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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[

 

 :[ ایران ما]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 ۲۲۶ ]شماره:[

 

 جسارت نمیکنمخدا نکرده 

بحضرت عباس قسم که من مسلمانم پدرم خدا رحمتش کند شیعه اثنی عشری متعصبی بود، مادرم هم مسلمان یکدست 

 ام.خالصی است که لنگه ندارد، خودم هم اشهدم را میگویم که بدانید مسلمان بدنیا آمده و مسلمان باقیمانده

یدانم خیلی بخواهم برایشان احترام قائل بشوم آنها را حزب و را مذهب نم« ازلی گری»و « بهائیگری»و « بابیگری»

فرقه خواهم خواند عقیده باطنی خودم را بخواهید با تمام آزادگی و آزادمنشی که خیال میکنم دارم این فرقه و حزب را 

کجا خواهند رفت، اند به دوست ندارم زیرا اهل منطق نیستند خودشان هم نمیدانند چه میگویند و چه میکنند؟ چرا آمده

 اینها را داشته باشید تا بعد ...

 ..سالم فلسفی را مردی خطیب میدانم.االااز طرف دیگر ثقة

اش میباشد و به همین دلیل االسالم فلسفی بطور یقین مرد شریفی است قصدش هم مبارزه در راه آئین و عقیدهثقة...

برداشتند ناگهانی قدم برداشت و ال اله الى اله گویان و هلهله  مقدمه همانطور که شهدای صدر اسالم قدمشجاعانه و بی

کشان بهر چه بهائی و بابی و ازلی و مزلی بود تاخت آورد و بسیار خوب کرده مسلمان است شیعه است، حس دارد و 

فرصت دیگر تهمت سیاسی نمیشد به آقای فلسفی زد فرصت بود و از  ...غیرت دارد، بقول خودش تا دیروز ساکت بود

 استفاده فرمود.

آلود االسالم و غیر از فرقه ضاله یعني غیر از قیام شجاعانه حضرت فلسفی و غیر از قعود ترساما غیر از جناب ثقة

 ..ای از طرف دیگر داشت تمام میشد.فرقه ضاله این جریان بنفع جماعتی از یکطرف و ضرر عده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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