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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ] آرم[ 

 وزارت کشور

 ادارۀ کّل شهربانی

 ] بدون شماره و تاریخ؛ رونوشت نامهٴ جمعّیت مسلمین قم [

 جناب آقای فرماندار شهرستان قم،

 اسالم،رونوشت محضر مقّدس علمای 

 رونوشت جناب آقای تولیت،

 رونوشت ریاست محترم دادگستری،

 رونوشت ادارۀ محترم شهربانی

 

مّدتی است عّده]ای[ از عناصر المذهب در گوشه و کنار خود را به نام جمعیّت )بهائیان( معّرفی نموده و تبلیغاتی 

متأّسفانه از طرف آن مقام محترم تا کنون اقداماتی نمایند. ولی برخالف آیین مقّدس اسالم و )رویّه؟( مذهب جعفری می

برای بر هم زدن تشکیالت آنان انجام نگرفته است. عدم توّجه فرمانداری نسبت به این موضوع باعث شد که جوانان 

لین رشید و متهّور قم با اتّحاد کامل به پیروی از مرام مقّدس جعفری برای نابود ساختن آنها مهیّا شوند. ضمناً در اوّ 

دارد مذهب رسمی ایران اسالم دفعه وظایف حتمیّهٴ فرمانداری را گوشزد نماید. اصل اّول متمّم قانون اساسی مقّرر می

و طریقهٴ حقّهٴ جعفریّهٴ اثناعشریّه است و باید پادشاه دارا و مرّوج این مذهب باشد. با توّجه به نّص صریح قانون اساسی 

حضرت شاه باید ترویج این آیین پاک را س اسالم دین رسمی و ملّی ما است و اعلی  محرز و مسلّم است که مذهب مقدّ 

یکتا وظیفهٴ خود دانسته و وسایل توسعه و ترویج آن را در سرتاسر ایران فراهم کند. بدیهی است طبق موازین 

را سرکوب نموده و به اشّد  نماید و مخالفینمشروطّیت پادشاه در انجام وظیفهٴ الزمهٴ خود با تمام قوا فعّالیّت می

گونه امور دخالت وجه در اینمجازات محکوم خواهد کرد. ولی متأّسفانه نمایندهٴ شاه که شخص فرماندار است به هیچ

نماید. اکنون ما جوانان اسالمی بدین وسیله به کلیّهٴ دوایر دولتی اّطالع داده، مخصوصاً نظر شخص فرماندار را به نمی

ها با اساس مشروطیّت و اند، اینها برخالف آیین مقّدس اسالم قیام کردهنماییم. اینٴ آنان جلب میحرکات ناشایسته

ها ]با[ کنند. اینها با جان، مال، ناموس، مذهب، ملّت و استقالل ما دشمنی میسازمان دموکراسی مخالف هستند، این

نمایند. خالصه این خطر را بر حسب ست، جنگ و ستیزه میبهای پانزده ملیون نفر ایرانی امواّد قانون اساسی که خون

چه اقدامات شایسته به عمل آید، فبها و ایمان مذهبی و باالخره اتمام حّجت به کلیّهٴ دوایر شهرستان قم اّطالع دادیم. چنان

بی انتظامات شهر نماییم و اگر منجر به خراااّل با تمام قوا برای نابود ساختن این عناصر المذهب سعی و کوشش می

خواهیم در صورت عدم توّجه فرمانداری، مقاصد خود را انجام دهیم. لذا از کنیم. چون میهم بشود، مضایقه نمی

 نماییم.امضای فرد فرد خودداری می

 از طرف جمعیّت مسلمین

 رونوشت برابر اصل است، محّل امضاء 

 رونوشت مطابق با رونوشت اصل است.

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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