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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[

 

 :[ پست تهران]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹ ]تاریخ:[

 ۵۸۲ ]شماره:[

 

 هللا بهبهانی بپیشگاه اعلیحضرت همایونیتلگراف آیت

 اله بروجردی حضرت آیت

هللا بهبهانی تلگرافات بمناسبت اشغال حظیرةالقدس، محفل بهائیان و جلوگیری از تبلیغات فرقه بهائی حضرت آیت

اند متن دو تلگراف مزبور برای استحضار  هللا بروجردی مخابره کردهتبریکی به اعلیحضرت همایونی و حضرت آیت

 شود.خوانندگان بشرح زیر درج می

 اعلیحضرت همایون شاهنشاهیحضور مبارک 

با تقدیم ادعیه خالصانه در اینموقع که ذات همایون این اقدام خداپرستانه را فرموده و مطابق آمال چندین ساله این  

دعاگو و تمام ملت اسالم امر ببستن کانون فساد دینی و مملکتی فرموده و بوسیله ارتش اسالم امر بضبط آن محوطه 

شکرات صمیمانه تقدیم و چون در نظر دعاگو این روز عیدی از اعیاد مذهبی بشمار میرود مشئومه صادر فرمودید ت

تبریک عرض میکنم و یقین دارم قلب مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مسرور و توجه مخصوص در اینموقع 

هب مقدس و قوانین بذات شاهانه خواهند فرمود در خاتمه مزید تائید و توفیق ذات شاهانه برای حفظ و صیانت مذ

 مقدسه اسالم و قلع و قمع هر امر مخالف با دین از خداوند علی اعلی درخواست دارم. 

 البهبهانی عفی عنهمحمد الموسوی

 العظمی آقای بروجردی دامت برکاته حضور مبارک حضرت حجةاالسالم والمسلمین آیةهللا

داپرستانه شخص اعلیحضرت همایونی در بستن و با تقدیم عرض خلوص چون یقین دارم خاطر مبارک از اقدام خ 

ضبط محوطه مشئومه بهائیان مسرور است و در نظر حقیر این روز عیدی از اعیاد مذهبی بشمار میرود بعرض 

هللا ذات اعلیحضرت شاهنشاهی همیشه موفق باین قبیل اقدامات تبریک مبادرت نموده امیدوارم با توجهات حضرت آیت

 شاهانه باشند.

 البهبهانی عفی عنهالموسوی محمد

 اله العظمی بروجردیتلگراف جوابیه حضرت آیت

از نظر   ذیالا اله بهبهانی مخابره گردید که متن آن اله بروجردی تلگرافی بحضرت آیتدیروز از طرف حضرت آیت

 خوانندگان عزیز میگذرد.

 تهران  –قم 

بهبهانی دامت برکاته تلگراف مبارک حاکی از اقدام شخص  حضرت حجةاالسالم والمسلمین میر سید محمد  –تهران 

ا ایکه فقط برای تبلیغات ضد دیانت مقدسه اسالم که اعلیحضرت همایونی در بستن و ضبط محوطه موجب وحدت  طبعا

 ملیت است بلکه ضد استقالل مملکت و ضعیف نمودن مقام سلطنت بنا شده موجب مسرت گردید
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 علمای اعالم بلکه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه از این اقدام مسرور هستند.البته عموم مسلمانان جهان و 

توان گفت بنظر عقالی مملکت از وظایف حتمیه مملکت بشمار میرود مرجو آنکه خداوند عز و شانه دیانت مقدسه می

 ین مستدام بدارد اسالم و سلطنت ایران را از گزند دشمنان و اخاللگران حفظ فرموده و وجود مبارک را برای مسلم

 حسین طباطبائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

