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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:[ دنیا

 ۱۳۳۴مرداد   ۲۱]تاریخ:[ 

 ۳۷۱]شماره:[ 

 

شماره چاپ شده است مورد مطالعه حضرت  ترجمه مقاله مجله معروف تایم چاپ امریکا درباره بهائیان که در این 

 اله بروجردی قرار گرفت آیت

 آیا ملکه ماری هم بهائیست و دختر ویلسن رئیس جمهور اسبق امریکا عضو محفل بهائیان است؟

 مجله تایم اسامی بهائیان معروف امریکا و تعداد بهائیان ایران و سایر ممالک را باین شرح درج نموده است

شار و معتبر تایم چاپ امریکا که سیاسیون مندرجات این مجله را صدای وزارت امور خارجه امریکا مجله کثیراالنت

خود مقاله مهمی راجع به بهائیان انتشار داده است که ما از نظر اهمیت نسخه اصلی   ۱۹۵۵ژوئن  ۶میدانند در شماره 

کیوسکهای خیابان استانبول تهران خریداری و   مجله را به بهاء هشتاد لایر یعنی چهار برابر قیمت اولیه در یکی از

عین آن و ترجمه مقاله را برای مطالعه حضرت آیت اله بروجردی پیشوای شیعیان جهان به قم فرستادیم چون ترجمه  

مجالت ایران منتشر نشده و برخالف تبلیغات بهائیان مقاله مزبور جنبه طرفداری از   این مقاله در هیچیک از جراید و

 و یا حمله و انتقاد از دولت را نداشته است عین آنرا در روزنامه دنیا چاپ مینمائیم: بهائیان

ای که از نقطه نظر تشریفاتی بر پیکر گنبد حظیرةالقدس در تهران وارد آمد بدین منظور بود در سرزمینی که ضربه 

ناخته شود منظور دیگر از این اقدام آن  امر دولت ایران دین بهائی غیرقانونی ش بنا برمبداء آئین بهائی بشمار میرود 

 بود که بنائی که مرکز بهائیان بود به عمارتی عادی و غیر روحانی تبدیل گردد.

از چند کشور جهان از کرانه دریاچه آرام میشیگان در شیکاگو گرفته تا شهر حیفا که از بنادر مهم کشور اسرائیل 

 میباشد فریاد اعتراض از جانب بهائیان برخاست.

های دولتی بنحوی از انحاء مغایر اصول حقیقت خانهدر ایران تجدید مذهب و گرویدن به دین بهائی را در وزارت 

اند مسلمانانی که در دیانت حقیقت را بیش از حد دارا میباشند مدتهاست که از نفوذ تعلیمات بهائی توجیه و تعبیر کرده

لی رتبه و امرای لشکر و از آن جمله سرلشکر عبدالکریم ایادی  در بین جوانان و رجال دولت و همچنین افسران عا

 .  اندطبیب مخصوص شاه رنجیده خاطر شده

داری مسلمین است و موقع مناسبی برای تبلیغات سیاسی بشمار میرود مبارزه در تمام ایام ماه رمضان که ماه روزه

  که از فعالیت بهائیان در ایران جلوگیری بعمل آید. جدی ضد بهائی بوسیله پیشوایان اسالمی بعمل آمد و منظور آن بود

ها را تصرف کنند باین امید که جات قوای نظامی مراکز فعالیت بهائیمسلمین بحکومت فشار آوردند که با اعزام دسته 

وم اند که بوسیله آن بهائیان را از داشتن شغل دولتی محرو طرحی تنظیم نموده مراکز اجتماعات بهائیان بسته شود

 نمایند.

 

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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