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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ] آرم شیر و خورشید [

 داران دین در قم[ وزارت کشور، ادارۀ کّل شهربانی؛ ] شماره و تاریخ ندارد [؛ رونوشت بیانّیهٴ ]جمعّیت طرف

 

 دّقت بخوانیدید هللا مع الجماعة، با 

چندی است که برای بیدار کردن اذهان مقّدس مسلمین اوراقی پخش کرده و بحمدهللا تا اندازه]ای[ به مقصود نایل 

خورند، ولی این ناپاکان و این  . دیگر گول تدلیسات این جانوران بهائی را نمیاند ایم. تودهٴ مسلمین بیدار شده شده

زنند و  هایی می شرمی حرف گاهی سر بیرون آورده با کمال بی ها گاه غوله و سوراخخیانتکاران از گوشه و کنار و از بی

های ضّد این مرض در مسلمین تزریق  که سرم خواهند در مزاج جامعه سرایت کنند، غافل از این مانند میکروب وبا می

در این شهر  اند نون که پی بردهترین نتیجه نخواهند گرفت. اک شود و از جّدّیت به جز نیستی و هالکت کوچک شده و می

های خود نتیجه نگرفته و نخواهند گرفت، مأیوسانه زبان به فحش و جسارت به اولیای خدا و مقّدسین عالم  از کوشش

 ۹۱گویند. از جمله در روز  چه می گویند آن الّسالم و علماء و روحانّیون باز نموده و می یعنی پیغمبر و ائّمه علیه

و نفر از این سلسله که به موقع لزوم نام آنها برده خواهد شد، در وقتی که زمینه را خالی از یک اردیبهشت جاری د

کنند؟ چرا مقاالت که  : مسلمین چرا زنانه اقدام میاند ، زبان به شناعت مسلمین گشوده و گفتهاند عّده حّساس دیده

ون و دانشمندان در پیش روی یک عّده زنان همسایه و نمایند؟ و بنای ناسزا را به روحانیّ  امضاء پخش می نویسند بی می

 . اند غیره گذارده

مسلمانان متدّینین، عالقمندان به فریب، دشمن هر قدر ضعیف باشد باید از او پرهیز کرد، شاید روزی باز بتواند اظهار 

دهند، از  علماء دستور میحیات کند. امروز روزی است که بایستی این دشمنان را به هر وسیله و به هر طریقی که 

و از مخالفت دولت ترسی نداشته باشید. دولت اگر در بعضی اوقات مخالفتی کند، منظورش حفظ انتظامات  ۹بین ببرید

کند. ما به دولت  است. وقتی که دید انتظامات شهر وابسته به بیرون کردن این دسته مردم است، با شما همراهی می

ها را بیرون کند؛ نکرد و درخواست ما فقط برای اتمام حّجت  ایم که این خودش خواستار شدهایم و از  اتمام حّجت نموده

تواند به خود دولت  بود نه از لحاظ بیم و ترس. دولت مجبور است که مطابق میل ملّت رفتار کند، زیرا تا وقتی می

ه امام زمانتان را یاری کرده باشید، بیایید ک ها و برای این بگوید که دارای ملّتی باشد. به هر حال برای رفع گرفتاری

که گفتیم و نرفتند( آنها را به انواع  اّوالً به بهائیان بگویید هر چه زودتراز این شهر بیرون بروند، اگر نرفتند )کما این

ترین جسارتی در جلوی روی شخص متعّصب و  عقوبات بیرون نمایید. در چند سال قبل شنیده شد یک نفر کوچک

نی به ساحت مقّدس صدیقهٴ طاهره سالم هللا علیها نمود، آن شخص او را مهلت نداده، به سزای عملش رسانید. متدیّ 

 ها؟ کجا رفتند آن غیرتمندان؟  ها، چه شد آن عصبّیت دانیم چه شد آن غیرت نمی

ها  داند تمام این بدبختی دا میرود. خ ها فرو نمی گویند به گوش شنویم هر قدر وّعاظ و دانشمندان برای ما می تا اکنون می

ها و چیره شدن دشمنان و به باد دادن شرافت و حیثّیت  ها و توسری خوردن ها و زیردست بودن ها و ذلّت و بیچارگی

هایی  بها، به واسطهٴ به کار نبستن احکام خدا و پیروی نکردن از علما و دانشمندان است. ببینید سابقین چه نعمت گران

و چه احتراماتی داشتند، در صورتی که فاقد توپ ]و[ مسلسل و سایر آالت امروزه بودند، باز استقالل  را دارا بودند

لرزیدند. آنها نیروی ایمان داشتند، آنها دارای اّتحاد بودند، آنها  شنیدند؛ به خود می داشتند. دشمنان که اسم مسلمین را می

نند، آنها مؤمن به بغض و به کفر نبودند، قرآن را دستور سعادت دانستند که به فرامین شرع عمل ک خود را موّظف می

دانستند، تمام احکام آن را به کار بسته و گوی سعادت را ربودند.  های درونی خویش می گفتند و نسخهٴ مرض خود می

م تلف و هالک گوییم در مقا بیایید دست اتّحاد به یکدیگر دهیم و این یک مشت دشمنان دین را از میان برداریم. نمی
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آنان برآیید. این کار از ما و شما نیست، بلکه از علما است. تکلیف ما بیرون کردن آنها است و نگویید که نویسندگان 

داند در مقام عمل هم حاضریم. شما هم در مقام عمل برآیید، ما خود  کنند، خدا می به صرف نوشتن قناعت می

باشیم. دست خدا با جماعت است و نتیجهٴ  یع و اّتحاد برادران دینی خود میقدمیم. منتظر اقدامات سر آهنگ و پیش پیش

باشد، خود دانید. و الّسالم علٰی اخواننا المؤمنین و رحمة هللا و  مطلوبه یعنی نیل به سعادت ابدی گرو اّتحاد شما می

 برکاته.

 داران دین از طرف جمعّیت طرف

چه ندارند، به هر وسیله که  ام ماشین تحریر دارند، به وسیلهٴ ماشین و چناننماییم هر کد از خوانندگان گرامی تقاضا می

 توانند در نشر این مقاله بکوشند. می

 

 

 

 

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[

 


