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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:[ ندای حق 

 ۱۳۳۴تیر ماه  ۷]تاریخ:[ 

 ۲۴۷]شماره:[ 

 

 میکنماین بحث مختص سادات است و من پیشنهاد ختم این بحث را در روزنامه 

العاده مهمتری مطرح است که باید بآنها بپردازیم از جمله مسئله رفع  در حالیکه اوال در حال حاضر مسائل فوق ...

ها است که موجبات آنرا خداوند فراهم فرموده و مقتضی است از این فرصت برای دفع شر آنها حداکثر مزاحمت بهائی

 استفاده شود.

در پیش است که اهمیتش شاید از مبارزه با بهائیها بمراتب بیشتر باشد و از جمله   ثانیا موضوعات مهمتر دیگری نیز

 ... آن موضوعات

است که متاسفانه بیش از صدی نود مردم غافل و محرومند و بسبب عدم آشنائی  آشنا کردن مردم بمعارف دین اسالم

دست میدهند و بدام شیادان میافتند، مسئله ای از جا بدر میروند و دین خود را از  باحکام اسالم به مختصر حادثه 

ایها با همه اهمیتی که دارد شرط کامل موفقیت نیست باید مردم را با تزریق سرم تعلیمات دین محدودیت بهائیها یا توده

از خطر هر گونه بیدینی بیمه نمود و در آنها مصونیت دائمی در قبال هرگونه تبلیغات سوء ایجاد نمود باید ترتیبی 

دهیم که مردم خودشان بدفع هر نوع القاآت مضره قادر و مستعد باشند مادام که مردم بتعالیم دینی آشنا نباشند تا ب

وقتیکه عموم طبقات از مزایای اسالم و احکام آن شخصا مطلع نشوند تا زمانیکه وضع ما بدینمنوال است و دینداری  

 بعد نسل از پدر بفرزند بعنوان ارث منتقل میشود و خالصه تا  مردم عاری از دلیل و برهان و مانند متاع دنیوی نسال

ور نگردد آن هنگامیکه افراد مردم لذت ایمان و حالوت دینداری را احساس نکنند و مشعل ایمان در قلوب آنها شعله

خود را  خطراتی نظیر بهائیگری همیشه زمینه پیشرفت خواهد داشت و متدینین دائما باید بخود رنج بدهند و قوای 

ای بدست بیآید از ای هم بدست نیاوردند و بر فرض که نتیجهبمبارزه برای دفع آنها بکار بیاندازند و جز خستگی نتیجه

ها بدست آمده و در برابر اینهمه اعتراضات و طومارهای متعدد و چندین آن رقم نتایجی باشد که در مبارزه با بهائی

وسی آنها اکتفا شود. پس برای اینکه چنین شرایطی که مولود حرمان و بیخبری هزار امضاء فقط باشغال کانونهای جاس

 ..توده مردم از حقایق دین است پیش نیاید.

 

 

 

 

 

 

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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