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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:[ ستاره اسالم

 ۱٣٣۴اردیبهشت  ٢٣ ]تاریخ:[

 ۱۶۸ ]شماره:[

 

 ]داده شد[ دستور تعطیل و اشغال النهچگونه 

 بمقامات انتظامی کشور دستور فرمودند در این خصوص مطالعه کاملی کرده گزارشی بعرض برسانند

دولتی با دقت مشغول مطالعه شده کلیه  نیمأموراز یکماه قبل »عالیمقام اظهار میداشت  نیمأموربطوریکه یکی از 

 ائی را شناختیم.به« فرقه»مراکز سری و افراد سرشناس 

القدس را اشغال کنیم، کلیه کارگردانان این فرقه ما سعی داشتیم قبل از اینکه نطقهای آقای فلسفی شروع شده و حظیرت

دچار اشکال نشده و ناچار شویم مدت زیادی وقت تلف کنیم، « ناگهانی حزب توده یرقانونیغاعالم »را بشناسیم تا مثل 

در همین موقع که کار مطالعه ما پایان یافت نطقهای آقای فلسفی از مسجد سلطانی شروع و در نتیجه قوای فرمانداری 

 ،«نظامی النه جاسوسی بیگانگان را روز شنبه هفته قبل اشغال کرد

 ساله ۶فعالیت 

های دولتی نام فرقه خود را ذکر کرده و اصرار داشتند که مقامات دولتی و بتدریج در پرسشنامه ۱٣٢۹ان از سال بهائی

 ابراز این کلمه را نداشتند. جرئتدر اسناد دولتی کلمۀ بهائی درج کنند در حالیکه تا قبل از آنسال 

تهران بمقامات « رئیس لجنه»ح خودشان القدس و باصطالهائی از طرف حظیرتاز همانوقت چندین بار نیز نامه

های اطفال دولتی و اداره کل آمار و وزارت کشور نوشته شده تقاضا میکردند بآنها اجازه داده شود تا در شناسنامه

 دین نیست.« بهائی»ذکر شده ولی اداره کل آمار مرتباً بآنها جواب میداده که « بهائی»نوزاد و یا بهائیان کلمه 

دولتی بهائیت )فرقه( و متمردین از دین اسالم هستند. بهائیان که سعی داشتند بتدریج مقدمات رسمیت  بنظر مقامات

فراهم کنند با سماجت عجیبی میخواستند در شناسنامه و سایر اسناد دولتی کلمه  ۱٣٣۵یافتن فرقه خود را در سال 

 ها اعالم گردد.)بهائی( قید شده تا بدینوسیله رسمیت فرقه آن

 حک شده بود تهیه نموده بودند« بهائی»ی همین منظور لوحه طالئی که در روی آن رسمیت یافتن فرقه برا

بیاورند و در یک  به تهراناز خارجیان بنام )بهائی( از کشورهای خارجی  یاعده ۱٣٣۵قرار بوده در اوایل سال 

 جشن رسمی و بزرگ اعالم رسمیت کنند

 آگهی تجارتی

آگهی»قبل در رادیوهای سنگاپور و سیالن و اسرائیل در آسیا و رادیو ایتالیا و فرانسه در بخش بهائیان از دو سال 

 در باره فرقه بهائی تبلیغاتی کرده با پرداخت حق آگهی باصطالح خود تبلیغات میکردند.« های تجارتی

 دستگیری مبلغین بهائی در ترکیه

مبلغ بهائی بوسیله قوای مرزی دولت  یاعدهدر مرز ایران و ترکیه  اگر خوانندگان گرامی بیاد داشته باشند سال گذشته

 ترکیه بازداشت شدند،
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اند کفاشی بوده که در چهار راه یوسف آباد بموجب گزارشی که از ترکیه بتهران رسیده در بین بهائیان که دستگیر شده

دستگاه مخوف اینتلجنس سرویس بوده و در  دکان کفاشی داشته او که رئیس و مبلغ بزرگ آنها بوده یکی از جاسوسان

الی کفشش چند سند جاسوسی مهم مخفی شده بوده که از هر حیث جلب توجه کرده است در این اسناد پرده از روی 

 کار مرکزی که برای بهائیان )پول( میفرستاده برداشته شده.

 کمونیستها و بهائیان

چون حزب کمونیست ایران )حزب توده( هم »ن بخبرنگار ما گفت یک مقام مطلع در باره ارتباط بهائیان با خارجیا

تاکنون با مرکز  ۱٣٢۸مثل سایر احزاب کمونیستی جهان با هر مذهب و خداپرستی مخالف است از اینجهت از سال 

ه از اند در تحقیقاتی که در این بارهای بهائی عضو حزب توده شدهبهائیان ایران ارتباط داشته و عده کثیری از جوان

اند از اینجهت دکتر یزدی شده او گفته است چون بهائیان معتقد به وجود )خداوند یکتا( نیستند و برای خود خدائی ساخته

 حزب توده بر طبق دستور کمینفرم با بهائیان ارتباط پیدا کرده و در توسعه این مسلک کمک میکنند، ۱٣٢۸از سال 

باره کرده خاطر نشان شده که هرچه مشرك و مخالف دین اسالم و  در این ۱٣٢۸در تفسیری که کمینفرم در سال 

 سایر ادیان در جهان بوجود آید بنفع حزب کمونیست و تئوری ماتریالیستی خواهد بود.

در دو سال گذشته چندین بار چند شبکه حزب توده بوسیله مأمورین نظامی »همین مقام باظهارات خود افزوده گفت 

 «ها کتب بهائیان فروخته میشد و تبلیغ دین بهائی میشدهکشف شد که در آن شبکه

 استادی که بدست آمده 

شنبه دو هفته قبل آقای فلسفی درباره بهائیان و اشغال مراکز آنها مطالبی از مسجد سلطانی با وجودیکه از روز سه

شده معذالك پس از اینکه  القدس خارج جمعه پس از سخنرانی شدید ایشان مقداری اسناد از حظیره میفرمودند و روز

اند حظیره القدس اشغال شده اسامی افراد سرشناس و کارگردانان خارجی آنها که مجال از بین بردن آنرا پیدا نکرده

 بدست مأمورین انتظامی افتاده است.

 سازمان ملل متحد و بهائیان

اند، در یکی از کمیسیونهای حد شکایت کردهشایع است که بهائیان بوسیله چندنفری که در آمریکا دارند بسازمان ملل مت

سازمان ملل متحد نماینده ایران وضع بهائیان را تشریح کرده و بموجب اسناد و کتب خود آنها باعضاء سازمان ملل 

ثابت کرده که اینها صاحب دین نبوده و نسبت بخداوند متعال )مشرك( بوده و متمرد دین اسالم هستند. اظهارات نماینده 

مورد تائید کلیه دول مسلمان حتى نماینده پاپ واقع شده است و نماینده پاپ نیز تاکید کرده که )بهائیت( دین نیست  ایران

 ای( است که در اوایل قرن نوزدهم از روی نظریات سیاسی ساخته شده.بلکه )فرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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