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 ]روزنامه[ رسالت

 ۶۳۳شماره  – ۵۸۹۳نوامبر  – ۵۱۴۱ االول یعرب ۵۱ -۵۶۳۱چهارشنبه نوزدهم آذرماه 

 اعتراض جامعه مدرسین به دولت هند و محکوم کردن اعمال بهائیان

هند خواستار جلوگیری از فعالیتهای مرموزانه فرقه بهائیت و اهانت به اسالم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دولت 

 و مسلمین گردید

ص(، توسط اسالم )نسبت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان  آمیز ینتوه یا مقالهواحد مرکزی خبر: در پی چاپ  –قم 

مسلمانان آن کشور، در خصوص این و گسترده  یزآم اعتراضیکی از نشریات انگلیسی زبان هندوستان و تظاهرات 

 انتشار یافت. ای یهاطالععمل شنیع از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

به گزارش واحد مرکزی خبر از قم، در این اطالعیه آمده است: جهان کفر و استکبار که همیشه ضرباتی جانکاه از 

 بخش ییرهارا علیه این مکتب  جانبه همهاسالم و مسلمین دریافت داشته، دیربازی است که با سبعیت تمام، هجومی 

سیاسی، اسالم و مسلمین را  –و خشونت در سنگرهای مختلف فرهنگی  زور به]بخش[ شروع نموده و همراه با توسل 

ها و  اند و در این راستا حتی از توهین به مقدسات مسلمین و ایجاد مسلک آماج حمله ناجوانمردانه خویش قرار داده

جهت مطامع اند که سنگ ارباب را به سینه زده و در  های به اصطالح مذهبی که در واقع همانا احزابی بوده فرقه

حزب منفور و مرتد  یستأساند و یکی از دهها نمونه این اختراعات،  اند، فرو گذار نکرده تجاوزکارانه آنان گام برداشته

اش،  بهایی است و اخیراً بنا به گزارشات واصله این فرقه دست پرورده و مخلوق روسیه تزاری که از بدو تأسیس

ای زده تا شاید به خیال خام خویش  بوحانه اند، دست به تالشهای مذ ان داشتهبانیان و پیروان آن سر در آخور بیگانگ

نابودی و هالکت نجات  ۀتشکیالت وابسته و رو به اضمحاللشان را در واپسین لحظات حیات ننگین خویش از ورط

به نام نیلوفر آبی که از  در مرکز کشور هند، با برپایی معبدی متأسفانهدهند و این بار نه در اسرائیل و یا آمریکا بلکه 

و بیگانگان بنا شده، نگرانی مسلمین جهان و باالخص مردم قهرمان ایران را موجب  ها یونیستصهمحل اعتبارات 

الشأن اسالم حضرت محمد  ها نگذشته که شنیده میشود به پیامبر عظیم گشته و هنوز چندی از اعالم اینگونه فعالیت

تواند  شود و این تجاوز آشکار به حریم مقدسات مسلمین نمی های هند توهین می مصطفی )ص(، در یکی از ورق پاره

 بی ارتباط با فعالیتهای هواداران و پیروان این حزب مرتد نباشد.

در قسمت دیگری از این اطالعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن یادآوری این نکته که پیدایش حزب 

ریزی بوده، از هرگونه حمایتی که از اینان  ابتدا همراه با خیانت و جاسوسی و جنایت و خون بهائی در ایران از همان

افتتاح این  اجازهخواهد که  نماید و از دولت و ملت دوست هند، می توسط هر کشور و دولتی که باشد اعالم انزجار می

قدس که از قطع  اشغالگرانلی زده نشود تا مبادا پ نو یدهلدر فلسطین اشغالی به  یفاحشان ندهند و از  معبد را در کشور

باشند، برقراری این پل را راهی نوین به  رابطه دیپلماتیک دولت بزرگ هند با دولت غاصب اسرائیل خشمگین می

های هند تلقی نموده و تصور واهی جدائی هند از کشورهای اسالمی را در سر بپرورانند. در خاتمه از  داخل دروازه

ری اسالمی قویاً خواستار آنیم که در ارتباط با این قضیه، موضع قاطع خویش را از طریق دیپلماتیک به دولت جمهو

گونه  دولت و مسئولین کشور هند ابالغ نماید و نگرانی عمیق امت مسلمان ایران و سائر مسلمین جهان را از این

جبات تیرگی روابط دو کشور را فراهم های مرموز عمال اجانب در کشور هند را که در صورت ادامه، مو حرکت

 .نماید به سمع مقامات دولت آن کشور برساند 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[

 


