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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[

 

 ]روزنامه:[ آژنگ

 ۱۳۳۴ شهریور ۲۰]تاریخ:[ 

 ۱۸]شماره:[ 

 

 هایک تجزیه و تحلیل از اقدامات دولت درباره بهائی

چرا امسال قمه زنی را ممنوع کردند؟  -ها چه نوشته بودند که سانسور شد؟ درباره بهائیاین مطبوعات خارجی 

این مقام مطلع دولتی گفت حیثیت  -اند؟ ها کاستهگیری اولیه نسبت ببهائیچطور شد که روحانیون از شدت و سخت

 المللی ایران در خطر بود.. بین

ای درباره بهائیها دیده نشد و رسیده است مطالب قابل مالحظهدر بین مطبوعات خارجی که در این هفته بطهران 

اند قبال کنترل شده و صفحاتی از آنها قبل  ها که اخباری داشته اینطور که شایع است بعضی از این مجالت یا روزنامه

ده است چنین ای زننده و از لحاظی انعکاسش نامناسب بواز انتشار چیده شده است و چون گویا این مطالب تا اندازه

 اند که عمل سانسور آنها الزم است.تشخیص داده

از طرف دیگر بهائیان ایران در حالیکه خودشان از جریانات خارج باالخره مستحضر و آگاه میشوند ولی ظاهرا  

ها خودداری میکنند مخصوصا در جریانات اخیر که مطابق دستوری که دارند اصوال از تماس با مجالت و روزنامه

 ..اند.ت ناراضی و ناراحت گشتهبشد

 تماس با روحانیون

المللی و جریانات  اولین اقدام دولت در این زمینه تماس با روحانیون بزرگ کشور و روشن نمودن ذهن آنها بمسائل بین

حو جهان فعلی بود که گویا باالخره همین تماسها و مذاکرات دوستانه باعث شد که از شدت و حدت مخالفتهای اولیه بن

 محسوسی کاسته شود...

 عمل بعدی دولت جلوگیری کامل از نطق بعضی وعاظ بود... 

 ... یک مقام مطلع در این مورد بخبرنگار ما گفت:

اقدامات اخیر دولت در جلوگیری از هر گونه اغتشاش و استقرار نظم کامل و جلوگیری از تبلیغات مخالفت آمیز ممکن 

 رده باشد. است بعضی از افراطیون را ناراضی ک

آور ماههای گذشته المللی ایران و اهمیت دولت بنحو بسیاری افزود و بعد از بعضی جریانات اسفولی در حیثیت بین

 موفقیت خوبی برای دولت محسوب شد.

همین مقام گفت اگر دولت این رویه را از اول در قبال این موضوع پیش گرفته بود اکنون این مسئله این قدر بزرگ 

 نشده و بصورت مسئله مشکلی جلوی دولت خودنمائی نمیکرد.

ای از افراد این کشور هستند و اگر قرار نیست که از کشور ما تبعید دسته جمعی این اقلیت خوب یا بد باالخره عده

. بلکه از  ی آنها صحبت کرد و مشکالتی برایشان فراهم کردبشوند و باید در همین جا زندگی کنند نباید این قدر درباره 

 راه منطق و دلیل باید با آنها وارد مذاکره شد. 
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 ای از این اقلیت بوجود آمد. هم اکنون در بعضی از مردم متعصب بواسطه تبلیغات اخیر کینه

اند از این جریانات بشدت ناراضی شده و آنها هم نسبت بدیگران همین یقیناً بهائیان هم که دچار تضییقات بسیاری شده

 انددا نمودهکینه را پی

اند که چنین جریاناتی تا چه حد گویا اخیرا بعضی از مقامات مسئول کشور متوجه زیان این موضوع شده و درک کرده

ممکن است در این لحظات حساس بوحدت کشور لطمه وارد سازد و در دنیائی که همه فکر ترقی و تکامل و پیشرفت 

واقعا جای تاسف است که ما خودمان را سرگرم این قبیل امور   روندهستند و هر روز با گامهای سریعی پیش می

 نمائیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ه تماس با ما بفرستید[ایمیل در صفح
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