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 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ نبرد ملت

 ۵۱۱ شماره: – ۱۵مرداد  ۵۱

 

 (۲)های حکومت منحوس پهلوی چگونه استوار شد  نگاهی به تاریخ: پایه

زیاد در تبریز و تفرق علماء و روحانیون در قریه و اطراف تازه دولتی  یها جنگدر اوایل سلطنت مشروطه بعد از 

خود برگشتند و صورتاً شهر تبریز آرامشی پیدا کرد. جمعی از دبیرها  به مساکنبنام مشروطه تشکیل داده شد و علماء 

ند که بهائیها نظر دارند بنام فرهنگ. عقاید باطله خود را رواج بدهند تشکیل مدارس تو معلمان آمدند و اظهار داش

فرهنگ نزدیک محله خیابان نزدیک باغ معروف به باغ شاهزاده تأسیس  به اجازهبنمایند و فعالً مدرسه ابتدائی 

اسد است اگر بد باشد. من که فرهنگ مبداء جمیع خوبیها است اگر خوب باشد و منشاء جمیع مف پرواضحاند و  نموده

ام و ثانیاً علماء با این پریشانی که تازه  اش را داده ام و نصف کرایه هگفتم اوالً من عازم کربال هستم و مرکب اجاره نمود

مهم واجب است  ینبه اآید. رفقا گفتند اوالً زیارت مستحب است اقدام  اند بنده چکار از دستم می خود برگشته به مساکن

عمل  یفبه تکلاید و اگر از پیش نبرید  برید بحمد ا]هلل[ موفق و منصور شده شما اقدام نمائید یا از پیش می و ثانیاً 

را گرفتند و جمعی از دبیران و معلمان شهادت نوشتند و امضاء کردند که  کرایه یشپاید رفقا رفتند  اید تا جور شده کرده

قانون اساسی عیناً نوشته مجالس مضر بدین آزاد نیست و این فرقه اینکه در  به جهتنباید این خالف کاریها بشود 

آید که از علماء بزرگ تبریز حاجی میرزا یوسف آقا اعلی الیه مقامه عازم زیارت بود به بنده  رسمیت ندارد. یادم می

تی فرمودند ح سرکارندنیست برای اینکه اشخاص فاسد در  یرپذ صورتسفارش فرمودند که از زیارت نمانم این امر 

مشروعیت را از  زده غربروشنفکران ) یردنگکه من راضیم که سرم در این راه برود که این تشکیالت صورت 

امیدی بر رهبران قوم  بودند و یأس و نا سرکاربر  یرمسئولغتعهد و   افرادی بی جا همهمشروطه گرفته بودند و در 

داخل مذاکره داشته باشیم.  بافرهنگرسمی  طور بهتوانستیم  بود مین سرکارحاکم بود( به هر تقدیر آنوقت رضا قلدر بر 

الیه با بنده تصادف در محله نمود اعتراض کرد که شما از کجا میدانید که این تشکیل  آید حسین آقای مشار باز یادم می

م کردیم مدرسه بسته شد ولی . بحمد ا]هلل[ اقدایما نکردهاقدام  جهت یبگفتم ما مدارکی داریم و  در جواببهائیان است من 

ترس از  به جهتما آمد که ممکن است بعداً مدرسه را باز کنند چون ایام محرم بود  به نظرنداشتند  تابلو مدرسه را بر

حاجی میرزا  به روضهآید گفتند  کدام یکی از آقایان روحانیان می به روضهاند پرسیدم که استاندار  اقدام مردم فعالً بسته

آن بزرگوار بنده مطالبم را که خطاب به مجتهد  به روضهمجتهد اعلی اله مقامه. رفتم با جمعی از رفقا  محسن آقای

حضرت حق جل ذکره اقدام نمودیم در  یاریبه هللا ما  اند بحمد عرضه داشتم که آقای معظم بهائیها مدرسه تشکیل داده

 یکل بهتابلویش را پائین بیاورد در آن مجلس از استاندار قول گرفتیم  فرهنگ، گوید یممدرسه بسته شد اگر راست 

 خورد. به هممدرسه را ببندند و بستند و آن تشکیالت 

 

 

 

 

 

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[

 


