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دانشمند مبارز در مبارزه با بهائیگری که فقط بخاطر دین و شرف و  یخطبابرای توجه علمای اعالم و حجج اسالم و 

جعلی تکیه کرد زیرا اثر مبارزات را خنثی  و اخبار مغرضانه آمیزتحریکاعتالی اسالم است نباید به بعضی شایعات 

در مبارزه مقدس و با حرارتی که ملت مسلمان ایران برای کوبیدن باند خیانتکار بهائی آغاز کرده و تا  اثر میکند.و بی

جو و آنهائیکه نمیخواهند این رسیده است گاهی اوقات اخاللگران و عناصر مفسده اثربخشامروز به نتایج مطلوب و 

هائی میکند که بنظر هر مسلمان معتقد و با دینی بثمرات قطعی و حتمی برسد سمپاشی و مقدسنهضت عظیم و پاک 

 ایمان و بیداری باید جلوگیری شود.

ما در حسن نیت و عالقه وعاظ ارجمند در مبارزه با بهائیها کوچکترین تردیدی نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم زیرا در 

گاهی در بیان قضایا و ذکر این نهضت با بیانات بلیغ و عمیق آنها قدرت گرفت و گسترش یافت بهمین جهت اگر 

حقایق اشاراتی شود که بوی غرض از آن برخیزد باید آن اشارات را تلقین نابجای عناصری دانست که نمیخواهند 

 .مبارزه علیه بهائیگری به نتیجه برسد 

... 

سبت شنیدم. اخیراً در مسجد ارک چنین موضوعی پیش آمده بدین معنی که یکی از وعاظ در ضمن بیانات خود ن

ها داده که غیر واقع بوده است و هنگامیکه بیانات ایشان تمام های برجسته وزارتخانهبهائیگری به بعضی شخصیت

اند ها آشنائی نزدیک داشتهشده و میخواهند از مسجد خارج شوند جمعی از حاضرین که با سوابق بعضی آن شخصیت

اند آقای واعظ که گویا آقای انصاری دالئلی خواسته و اند.کرده سؤاالتیجلو رفته برای اثبات این اتهام از آقای واعظ 

اند حضار بایشان تکلیف میکنند که یا باید مراتب را و چون دالئلی نداشته« اممن شنیده»اند اند در جواب گفتهبوده

وضع در منبر اظهار نمائید که اظهارات شما مدلل نیست و متکی به اخبار است و یا اینکه ناچاریم از نظر  بهمین

را پیدا نکند  خدمتگزاراینکه مبارزه علیه بهائیگری صورت تصفیه حسابهای خصوصی و آلوده کردن شخصیت های 

 ای بکنیم.در اینمورد مبادرت بنشر اعالمیه

روز بعد چنین نمی کنند  متأسفانهکه روز بعد مراتب را در منبر تکذیب نمایند ولی  دهندیمگویا آقای انصاری قول 

ایم منشاء اظهارات آقای انصاری در متهم ساختن آن شخصیتها ببهائیگری دست مخالفین اداری بطوری که تحقیق کرده

که آقای انصاری حامل  متأسفیماند و کرده ای را به آقای انصاری تلقینو همکاران آنها وارد بوده و آنها چنین مسئله

ای که به مبارزه اصولی و منطقی و قانونی با باند منحله اند بهر حال ما از نظر عالقهچنین اظهارات خالف واقعی شده

و کثیف بهائی داریم و از جهت عالقه بعظمت و پاکی دین مقدس اسالم که دین رسمی ماست و مفتخر به  غیرقانونیو 

تیم این تذکر را الزم دانستیم و امیدواریم آقایان محترم توجه داشته باشند که از اینگونه اظهارات مخالفین نهضت آن هس

 مقدس ما علیه ما برای اخالل در مبارزات ما استفاده خواهند کرد.

 

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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