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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[

 

 ندای حق  ]روزنامه:[

 ۱۳۳۵  آبان ۱۶ ]تاریخ:[

 ۷ ]شماره:[

 

 برای بیداری فریب خوردگان بهائی

اینکه جمیع ادیان در پرتو دین بهائی بزیر لوای وحدت عالم انسانی )!( درآمده و غوغا و جنجال تبلیغاتی بهائیان در 

آید و چون شیر برفی در  همه باهم برادر شده و دست از مخالفت دیرین برداشته، هنگامی پوچ و رسوا از آب در می 

ا آشکار میگردد که آثار مقابل آفتاب حقیقت آب میشود و از بین میرود و دروغ پردازی و الفزنی و گزافگوئی آنه

وعده الهی درباره »قطع و تین« دروغگویان نمودار شده مشت توخالیشان باز میشود و ماسک از چهره دینسازان قرن  

 اتم بیکسو میرود و حقایق برمال میگردد.

یان و وانمود اند با تهییج و تحریک احساسات ملی زردشتای از آنچه که گفته شد آنکه مبلغین بهائی، توانستهنمونه

معدودی از آنانرا از همان راهی هم که به  ، ساختن اسالم در نظر آنان بصورت یک عقیده تحمیلی از طرف اعراب

مورخه اول آبانماه جاری  ۸۰ولی خوشبختانه شماره  . پیروی از نیاکان پاکنهاد خود میپیمودند منحرف و گمراه سازند

مجله »هوخت« )بر وزن گفت( ناشر افکار زردشتیان ضمن درج جریان مجلسی که در انجمن زردشتیان تهران در  

برپا بوده است کوس رسوائی بهائیها را چنان به صدا در آورده است که جا دارد برای   ۱۳۳۵شهریور  ۲۹تاریخ 

 فریب خوردگان بهائی بگوش آنها نیز رسانده شود.توجه برادران عزیز دینی و تنبه و بیداری 

 های اردشیر جهانیاناینک مندرجات مجله هوخت از سخنرانی

»مطالب دیگری که الزم است بعرض برسد و خواهشمندم این پیام را به برادران پارسی برسانید موضوع نشو و نمای 

یقت و آلوده با غرض است زیرا بجرأت میتوان گفت  بهائیت در بین ما زردشتیان است، این انتشارات کامال خالف حق

ها تقلیل نیافته بطور حتم نشو و نمائی نداشته است زیرا برای نشو و نمای بهائیت  از بیست سال گذشته اگر عده بهائی

تقد محدودیت و محرومیت اشاعه یابد تا مردم مع –مانند کمونیزم یاید ]باید[ محیط مساعدی موجود گردد یعنی بیسوادی 

پذیرفتن بهائیت گردند ولی خوشبختانه این محیط روز بروز برای آنها نامساعد گشته محدودیت و محرومیت و 

بیسوادی بحداقل تقلیل یافته است و در برابر انتشار کتب مذهبی و تعلیمات دینی و حقائق باستانی رو بترقی گذاشته  

برادران پارسی باشتباه زردشتی جلوه داده بر طبق رویه  است تصور میرود که کهنه بهائیان زندگی خود را در نزد

 متداول با اظهار دلسوزی نشو و نمای بهائیت را بین زردشتیان انتشار میدهند« 

 

 

 

 

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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