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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[]

 

 جمهوری اسالمی :[روزنامه]

 ۱۴۰۵ذیقعده  ۸ – ۱۳۶۴مرداد  ۵شنبه  :[تاریخ]

 ۱۷۸۴ :[شماره]

 

 هللا نوری رحمةهللا علیههللا شیخ فضلبه مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه فقیه مجاهد آیت

 در اوج سیطره مرگبار استعمار غرب... یخواهاسالمهللا نوری، فریاد بلند شیخ فضل

 میبسم هللا الرحمن الرح...

استبدادی و ضد استعماری، با ابتکار و رهبری نهضت مشروطه ایران همچون سایر نهضتهای رهائی بخش ضد 

آغاز شد و به کوشش و زحمات و مبارزات پیگیر آنان به نتیجه رسید، اما پس از آنکه این رادمردان همه « روحانیت»

هستی خویش را وقف نهضت نموده و آنرا به ثمر رساندند، روشنفکر نمایان شیفته و عاشق نظام ارزشی غرب با 

نی استعمارگران خارجی پا به میدان نهادند تا روحانیت را بکنار زنند و انقالب مشروطیت را به های شیطاحربه

 انحراف کشانده راه سلطه مجدد استبداد و استعمار را هموار گردانند...

شود و هللا نوری که از بنیانگزاران و رهبران اصلی مشروطیت بود، دشمن مشروطه معرفی می...شگفتا که شیخ فضل

خواهند که اساسش بر اسالمیت باشد و بر خالف قرآن و بر خالف شریعت محمدی و بر خالف مسلمانان مجلسی می

خواهم. پس من و عموم مسلمین بر یک رأی هستیم. مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد. این بنده هم چنین مجلسی می

حنیف هستند، چه بابیه مزدکی مذهب، و چه طبیعیه  ها است که منکر اسالمیت و دشمن دیناختالف میانه ما و المذهب

اند و شب و روز در تالش و تک و دو هستند که بر مسلمانها فرنگی مشرب. طرف من و کافه مسلمین اینها واقع شده

 این فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتفت و متنبه شوند که من و آنها همگی همراهی و همراه هستیم و اختالفی

 نداریم!

چه در تهران آزادی طلب و  کنید )ای برادران دینی من( که از تاریخ انعقاد این مجلس هرالعین مشاهده نمیآیا به رأی

اند و به دسته بندی و هرزگی و راهزنی شروع طبیعی مشرب و بابی مذهب است یکدفعه از پشت پرده بیرون آمده

خویشاوندی است میانه این سنخ مردم، و این چه مجلس معقود در بهارستان اند؟ بگوئید ببینم این چه اختصاص و کرده

 ...است؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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