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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[

 

 :[ ستاره اسالم]روزنامه

 ۱۳۳۴خرداد  ۲۷ ]تاریخ:[

 ۱۷۳ ]شماره:[

 

 و به نستمد و به نستعین یمالرحمن الرحبسم هللا 

 هللاو اال فعلیه لعنه -البدع فللعلم ان یظهر علمه هللا علیه و سلم: اذا ظهرالنبی صلیقال

بر  وگرنهبر هر عالمی واجب است که علم خود را ظاهر کند.  -خالف دین بشود  -)یعنی: هرگاه بدعتی ظاهر شود 

 او باد لعنت خداوند

ماتوره ]ماثوره[ نبوی و بلحاظ اینکه در این ایام اخیره مشاهده گردید که نسبت بیکی از اعمال دینی یعنی: بملحوظ این 

مرکز ترویج فحشاء و اشاعه مذهب ضاله مضله بهائیان ]حظیرةالقدس[ حضیرة القدس »الفساد موسوم به تخریب بیت

معنی که چون با موافقت اعلیحضرت پادشاه اسالم پناه و همکاری قوای نظامی که حقا لشکریان  اند. باینایرادی گرفته

اند و برای نیل بمنویات اسالم میباشند با حضور آقای سرلشکر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش تصمیم به تخریب گرفته

لنگ تخریب آن بنای فساد و کفر و زندقه آخروی و اجرای وظایف دینی و امتثال اوامر ملوکانه اسالم پناهی اولین ک

الحاد را تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش زده است که مورد توجه عموم محافل روحانی و عموم مسلمانان 

الشریف میباشد و هللا تعالی فرجهایران و جهان شده و حتی مورد توجهات خاصه حضرت ولی عصر امام زمان عجل

 ت اعلیحضرت همایونی نیز واقع شده استمورد موافق قطعا  

در بعضی ]حظیرةالقدس[ « حضیِرة القدس»و تلهف  دیده میشود که این مشارکت در تخریب بنای  تأسفولی با کمال 

مجالس نیز مورد بازخواست قرار گرفته است )با توجه به اینکه جامعه روحانی در مسائل سیاسی شرکت ندارند( با 

 رت و انزجار خود را از طرح این اعتراض اظهار میدارد.کمال صراحت و شدت نف

اند که در امور سیاسیه و سایر مسائل مختلف فیه مملکتی جوامع روحانی ایران خاصه روحانیون قم نشان داده

ای نداشته و ندارند ولی این موضوع بلحاظ اینکه جزء تکالیف شرعیه است مورد اعتراض قرار کوچکترین مداخله

ا معاندین و دشمنان دین نتوانند از این پس تحت عناوین سیاسیه باعمال و فرائض اسالمی اهانت نمایند. میگیرد ت

باید دانست که این اعتراض بعمل رئیس ستاد ارتش اهانت مستقیم بخدا و رسول و ائمه اطهار بوده و  مخصوصا  

فرت جامعه روحانی طرا و کال قرار گرفته الشریف و موجب انزجار و نهللا تعالی فرجهموجبات خشم ولی عصر عجل

 است که باید جبران شود.

امیدوار هستیم که باسرع اوقات رفع نگرانی شدید شده و همانطوریکه رویه مرضیه اعلیحضرت پادشاه میباشد در 

وان اجرای احکام دینی و حفظ شعائر مقدس اسالمی و قلع و قمع دشمنان دیانت مقدس اسالمی در هر لباس و هر عن

 هللا و برکاتهالهدی و رحمهکه باشند تساهل و تکاهل عمل نیاید انشاءهللا تعالی والسالم علی من اتبع

 جامعه روحانیون قم

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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