
 
  

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[

 

 [ وظیفه:]روزنامه

 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

 محترم سپه ایرانقابل توجه آقای مدیر کل بانک 

 رونوشت توسط حضرت آقای سید محمدباقر حجازی مدیر محترم نامه شریفه وظیفه بدفتر نشریات دینی تقدیم میشود.

این شهر فاقد هر گونه تشکیالت و محفلی بوده و در  محترما باطالع آنجناب میرساند تا دو سال قبل گروه بهائیهای

انظار مسلمین هیچگونه تظاهرات نداشتند از روزیکه آقای عباس فروتن مبلغ معروف بهائیها در اثر اعمال نفوذ و 

تشبثات اربابان متنفذ خود )محفل بهائیها( در تهران در ظاهر برای ریاست بانک سپه قزوین و در باطن مامور 

و تبلیغات مذهب بهاء آمده در این مدت از هرگونه تظاهرات و اقدامات خالف قوانین اسالمی فرو گذار  تشکیالت

نکرده و با تشکیل انجمن و محفل اشخاص را با تهدید و یا تطمیع دعوت بمحفل مینماید علنا دفتر کار خود را مرکز 

با مسلمین ارباب  یاتشو عملهده شده و رفتار تبلیغات و پخش کتب تبلیغاتی نموده است خالصه آنچه شنیده و مشا

دار نموده است و عموم بهائیها در رجوع طوری است که عفت قلم مانع از شرح آنها است قلوب مسلمین را جریحه

موقع ورود باطاقش با ذکر کلمه )هللا ابهاء( در انظار مسلمین وارد میشوند و طول اقامتش در قزوین موجب 

با اشخاص گردیده که این امر هم سکته بکارهای بانکی وارد میکند و چون اینگونه اقدامات خصوصیت و یا خصومت 

های نجیب و اصیل ضد اسالمی برای مسلمین این شهر طاقت فرسا است و با اینکه جناب مدیر کل شخصا از خانواده

و اغماض بنگرند ضمنا اگر و مسلمان هستند در صورت اطالع از مرام و مقصد این عضو بهائی نباید بدیده عفو 

عملیات و تبلیغات ضد اسالمی و توسعه مذهب بهاء این شخص بدین منوال بگذرد عاقبت خوبی نخواهد داشت لذا 

برای حفظ و حیثیت و آبروی مسلمین در انظار بیگانگان ما اهالی این شهر برای اولین مرتبه از شخص شخیص 

رموده و منتی بر مسلمین نهاده دستور فرمائید )با اینکه استخدام این عضو جنابعالی تقاضا داریم توجهی باین تقاضا ف

مندان دین مقدس نامه است( هر چه زودتر از کار برکنار نمایند که اسباب تشکر و امتنان عالقهبکلی بر خالف آئین

 اسالم خواهد شد.

 

 جمعی از علماء و تجار و اصناف شهر قزوین

ناب آقای مدیر کل بانک سپه توجه ایشان را بمندرجات باال معطوف داشته بذل توجه با اطمینان شخصیت ج –وظیفه 

 ایشان را انتظار داریم.

 

 

 

 

 

 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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