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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[

 

 ملّت ]روزنامه:[ نبرد

 ۱۳۳۴ تیرماه ۳]تاریخ:[ 

 ۱۲۱]شماره:[ 

 

 هللا بروجردیموضوع مهاجرت حضرت آیت

قمع دار و دسته جاسوسی و خیانت بهائی برای  هللا العظمی آقای بروجردی در قلع وپس از اظهار تمایل حضرت آیت

اساس ملت مسلمان ایران مسلم بود که دولت در اندک مدتی این ریشه فاسد را از بیخ و بن خواهد کند ولی شایعات بی

این باند ضد دین و وطن دولت را در اجرای اعمال بعدی مردد و سست کرد و همین سستی  مؤثرامل و سمپاشیهای عو

 و اهمال مسئولین امر موجب عدم رضایت مقامات معالی روحانی گردید.

هللا العظمی آقای بروجردی که بفرمان اسالم و بنا بمسئولیت خطریکه نسبت بحفظ شئون حیاتی و مقدسات حضرت آیت

له کلیه  لیون مسلمان دارند ادامه نهضت ضد بیدینی را بمسئولین امر گوشزد فرمودند در پیرو اوامر معظمدهها م

مقامات روحانی و عموم محافل دینی ادامه این مبارزه مقدس را از مصادر امور خواستار شدند ولی مسئولین امر با 

فرمانی برای تسکین احساسات مسلمانان و تعدیل فعالیت هللا تقاضا کردند معظم له فرستادن نمایندگانی از حضرت آیت

 آنان صادر نمایند که معظم له بهیچ وجه نپذیرفتند.

اند از هللا بنا بعللی که قسمتی از آن ذکر شد تصمیم گرفتهاکنون در محافل خصوصی روحانی شایع است حضرت آیت

 ایران بنجف اشرف مهاجرت نمایند.

ای بزرگ برای اساس موجودیت و بقای ملت ناپذیر و لطمهای جبران همه ضایعه شکی نیست که این مطلب برای

فرد افراد  مسلمان ایرانست و وظیفه دولت است که با فداکاری و ابراز شایستگی از این ماجرای دردناک که قلوب فرد

 جلوگیری نماید. سازدمیدار ملت مسلمان ایران را جریحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهاز اصل سند است. اگر به نکت ویسی]متن باال رون

 ل در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمی
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