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

 

 [دستنویسی در باالی مقاله یادداشت]

 ]روزنامه:[ نبرد ملت

 ۵۵خرداد  ۵

 ۸۵شماره 

 

 کند...مه فشاند نور و سگ عو عو 

 

، در زمان حیات مرحوم آیت اله بروجردی مرجع تقلید شیعیان فرقه ضاله بهائی اقدامات و فعالیتهائی ۸۳۳۱در سال 

را که هدف آن تسلط بر منابع اقتصادی و مواضع حساس اجتماعی بود آغاز کرد که با مقاومت شدید معظم له و محافل 

قدرت در مبارزات ضد بیگانه، ضد استبداد و  در حدملت( همیشه و نبرد )روحانی آنروز روبرو گردید از آنجا که 

اقل شریک بوده است در این مبارزه مقدس نیز با تمام توان و قدرت شرکت نمود  دینی پیشقدم و یا ال ضد شرک و بی

 )نبرد ملت( میباشد. پرتالطمکه این مبارزه خود یکی از افتخارات حیات 

رسید برادران غیور مسلمان تصمیم به اشغال )حظیرة القدس( مرکز بهائیها گرفتند،  وقتی مبارزه مذکور به اوج خود

شبی که قرار بود )حظیرة القدس( مرکز بهائیت در تهران وسیله برادران اشغال شود، حکومت نظامی وقت برای آنکه 

به اشغال نمود و برای آنکه  برادران مسلمان را در برابر عمل انجام شده قرار دهد روز قبل از آن شب این مکان را

 ینبه همخود جنبه اسالمی دهد گنبد مخصوص آنجا را هم خراب و مبدل به شیروانی آهنی نمود که هنوز هم  عمل

 شکل باقی است.

 پس از این واقعه )نبرد ملت( خبری منتشر نمود که عین آن درج میشود.

 

 فرمانداری نظامی یا دارالتبلیغ اسالمی

 

قانونی بهائی و ویران نمودن گنبد  پرست و غیر دار و دسته اجنبی یرة القدس سابق کانون فساد و فتنهپس از اشغال حظ

منحوس آن برای استفاده از این محل افکار مختلفی پیدا شده یکی این است که چون فرمانداری نظامی محل مستقلی که 

 نداری نظامی واگذار شود.های آن باشد در اختیار ندارد این محل به فرما مناسب با فعالیت

اکنون از طرف مقامات روحانی و بعضی عناصر دولتی نیز این فکر پیش آمده است که محل مزبور برای تأسیس یک 

 دانشکده و دارالتبلیغ اسالمی اختصاص داده شود.

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


