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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[

 

 ]روزنامه:[ ندای حق 

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۲۴۰]شماره:[ 

 

 هااشغال حظیرةالقدس بهائی

ساله خود در راه مبارزه قلمی با فرقه ضاله بهائی بهیچوجه فروگذار نکرده و   ۵روزنامه ندای حق بشهادت صفحات 

در هر موقع و فرصتی از دسایس این باند خطرناک و حیله و فریب ایندسته گوسفندان و انحراف یکعده مسلمانان 

 .شیار کرده و اعالم خطر نموده استاطالع بدست این دغلبازان، مردم را باخبر و هولوح بیساده

و   ۱۳۳۳دی   ۸مورخ  ۱۴و شماره  ۱۳۳۳ سال پنجم مورخ اول دی ۱۳ر شماره مخصوصا روزنامه ندای حق د 

های این فرقه، برادران مسلمان  از عملیات و اقدامات زیر پرده و دسایس و نیرنگ ۱۳۳۳اسفند   ۱۱مورخ  ۲۳شماره 

گیری از عملیات خائنانه و اقدامات اسالم کشانه آنان را از دولت خواستار  خود را مستحضر و مطلع ساخته و جلو

ها کوبیدن حظیرةالقدس را تذکر داده و این بنای عظیم را که پایه و اساسش  ایم و مخصوصا در یکی از شمارهبوده

 . ایمروی نادرستی و شیادی و فریب مردم قرار گرفته با خاک یکسان ساختنش را خواستار شده

ایم و بسیار خوشوقتیم که پس ر هر حال ما از مبارزه قلمی که وظیفه دینی و ایمانی خود میدانستیم اندک غفلت نداشتهد

ایمان و جاسوسان از چندی انتظار، بمقصود خود رسیدیم و نمردیم و دیدیم که درب حظیرةالقدس بر روی یکعده بی

ای باشند محل مزبور را اشغال و از ورود عده پیرو قرآن می اجنبی بسته شد و ارتش دولت ایران که همه مسلمان و

ران عیاش فاسد هرزه که با دختران و زنان آنکاره مشغول منازله و معاشقه و کارهای زشت و نکوهیده مردمان هوس

 .دادند ممانعت بعمل آمدها را نیز گول میزدند و فریب میبودند و بهمین واسطه و از همین راه نیز بعضی

جناب آقای فلسفی خطیب شهیر و مبلغ باشهامت در منبر مسجد سلطانی بر علیه دسایس و خرابکاری این فرقه داد  

آمیز آنها که برای از بین بردن دین پیغمبر اکرم و برچیده شدن قرآن مجید و  ها و خیاالت شیطنتسخن دادند و از نقشه 

و آثار قومیت و ملیت ما بود پرده برگرفتند و از اولیای  بر همخوردن اساس مشروطیت و از بین رفتن سلطنت و مح

دولت و مخصوصا شخص اول مملکت خواستار شدند که بهر فوریت باشد دفع شر آنها کند و غائله بهائی را از راه  

د قانونی و مجاری اساسی رفع کنند و بمردم توصیه و سفارش اکید کردند که ابداً و بهیچوجه دست از آستین در نیاورن

و مطلقاً از جنبه عملی و مبارزات بدنی و زد و خوردی اجتناب کنند تا دولت از طریق قوانین کشور به عملیات و 

شریت و انسانیت خاتمه دهد که خوشبختانه از طرف مردم نهایت متانت و باقدامات این فرقه خطرناک دشمن 

فرماندار نظامی طهران یک گروهان سرباز  االمر اعلیحضرت همایونیخونسردی در این امر ظاهر گردید و حسب

تحت سرپرستی یکنفر افسر مسلمان، فرمان اشغال حظیرةالقدس را صادر و در اختیار جان نثاران پیغمبر بزرگوار 

ملیون مسلمان ایران گردید که هر یک در این روزها   ۲۰اسالم و فداکاران راه حق درآمد و موجب شعف و انبساط 

ک بیکدیگر میگویند و این موفقیت را در وهله اول بفال نیک گرفته و بقیه اقدامات را در دفع شر  بهم برمیخورند تبری

 صبری انتظار دارند.این فرقه خبیثه را از اولیای دولت با بی

البته این شیاطین انسی از پا نخواهند نشست و در زیر ماسکهای مختلف و در پس پرده با تشیث بمقامات اجنبی و 

