
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 :[ خراسان ]روزنامه

 ۱۳۳۴پنجشنبه اول تیر  ]تاریخ:[

 ۱۷۲۴ ]شماره:[

 

 در مشهد

 هللا به قم مخابره تلگراف از طرف آیات

هللا العظمی هللا خراسانی، فقیه سبزواری، قمی، تلگرافی بعنوان حضرت آیتطرف حضرات آیاتطبق اطالع از 

 بروجردی مبنی بر اظهار مساعدت و همراهی و اطاعت اوامر معظم له بقم مخابره گردید.

 اعالمیه انجمن تبلیغاتی اسالمی

ایران بوجود آمد و در اثر سوء تدبیر و مسامحۀ در کشور مسلمان  ...سال قبل از این بدعت کثیفی بنام بابیت ۱۱۵

ای از  زمامداران وقت و مراجع صالحیتدار آنروز و تقویت اجانب بتدریج عنوانی بخود گرفت و توانست در عقائد عده 

ایمانی و روح بی پرست و غفلت زده و احیاناً مغرض این مملکت اخالل نموده و راه پیدا کند النفس و هواافراد ضعیف

انگاری زعمای ملت، کار را  فساد عقیده و هر نوع عنان گسیختگی را زیر عنوان عقیده و دیانت رواج دهد و سهل و

ای بنام بهائیت داعیه سید بجائی رساند که پیروان آن حزب سیاسی در محیط آزادتر بفعالیت پرداخته و بصورت تازه

نجا که امروز موضوع بهائیت یکی از مشکالت دینی و سیاسی باب را دنبال و به بسط عقاید سخیفه خود پرداختند تا آ

هللا مرجع عالی دین حضرت آیت تأییدمملکت شده و ایجاد زحمت نموده است همه شنیدیم در ماه مبارک گذشته بتاکید و 

نجف  های علمی خراسان و حوزه تأییدالعظمی آقای بروجردی دامت برکاته و تمایل پشتیبانی اعلیحضرت همایونی و 

اقدامات علنی علیه بهائیان بعمل آمد و بالنتیجه گفتند بنای حظیرةالقدس خراب و بتصرف ارتش شاهنشاهی درآمده  

است و با آن صورتی که این مبارزه در بادی امر شروع گردید انتظار میرفت در فاصله کوتاهی تمام آثار بهائیت در 

یک توقف ناگهانی در  متأسفانهحقوق اجتماعی محروم گردند ایران محو و افراد بهائی از مشاغل دولتی و سایر 

مردم گردید و آن فرقۀ ضاله که بتصریح مقامات رسمی کشور غیر قانونی و  تأسفجریان اقدامات پیش آمد که موجب 

مفسد مضر تشخیص داده شده بودند کماکان در وضع سابق باقی ماندند و آنچه در این جریان بصورت معمای الینحل 

 .آمده است منشاء این تعلل و توقف استدر

شایع شد دولت در الحاء بهائیت پیشقدم و عالقمند است، دربار مملکت و شخص اعلیحضرت همایونی اظهار تمایل و 

اند، شخصیت اول و عالیقدر روحانی خواستار انجام سریع مقصود گردیدند ولیکن معلوم نشد چرا؟ و  توصیه فرموده

مسامحه کشید و یک نگرانی شدید در محافل دینی بوجود آورد و بطوری که خبر رسیده   چگونه کار بمساهله و

و  تأثراند و از کثرت هللا بروجردی سخت ناراحت و نگران شده و اظهار عدم رضایت شدید فرمودهحضرت آیت

معظم له مردم را که رای و نظر این مرجع بزرگ برای آنها بمنزله  تأثرپذیرند و این عصبانیت کسی را بحضور نمی

فتوی و فریضه محسوب میگردد بیشتر ناراحت و مضطرب ساخته است و در حوزه مشهد نیز اقداماتی از طرف  

 جامعه روحانیت جریان دارد

فساد از طرف رئیس دولت عنوان  البته اولیاء محترم کشور بهتر میدانند در اینموقع که برنامه اصالحات و مبارزه با 

 طبعاً شده مملکت بیش از هر وقت محتاج بارامش و فراغت است و نگرانی شدیدی که از این جریان بوجود آمده 

محیط نامساعدی در افکار عمومی ایجاد خواهد ساخت که امکان اصالحات دیگر را از طرف دولت وقت متزلزل 
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در راس[ اقدامات اصالحی خود اینموضوع اساسی و حیاتی را قرار دهد  راس ] نماید و بسیار ضروری است دولت دو

ً یسرو  ها عمل شده باشد و هم اینکه خدای  نتیجۀ حاصله را از اقدامات بمعرض افکار ملت بگذارد تا هم بوعده عا

 ناکرده کار از مجرای صحیح خودش خارج نگردد.

 ۴۸۳ش 

 مشهد -انجمن تبلیغات اسالمی 

 بروجردی -هللا العظمی یتمحضر مقدس حضرت آ

آن بزرگ پیشوای دین و مذهب از عدم پیشرفت نهضت مقدسی که بر علیه بهائیان شروع شده است ایجاد ناراحتی   تأثر

بازان این شهر مقدس نموده است جدا از دولت خواستار تعقیب افراد  بسیاری در قلوب غیرتمندان و جان  تألمشدید و 

 با عزمی راسخ آماده دستور فداکاری هستیم.این فرقه ضاله شدیم البته 

 ۴۷۹ش 

 مبارزین اسالم

 طهران  –جناب آقای عالء نخست وزیر ایران 

آنچه استنباط شده بر خالف قانون در تعقیب و تنبیه افراد   –رونوشت وسیله آقا سید احمد صفائی مجلس شورایملی 

غیرتمندان و جانبازان خراسان با بیصبری تمام منتظرند فرقه ضاله بهائیان تسامح میشود مسلمانان جهان بخصوص 

 هللا بروجردی شروع شده است مشاهده نمایند.نتیجه نهضت مقدسی که برهبری یگانه پیشوای عزیز حضرت آیت

 ۴۸۴ش 

 مبارزین اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکتمتن باال رون]

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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