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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[

 

 :[ ندای حق]روزنامه

 ۱۳۳۴خرداد  ۲۴]تاریخ:[ 

 ۲۴۵]شماره:[ 

 

 علماء و وعاظاجتماع آقایان 

در این هفته از طرف آقایان علماء اعالم و ائمه جماعت و همچنین از طرف کلیه آقایان وعاظ و مبلغین اهل منبر، 

جلسات و اجتماعاتی راجع بجریان وقایع اخیره فرقه ضاله بهائیه در طهران تشکیل یافته و مشغول اقداماتی برای 

دوشنبه عصر کلیه آقایان علماء اعالم و هیئت روحانیون و ائمه جماعت در  اند. روزها بودهفیصله یافتن امر بهایی

هللا آقای خونساری اجتماع داشتند و از طرف حضرت آیةهللا بهبهانی و بعضی دیگر از آقایان منزل حضرت آیة

اند پیامی از طرف از قم وارد شده اخیرا  مذاکراتی در اطراف مسئله بهائیها شده و جناب آقای نجفی شهرستانی نیز که 

 اند که میرسانند.هللا العظمی آقای بروجردی بهیئت علمیه داشتهحضرت آیت

پس از مشورت تصمیم میگیرند شرحی بحضور اعلیحضرت همایونی نوشته و تقاضای تسریع در انجام تقاضای ثالثه 

 آقایان بشود و از قرار اطالع تقاضاهای مزبور عبارت است:

و  کال  ها از مجلس شورای ملی که فرقه بهائی را غیرقانونی اعالم نماید و مجامع و محافل بهائیتصویب قانونی  -اول

 جزء تعطیل و حق هیچگونه اجتماع نداشته باشند

 ها از ادارات و دوایر دولتی اخراج کردند کلیه بهائی -۲

 آیددر بوسیله ماده قانونی اماکن عمومی بهائیان از ید آنها خارج و بتصرف دولت -۳

قمی انتخاب میشوند  باقر آقاآقای نجفی شهرستانی آقای حاج  -آقای حاج شیخ محمدعلی لواسانی  -سه نفر آقایان ذیل 

 که نامۀ آقایان را بحضور اعلیحضرت رسانده و تقاضای تسریع در انجام آن نمایند.

افی نیز بحضور اعلیحضرت همایونی مخابره آقایان وعاظ و مبلغین نیز مجامع و اجتماعاتی در این ایام داشته و تلگر

 اند.ها نمودهیافتن امر بهائی صلهیدر فو استدعای تسریع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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