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

 اندیشه اسالمی :[ روزنامه]

 ۴۵۳۱شهریور  ۴۱

 ۵شماره 

 ۶۲ ]صفحه:[

 دکتر حبیب جریری

 قسمت سوم

۶ 

 [ناخوانا]انقالب 

 بود: شده میتقسگروهی، مجلس اول به سه بخش  یبند میتقساز لحاظ 

 مسلمین قشری-۴

آخوند خراسانی، حاجی تهرانی و حاج شیخ  سیدین، مسلمین مترقی و آشنا به نیازهای روز و زمان خودشان نظیر -۶

 مازندرانی

 ها یا متجددین زده غرب-۵

سید محمد طباطبایی، به داماد  شادروانای که سید احمد، برادر  یک مسلمان قشری آن زمان به نامهفکر برای شناخت 

 ، نوشته است توجه کنید:هللا فضلالدین، پسر شیخ  خود یعنی آقا ضیاء

زند و چه آثار شریه بر آن مترتب است.  دانید که این مجلس شورای ملی چقدر ضرر به دین و دنیای مردم می نمی»

رئیسه آن مجلس باشند بهتر از این نخواهد  ءو اعضای آن بلکه در اجزا ءجزامجلسی که بابیه و طبیعیه داخل در ا

کنند. خدا لعنت کند سید  ها چه قوتی گرفته و چه فتنه و آشوب می که این فرقه ضاله بابیه و المذهب دیدان ینم شد. 

که آن خبیث سر منبر گفته واعظ المذهب را که چقدر مردم را به ضاللت انداخت به نحوی که مردم از بس  نیالد جمال

دانند و دعا و قرآن را  که دعا و قرآن نخوانید و روزنامه بخوانید، روزنامه خواندن را جزء ضروریات مذهب می

 «موقوف کردند.

)توجه خواننده را جلب میکنم که در آن زمان چند نفر مسلمان و به ازاء آن چند نفر بابیه و طبیعیه در ایران بود که 

های بیجا و درد  مخالف ناله  ها را سر داده است و آیا امروز هم همین مسلمانان نیستند که از گروه ین نالهنویسنده ا

 های نسنجیده دارند.( دل

هللا نوری هم از همین گروه بود و  همین مسلمانان قشری بودند که ندای مشروعه یا مشروطه را سر دادند و شیخ فضل

 قرار گرفت. دربار دیتائشاید به همین دلیل مورد 

 

 

 

 

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[


