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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[

 

 نوای خراسان )مشهد( :[]روزنامه

 ۱۳۳۴تیر  ۸ :[تاریخ]

 ۱۵۸ :[شماره]

 

 مبارزه با بهائیت یک امر حتمی و ضروری است 

هللا العظمی مبارزه با فرقه گمراه شده بهائیها و مصادره اموال آنان و از همه باالتر اظهار عدم رضایت حضرت آیة 

ای است که این روزها توجه و افکار عمومی را بخود آقای بروجردی از طرز اقدام اولیاء امور بزرگترین مسئله

دستجات مختلف در  ...مذهبی و  یهاتیو جمعحجج اسالم  معطوف داشته است. تلگرافاتی که از طرف علماء اعالم و

این باره بقم و بمحضر بزرگترین مرجع تقلید شیعیان جهان و همچنین بمقامات دولتی در تهران مخابره گردیده و از 

   ... .العالی حمایت و پشتیبانی شده در بین مردم نگرانی شدیدی ایجاد کرده استهللا العظمی مد ظله منویات حضرت آیة

هللا تصمیم دارند ایران را بقصد نجف اشرف ترک کنند و حوزه خالصه اینکه در افواه و اذهان شایع شده حضرت آیت

 ... علمیه قم را بآن جا منتقل فرمایند.

نظر قاطبه ملت  تأخیرمبارزه با بهائیت یک مسئله داخلی و یک امر حتمی و ضروری است که باید بدون درنگ و 

مصادر امور است که از نظر صائب و رای و حکم حضرت   را بصورت عمل در آورند و بر دولت و مسلمان ایران

 آیةهللا بروجردی پیروی و تبعیت کنند و در این امر شرعی اسالمی از حضرت آیةهللا اطاعت نمایند.

هللا بروجردی است ایران کشور اسالمی و مرکز عالم تشیع است و پرچم بزرگ »ال اله اال هللا« در دست حضرت آیة 

 ..ای که هستند از رهبر بزرگ خود اطاعت نمایند.از هر طبقه و دسته …و بر تمام مردم این مملکت است که 

ملت ایران گامهای بلند و  …و اقداماتی که بامر ذات اقدس شاهانه در شرف انجام است …عطف توجه شاهنشاه 

 .سریعی بسمت ترقی و کمال بردارند

 ... وحدت نظر داشته باشند  ...و بدون تردید این کار انجام نمیشود جز اینکه کلیه افراد این مملکت 

  تأسفایجاد  ... گله از طرف بزرگترین مرجع تقلید شیعیان جهان برای مردم  ابراز ...و در چنین موقعیت حساس 

 نونی ناراضی باشد.میکند و مقامات دولتی نباید راضی بشوند که این مرجع بزرگ از وضع ک

دست عناصر ناپاک بهائی را بگیرد و از مقامات دولتی و اداری برکنار کند  تأخیردولت باید با نهایت سرعت و بدون 

 هللا است انجام دهد. و آنچه را که منظور نظر حضرت آیة

 ... 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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