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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[

 

 ستاره اسالم ]روزنامه:[

 ۱۳۳۴ خرداد ۲۰ ]تاریخ:[

  ۱۷۲ ]شماره:[

 

 هزار نفر از بهائیاناسامی سه 

 آقای فلسفی واعظ شهیر بخبرنگار ما چه گفتند:

 اندنمایندگان مجلس طرحی برای مجازات بهائیان تهیه کرده

 اندعده کثیری از بهائیان بدین اسالم مشرف شده

 مبارزه مقدس

و بیانات مستدل توانست بتکده  های مهیجآقای فلسفی واعظ و خطیب شهیر که در ماه مبارک رمضان با سخنرانی

هللا بروجردی را بصورت عمل درآورند در بهائیان را ویران کند و اوامر پیشوای بزرگ شیعیان حضرت آیت

 که با خبرنگار ما نمود گفت: ایمصاحبه

هائی منجر مبارزه مقدس مذهبی ما که با هدایت و توجهات شاهنشاه معظم و سایر اولیاء دولت بغیر قانونی شدن فرقه ب

 شد یکی از موفقیتهای بزرگ مذهبی است.

پس از ماه مبارک همچنان طومارهای بزرگی از شهر تهران و والیات میرسد و با اولیای امور از لحاظ اجرای قوانین 

های مردم است که الدوام در تماس هستیم و امیدواری قطعی به نتیجه رسیدن را داریم این موضوع از خواستهعلی

قیمتی نمیشود آنرا ندیده گرفت و دلیل پاکی مبارزه ما اینست که با وجود تهیج افکار عمومی در ماه مبارک بهیچ 

 رمضان کوچکترین نگرانی پیدا نشد.

 تعقیب بهائیان

پس از ماه مبارک رمضان موضوع تهیه قانونی که از لحاظ جزائی ارزش داشته باشد یکی از مسائل مهمی است که 

در تماس میباشیم وکال در نظر دارند طرحی تهیه کنند که دادستان و قضات عدلیه بتوانند علیه فرقه  پیوسته با وکال

بهائی اقامه دعوی کنند چون تنها صرف اخاللگر شناخته شدن بهائیان برای تعقیب آنها کافی نیست باید قانون صرافت 

 داشته باشد و مجازات بهائیگری را تعیین کند.

 لیست بهائیان

 ال شد آیا ممکن است اسامی بهائیان سرشناس را بفرمائید جواب دادند:سئو

این کار از لحاظ شرعی مشکل است گرچه برای من از تهران و والیات اسامی سه هزار نفر از بهائیان رسیده است »

 نم.ام نمیتوانم حتی یکنفر آنها را به بهائیگری منتسب کاما من طبق وظیفه شرعی خود چون احراز نکرده

راه تشخیص این قضیه یا اقرار صریح خود آنهاست و یا استفاده از لیستی است که در ورقه مسجل و دفاتر بهائیان از 

. نسبت بافراد مشکوک باید پرسشنامه تهیه و اندنوشتهحظیرةالقدس بدست آمده و یا بهائیان در پرونده کارگزینی خود 

 ایست برای انحراف فکری آنهات کردند خود مقاومت قرینهمتهمین اظهار تنفر کنند اگر ایندسته مقاوم
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 طرح قانونی

ها را از استخدام ملی بهائیگری را بسوء عقیده تفسیر کرده باید مجلس تکلیف بهائیان را روشن و آن مجلس شورای

ند حاال که اسمی ام وضع مجلس مهیا است و دولت باید این کار را بکدولتی محروم کرده تا آنجائیکه من مذاکره کرده

از مجلس آمده الزم است عرض کنم جمالتی را که آقای سردار فاخر حکمت در جلسه خصوصی مجلس بیان کرده در 

خارج مجلس و افکار عمومی حسن اثر نداشته خوب بود آقای سردار فاخر با بیان بهتری این مسئله را تعبیر و تفسیر 

 مجلس گفته بوده که )مجلس نباید در این موضوع پیشقدم بشود(میکرد، آقای سردار فاخر در یک جلسه خصوصی 

 فعالیت بهائیان در خارج

اند اطالع دارید جواب دادند، هیچگونه اطالعی های خارجی که در باره بهائیان مطالبی نوشتهسئوال شد آیا از روزنامه

زیادی خرج میکنند و مانعی ندارد که بصورت  شهرت دارد اینست که اینها پولهائی آنچهندارم ولی بطور اجمال 

ها دلیل واقعیت نیست صحبت ما متکی بقانون اساسی مملکت اعالن مقاالتی تهیه کنند نوشتن مطالبی در روزنامه

است: ما گزارش صریح دولت در مجلس علنی و تائید صریح نمایندگان را صحیح دانسته است از لحاظ ملت و دولت 

بهائیان در دنیا چاپ کنند برای  وسیلهبهمقاله  ۲۰۰و اخاللگر شناخته شده است، حاال اگر  غیرقانونیایران فرقه بهائی 

 ما پشیزی ارزش ندارد

 برگشت بدین اسالم

اند بر ام که عده کثیری از فرقه بهائیت برگشته و مسلمان شده و بدین اسالم تشرف پیدا کردهخوشبختانه اطالع یافته

ر اصفهان در اطراف اصفهان آباده، اردستان و همچنین در مازندران عده زیادی نادم و پشیمان شده طبق اظهار استاندا

 اند.بدین اسالم تشرف پیدا کرده مجددا  و در محاضر علماء 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی  ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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