
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

  ]روزنامه:[ اطالعات

 ١٣۶٣ماه  بهشتی:[ دوشنبه هفدهم اردخی]تار

 ١7294[ :]شماره

 ١8]صفحه:[  

 

 یاحسان طبر یونیزیمتن کامل مصاحبه تلو

 ستین شیب یو سراب بیفر سمیمارکس یدئولوژی: ایاحسان طبر

 مقدمه

مسئول  ران،یدب ئتیو ه یاسیس ئتیساله، عضو سابق حزب منحله توده، عضو سابق ه ۶7 ،یاحسان طبر نجانب،یا

 .هستم یو عجالتا زندان کیدئولوژیشعبه ا

 نیجا قرائت کنم. بد  نی. لذا ناچارم نوشته خود را در استمیکلمات توانا ن سیروان و سل انیدر ب یاثر سکته مغز بر

و  کنمی نوشته در دو بخش است. بخش اول آن را اکنون عرضه م نی. اخواهمیمحترم معذرت م نندگانیسبب از ب

 گر....  یبخش دوم را روز د

در آغاز کار   ی. و حال آن که کسروشودیمحسوب م  خواهانیجزء آزاد یاحمد کسرو دیکتاب س نیدر ا ن،یهمچن -2

در کتاب خود موسوم   یکرده است به عالوه کسرو لی نمود و در آن از او تجل میکتاب »دادگاه« خود را برضاخان تقد

 .مغازله کرده است انیبا بهائ «یگر یبه »بهائ

  هی در شرق و غرب در کار بوده و هست که آنچه در توان او باشد، عل  یالمللنیب انیجر کیگفت که در واقع  دیبا

شده  هیدو آلت قاطع در شرق و غرب ته رایآن انتخاب کرده، ز ی را برا « یچیعنوان »ق یمطهر دیاسالم کار کند. شه

و  یشیندا امیخ اناتیجر ان،یبهائ اناتیجر ،یسنگلج یتالشها ،یاسالم را قطع کند. مخالفت کسرو اتیتا رشته ح

و آن   زند،یخیها در مقابل اسالم بر ماسالم است. آن  نیو آماج، د کوبند،یرا م زیچ  کیهمه با هم  یالحاد اناتیجر

را   مو اسال ختیبرانگ  شیاز پ شیرا در جامعه ب یبه اسالم و عالقه و الفت بو یکنجکاو دی. اکنون باکنندیم فیراتحر

 .شناساند انیبه جهان

  ۀدههاست. هم –با احتساب مقاالت  –نوع  ن یخود فقط به سه کتاب اشاره کردم. تعداد ا کیدئولوژیمورد آثار ا در

( همه مخدوش است و کیو )متدولوژ یاسلوب یشده است. لذا، از نظر نادرست فیتال سمیمارکس یدئولوژیا یۀها بر پاآن 

باطل حساب  دیها را بانوشته ن یکه همه ا شودینبوده اکنون روشن م یازهیانگ  تیمیکه در نوشته آنها، جز صمبا آن 

 کرد.

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

