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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:[

 

 سیاست خارجی و بهائیها

ی ایران ما گذشته است مهمترین موضوعیکه مورد بحث و گفتگوی مطبوعات و ای که از آخرین شمارهدر این دوهفته 

االسالم فلسفی مرقوم داشته بودند و سپاسگزاری هللا بروجردی به ثقهای بود که آیتمحافل سیاسی بود، موضوع نامه

قه بهائی و حزب توده، بر طبق قوانین مملکتی جلوگیری های فراز شاهنشاه و دولت بود که از فعالیت  یپرارزش

 ...مینمایند

اما علت اینکه این موضوع وعظ آقای ثقةاالسالم فلسفی اینقدر مورد توجه مطبوعات واقع شد این بود که در دولت  

قراری و  کنونی بر خالف دولت سابق و اسبق هیچ تشنج و خبری نبود و فرماندار نظامی و وزارت کشور چنان در بر

ی دولتها خیلی شدیدتر از این  حفظ امنیت مردم بیریا و صمیمانه کوشیده بودند که اینموضوع بهائیها که در همه 

 ها روی میداد اصوال پیدا نبود.ماجرای اخیر بود در برابر تشنجاتی که در آن دولت 

دولت در دانشگاه میکشتند  مأمورانرا  وقتیکه در دولت سابق گاهی کار تشنج بجائی میرسید که چند دانشجوی دانشگاه

بستند بفرض اینکه آقای فلسفی مطالبی هم بر منبر مردم را در کرمان بمسلسل می گزاردولت تیمسار خدمتیا در 

 شنید.ها بود که کسی وعظ ایشان را نمیبهائیها میگفتند آنقدر فکر مردم متوجه آن تشنج یدرباره

ها همیشه بوده است و همیشه شدیدتر از این هم بوده است در تمام دولتها ی اهل منبر با بهائیاین موضوع مبارزه

افشاری میکردند، تلگراف میکردند که دولتها با میکردند، پ دیتأکهللا بروجردی، آیت هللا بهبهانی و آیت هللا کاشانی آیت

  .های کوچکتر و بزرگتر از آقای فلسفی از بهائیان بشدت انتقاد میکردندی دولتها واعظبهائیها مبارزه کنند و در همه 

الم فلسفی  ای و نه ثقةاالسسابقهی نوظهور و بیای بود و نه مبارزهبنابراین وعظ آقای ثقةاالسالم فلسفی نه مطلب تازه

با پارسال و سه چهار سال پیش فرقی کرده بودند اما امواج تبلیغاتی که برای ایجاد تشنج ساخته و پرداخته میشد و 

 ... همراه وعظ ایشان پراکنده میشد هم بسیار مهم بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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