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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[

 

 آفتاب شرق )مشهد( :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹ :[تاریخ]

 ۴۶۳۳ :[شماره]

 

 ؟! فرقه سیاسی بنام مذهب

واعظ معروف در مسجد سلطانی ضمن بیانات خود به فرقه بهائی حمله مینمودند که بر چند روز بود که آقای فلسفی 

 کانون تشکیل جلسات بهائیان را اشغال نمود.]حظیرةالقدس[ القدس اثر آن فرمانداری نظامی حضیرة

شدیدتر از کمونیستها در کشور ما دارند شکی نیست و توجه بعقاید آنها بخوبی این  اریبساین فرقه مخاطراتی  نکهیدر ا

 نکته را مدلل میدارد. 

فساد اخالق عمومی و گمراهی  و درنطفه فسادی علیه قرارداد اجتماعی ما میباشند  طبعا  بهائیها تابع ملیت نیستند و 

رتر از حزب توده و یا هر تشکیالت مشابه آن میباشند و مردم و ایجاد تفرقه و نفاق در بین ملت ایران بمراتب مض

نباید هم انتظار داشت پیروان مسلکی که بدست سیاست خارجی بمنظور سست کردن عقاید دینی مردم ایران و ایجاد  

 .سرگرمی بوجود آمده از بازیهای سیاسی بر کنار باشند

بوجود آمدند و بعد آلت فعل سیاست استعماری انگلیس شدند و همچنانکه در گذشته ابتدا وسیله سیاست روسیه تزاری 

ایمانی به مبانی ملی و قومی بوده یک مسلکی که همواره در خدمت سیاست بکار افتاده و مروج فحشاء و بیدینی و بی

الل و سالیانه ملیونها ثروت مملکت را بخارج انتقال داده است مثل یک سرطان مهلک برای جامعه ما و برای استق

 . مملکت و دین و ایمان ما ضرر و زیان دارد 

الحیل«  عقایدی که این فرقه دارند کتابهای زیادی از طرف مردانی مطلع نوشته شده است که از آنجمله »کشف  درباره

 برد. جلد کتاب دیگر را باید نام نیو چندمرحوم آیتی و صحبةالبالغه و گفتار یار قلی 

ای بنام ن این فرقه محتاج به اینهمه بحث نبود و حتی یک جزوه کوچک چند صفحه اما حقیقت اینست که محکوم کرد

»بارقه حقیقت« که زنی روشن بین نوشته و چندین سال قبل منتشر شده است کافی برای روشن کردن فساد اخالق این  

 دربارهیم و یا نمیخواهیم در اینست که همیشه افراط و تفریطی هستیم و هرگز نمیتوان منتها عیب کار ما فرقه میباشد،

 مسائل اجتماعی خودمان عاقالنه و منطقی فکر کنیم و تصمیم بگیریم.

حادی براه افتاده بدون منطق حوادثی در کشور ما بوجود آورد فقط   مبارزه با بهائیها که روزگاری به صورت شدید و

میان ملت و یا داللت آنها براه راست واقع   ساختن این دسته از در مطرودنتوانست  عمال  وسیله استفاده سیاستها شد 

 گردد

همچنانکه با حزب منحله توده گذشته همینطور عمل کردیم و کار بآنجا رسید که استقالل میهن ما را این حزب  

 بمخاطره انداخت.

برای مبارزه با یک  هستند هرگزتحریک احساسات مردم و بخشم آوردن مردمی که بعقاید دینی خود پابند  نیبنابرا

نیست و حتی باید گفت زیان فراوانی دارد و باحتمال قوی اگر خواست  ]مثمر ثمر[ فرقه سیاسی بنام بهائی متمر شهر 

 سیاست نباشد دست آویز سیاست خارجی قرار میگیرد
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جنجالی بر پا شود و محیط مناسبی  دوبارهمثل اینکه امنیت و آرامش فعلی مملکت دلمان را زده است و دوست داریم 

اطالع و چه حاصلی میتوان از تحریک عواطف توده ملت و اکثریت بی وگرنهبرای بازیهای سیاسی فراهم گردد 

 سواد بدست آورد؟ بی

ای انتخاب نمایند و سعی کنند که با سیاسی مبارزه کننده بایستی راه عاقالنه آنهائی که براستی میخواهند با این فرقه 

 .ثابت کنند اندآوردهاستدالل قوی حقایق را بگویند و بطالن مسلکی را که سیاستهای بیگانه بوجود 

عمومی را روشن  یک سلسله کتب و نشریات مفید و منظم و منطقی که از هر نوع نقصی بدور باشد میتواند افکار 

اند براه  ها را خورده و منحرف شدهو بسیاری از کسانی را که گول تبلیغات بهائی سازد و گمراهان را نجات بخشد 

 .راست هدایت کند

افراد شناخته شده و کسانی که پیرو این مسلک سیاسی هستند بایستی با کمک مأمورین انتظامی بمجالس بحث و انتقاد 

و خبط خودشان بشوند و دنبال  تعصب حقایق بیان گردد تا متوجه خطا و بدون آنجا در محیطی آزاد  و در برده شوند

 .نوالی که بجهنم میرود راه نیفتندکار

هم بایستی اقداماتی مؤثر و جدی در مبارزه منطقی با فرقه بهائی و بابی و ازلی و ناقضی   مستقال  از این گذشته دولت 

که بعد از باب بدست سیاست بوجود آمده بعمل آورد، از تبلیغات و فعالیت آنها  دیگری زهرمارو هر کوفت و 

جلوگیری کند ارتباط آنها را با خارج قطع نماید و افراد برجسته آنها را از مشاغل حساس طرد کند تا ریشه فساد از  

ی بخاطر و تمایل سیاست در ای وجود نداشته باشد بنام مذهب آنهم مذهب مسخره و مفتضح ولبین برود و دیگر دسته

 تشنج میشوند و موجبکنند مملکت ما فعالیت می

دولت باید توجه داشته باشد که بهائیها از نظر عقایدی که دارند خطرناکتر از کمونیستها میباشند و اگر قرار است  

ها ستیارد که با کموندستجاتی که مبانی ملی و قومی ما را متزلزل میسازد از میان ملت طرد گردند دلیلی وجود ند

 مبارزه اما فعالیت بهائیها ندیده انگاشته شود.

اینست آنچه ما باید بگوئیم و امیدواریم بدان توجه شود و نگذارند بنام مبارزه با بهائیها محیطی که سیاست بیگانه 

 .میخواهد بوجود آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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