هشیارتر شده

ود و امامزاده گل زرد استقبال نمیکنند آنها که سنگ اسالم را بسینه میزنند باید متوجه باشند که معجزات امامزاده دا

 گزک بدست دیگران ندهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تماس با ما بفرستید[ یل در صفحهایم
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