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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ندای حق  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴تیر  ۱۴ :[تاریخ]

 ۲۴۸ :[شماره]

 

 بدست نیاورندیقین داریم مسلمانان فاتحند ولی الزم است مراقبت شود تا دستاویزی 

اله العظمی آقای  حضرت آیت مخصوصا  ها و اقدامات هیئت علماء اعالم این روزها در موضوع جریان بهائی

بروجردی و سایر عالقمندان بتصفیه بهائیان در امور مسلمانان، شایعات زیادی جریان دارد که بیشتر آنها شاید از 

نهایت مراقبت و دقت بعمل آید که نقش آنان محو و باطل گردد و  ناحیه خود گمراهان باشد و از طرف مسلمانان باید

 .دستاویز و بهانه ای پیدا نکنند

ایم حضرت آیةهللا العظمی آقای بروجردی و سایر مراجع تقلید و هیئت علمیه قم و  آنچه از منابع موثق کسب خبر نموده

با مقامات مربوطه ادامه داشته و   و مذاکراتطهران و سایر شهرستانها از تعقیب این موضوع باز ننشسته و مکاتبات 

اقداماتی را که جنبه خشونت و وعده اقدام مقتضی و اساسی هم داده شده است  بقراری که اظهار شده در اینموقع دولت 

ها باید با کمال خونسردی و متانت از راه قانون جاریه مملکت که کار بهائی و معتقدندداند بلوا داشته باشد صالح نمی 

چنین اقدام مهمی صورت گیرد واقف به بعضی جریانات  فورا  و  سریعا   خواهندیمصورت گیرد و کسانیکه  تدریجا  

 .که در راه دولت پیش آمد نماید بیخبرند نبوده و از مشکالتی

تعقیب و تمام خواهد شد ولی فرصت و وقت بیشتری الزم  مرتبا  ی میداد که این کار ناتمام البته اربما امیدو منبع موثقی

 اخیرا  شود چنانکه عملی شده و می تدریجا  دارد و بعالوه در عین حال تصفیه ادارات از وجوه بهائیان از طرف دولت 

 .اندچند نفر از برجستگان و سرشناسان آنها از ادارات دولتی خارج و بیرون انداخته شده 

ایم بما امیدواری داده که اینموضوع فراموش نشده و ممکن نیست از نظر حضرت ا کسب کردهاطالعات صحیحی که م

های علمیه برود و بهر نحو باشد )اگر چه دیرتر باشد( فتح و  اله العظمی آقای بروجردی و مراجع تقلید و هیئتآیت

 .با مسلمانان است بدنامپیروزی بر این عده گمنام و 

عالقمند خواهان و انتظار داریم همانطور که تاکنون در راه آرامش و متانت  و مسلمانانیمانی از برادران ا در خاتمه

قدم گذاشته و از بلوا و آشوب و اقدامات سخت خودداری داشته باز هم مهلت داده و فرصت دهند تا بخواست خدای 

ائی عمال صورت پذیر گردد، اله تعالی فرجه پیروزی مسلمانان بر فرقه کثیف بهولی عصر عجل  و کمکتوانا 

 هللا تعالیانشاء

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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