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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[

 

 آزادگان شرق :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۹ :[تاریخ]

 ۶۳ :[شماره]

 

 د!ینکنتحریک 

و هم ایشان در موقع استفاده  هم شما باید در هنگام استفاده از حق آزادی قلم رعایت سیاست عمومی مملکت را بفرمائید

 .از حق آزادی بیان و تبلیغ رعایت مصالح کلی کشور را بفرمایند.

گری در طی و ذم بهائیگر چه ما عقاید خود را بطور کلی در مورد جریان اخیر یعنی گفتارهای مذهبی آقای فلسفی 

ایم ولی قرائت مطالب )روزنامه سحر( ما را وادار کرد که از یک تذکر بیطرفانه و دوستانه ای نوشتهمقاله جداگانه

 :...خودداری نکنیم

...زیرا بنظر ما یکی از بزرگترین علل عقب ماندگی مردم کشور ما و یکی از مهمترین عوامل انحطاط اخالقی همانا 

ها را گفت و جواب شنید، باید هر کس هم معتقدیم که باید حرف ما امت و شجاعت و صراحت میباشد و بس.فقدان شه

 .زدیبپرهبگوید و از تزلزل و تردید و ترس و تذبذب  صریحا  عقیده خود را 

شود که هر کس باید عقیده خود را  منتها نباید این عقیده ما )یعنی تشویق افراد به ابراز شهامت و شجاعت( تعبیر باین

ترین عقاید پنداشته و چون گذاشتند آنرا با آزادی بیان کند پس باید مردم را موظف به تبعیت و اطاعت از آن صحیح

 عقیده هم بداند!

در هر صورت ما نویسنده روزنامه سحر را بدان مناسبت که از ابراز شخصیت و اعالم عقیده شخصی خود باکی 

ای فنی و نگاری توصیهجید میکنیم ولی ناگزیریم که یک تذکر دوستانه بایشان بدهیم، باشد که از نظر روزنامهندارد تم

 ..صنفی تلفی شود.

وقتی که دولت میگوید با تمام تبلیغات و تظاهرات ضد اسالمی که دین رسمی مملکت است مبارزه خواهم کرد، وقتی 

همۀ مردم، همه  وز هر گونه تشنج و اختالل نظم جلوگیری خواهم نمود.که دولت میگوید با تمام قوای خود از بر

دیگر چه دلیل دارد که ما و شما خرمن کهنه را  شوند.روحانیون، همه و همه این قول دولت را قبول کرده و قانع می

 باد داده و ایجاد نقار کنیم؟

رای وحدت ملی ایران همه برای سربلندی میهن ما و شما و آقای فلسفی همه برای ارشاد مردم، همه ب همکار عزیز:

عزیزمان مبارزه میکنیم، و تردیدی نیست که در این راه باید مصالح عمومی مملکتی را به بهترین وجهی رعایت 

 کنیم.

اند که به بینند ما که خود را یک کشور آرام و یک ملت ترقیخواه و متمدن معرفی امروزه تمام دنیا چشم بما دوخته

آیا در این صورت بهتر این نیست که کار را به کاردان به سپاریم و  کنیم باالخره چه کاری خواهیم توانست کرد.می

نماید تکالیف خود را بگذاریم که دولت هر طور که صالح میداند و با عقالی قوم تبادل نظر میکند و انجام وظیفه می

 ...آیا این بهتر نیست؟  انجام دهد؟

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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