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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[

 

 کارزار  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۶ :[تاریخ]

 ۳۸۳ :[شماره]

 

بمجلس شورای ملی تقدیم نموده و بیش از این انتظار داریم دولت قانون جامع و کاملی برای تحریم مذهب بهائیت 

 اجازه ندهد در یک مملکت اسالمی این فرقه ضاله دست به تبلیغ دین بها بزنند

در هفته گذشته برای اولین مرتبه در یکی از مساجد بزرگ و مرکز روحانیت آقای فلسفی موضوع پیروان فرقه بهائی 

نیز تا آخر ماه  فعالا ف این جمعیت توضیحات و مطالبی بیان داشتند و را مطرح نمودند و در پیرامون آن و عقاید سخی

مبارک رمضان که در مسجد سلطانی بوعظ و خطابه مشغول میباشند هر روز شمۀ از اصول این فرقه را بیان خواهند  

آن  غرضی جای هیچگونه تردید و دو دلی در نمود و حقایق بارز و روشنی را که بعقیده هیچ شخص منصف و بی

ا نمیتواند راه یابد بسمع شنوندگان و  ها که میگویند ما ها خواهند رسانید چه بقول خود بهائیتیپ جوان بهائی مخصوصا

پیرو استدالل و منطق بوده و با دلیل و برهان یا طرف مقابل را قانع میکنیم و یا ما خود قانع میشویم در صورتی که  

فال طرف میگویند زیرا این دسته از مردم بقدری در عقاید مردودی که  شق دوم فقط تعارفی بیش نبوده و برای اغ

 اند.ایست سفید کردهباشند که روی هرچه تودهدارند متعصب و لجوج می

اند  برای نگارنده در چند سال قبل اتفاقی رخ داد که بنا بمیل شخصی وارد مجامعی که خود نام محفل بدان گذارده

این فرقه مدتها بمباحثه میپرداختم با وجود اینکه  غ  ل  ب  این موضوع پرداختم و با بزرگترین م  گردیدم و به امر تحقیق در 

وارد و مطلعی در دین حنیف اسالم نمیباشم و سطح معلوماتم از کلیات تجاوز نمیکند با وجود بر  کامالا خود شخص 

 ...عتراف مینمودند این تمام دالیل بقول خودشان منطقی آنها را رد میکردم که خودشان نیز ا

اگر شخص مطلع و با سوادی یکی از کتب آنها را با دقت مطالعه نماید در امور مختلف تناقض گوئیهای فاحشی را ... 

دیگر اینکه این موضوع بعقیده ما کوچکتر از این است که بخواهند در باره آن کوس و کرنا و ... مشاهده خواهد نمود 

 . ..سر و صدا راه انداخته شود 

ی ملی  اامیدواریم همانطور که دولت قول داده است در این هفته قانون جامع و کاملی در این باره به مجلس شور ...

بزرگترین ممالک اسالمی که پیرو مذهب حقه اثنی عشری  تقدیم نموده و بیش از این اجازه ندهد که در یکی از 

عمومی ما بزنند و میخواهیم که هرچه زدتر تکلیف این گروه مشرک ند جمعی گمراه و فاسد دست بتخریب افکار میباش

 را تعیین کرده و باعمال خائنانه آنها خاتمه داده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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