خود بتکاپو خواهند افتاد ولی ملت ایران و شخص شاهنشاه و هیئت دولت بیدار و مراقبند که نگذارند بهیچوجه اربابان 

مفر و راه گریزی برای اینان فراهم شود و بتوانند بقسمی خود را مظلوم و حق بجانب جلوه دهند و دولت هم مسلما 
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ها هستند از مشاغل خود  ت دولتی و کارمندان وزارتخانه افراد بهائی که خدمتگذار ادارا اقدام خواهد نمود که کلیه

برکنار شوند که از این راه بسیار زیان و خساراتی بملت ایران وارد آمده و چه بسا افراد بیچاره و ناتوان باجبار در 

 اند.تحت سلطه و اختیار آنان قرار گرفته مجبور به اطاعت و تسلیم آنها شده

داران و سربازان اگر در مسلک بهائیت ]صاحبمنصبان[ ارشد یا غیر ارشد! درجه  همچنین افسران و صاحبمصبان 

ای از مجلس شور اوسنا بگذرد که این  هستند از خدمت برکنار سازد و بر طبق پیشنهاد جناب آقای فلسفی ماده واحده

 فرقه غیرقانونی اعالم و حق تشکیل جلسات و محفل و معبد و مجمع نداشته باشند.

ان نیز باید کامال مراقب اوضاع و مواظب جریان روز باشد مستمسک و بهانه بدست کسی ندهد، خونسرد و  ملت ایر

ای از همین تیپ و دسته متین باشد و در عین حال جدی و هشیار، ضمنا دقت کنند بحرفهای واهی و مزخرفات عده 

ته نکردند؟ یا اینکه اینهم مانوری است و غیره اغفال نشوند و بعناوین اینکه حاال وقت این کار نبود، یا چرا سال گذش

گول نخورند و در هر جا صحبت از این مقوله بمیان آید صریح و خیلی جدی بگویند فضاحت و رسوائی عملیات 

اینمردم بیش از این قابل سکوت و تامل نبود و در مرکز پایتخت مملکت شیعه، فساد بانیان حظیرةالقدس و رفتار و 

همه بر خالف شراط ]شرائط[ انسانیت و آداب بشریت بوده قابل کتمان و اختفا نیست بایستی این کانون  عملیات آنان که

های مسلمان دیگر ممالک اسالمی فهمانیده شود که خباثت و مرکز شنایع و جاسوسی هرچه زودتر برچیده شود و بملت

]ع[ است و   ۴بن محمد  م و حضرت جعفراین کشور مرکز تشیع و پیرو قرآن و تعالیم حضرت رسول بزرگوار اسال

 جای گوسفندان خدا و بهائم نیست...

العاده در مجامع دینی و محافل علمی حسن اثر داشته و مخصوصا در مجامع  آمد اشغال حظیرةالقدس بهائیان فوقپیش

عف گردیده و در آقایان علماء اعالم باالخص حضرت آیت هللا آقای بروجردی و آیت هللا بهبهانی موجب مسرت و ش

اینخصوص تلگراف تبریک از طرف آقای بهبهانی بحضرت آیت اله بروجردی و اعلیحضرت همایونی مخابره شده و 

ای بآقای رفسنجانی صادر گردیده و از اقدامات ایشان در اینباره اظهار از طرف حضرت آیت اله بروجردی مرقومه 

 .خوشوقتی شده است

آبرو ها را الزم دانسته و این باند بیهای بهائیرا در ادامه این روش و کشف شبکهضمنا تعقیب قضیه و جدیت دولت 

اند که دولت در مقام تسویه و تصفیه اند و اهم امور را این دانستهو بیدین را از باند کمونیست خطرناکتر تشخیص داده

 اید...ادارات و دوایر از این اشخاص برآید و دستهای آنها را از کارها کوتاه نم

اهالی محالت، دستجات مختلفه، طومارهائی است که با عرض و طولهای عجیب با  –از طرف کلیه مردم طهران 

هزار تهیه و تقدیم دربار شاهنشاهی و دفتر مخصوص میشود و تنفر و انزجار مسلمین را از   ۲۰امضاهای ده هزار و 

 ها را خواهانند.فرقه خبیثه ضاله بهائیها ابراز و منکوب و مذول نمودن آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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