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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:[ کارزار

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۱۹ ]تاریخ:[

 ۳۸۲ ]شماره:[

 

 اعالمیه فرمانداری نظامی راجع باشغال حضیره القدس -بهائیها از طرف فرماندار نظامی اشغال شد پریروز کانون 

 از طرف مقامات انتظامی برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار اقدامات جدی بعمل آمد

وای مسلمان و دع مجددا  چون آقای فلسفی این چند روزه راجع بدین بهاء بیاناتی در مسجد شاه نمودند امکان داشت 

ماهی بگیرند از این نظر فرماندار نظامی تهران برای جلوگیری از بروز  آلودگلبهائی درگیرد و رندان از آب 

اجتماع  و مرکزاشغال حضیره القدس که کانون  مأمورانتظامی را  مأمورینای از حوادث احتمالی عده هرگونه

 سرباز مسلح نموده است.بوسیله چند کامیون آباد بهجتهاست در بهائی

مقفل و  مأموریناطاقهای کانون توسط  در این محل چند نفر سرایدار با زن و بچه خود ساکن بودند که مرخص شدند و

ممهور گردید و جلوی هر اطاق یک سرباز مسلح گمارده شد و اینک اعالمیه فرمانداری نظامی تهران در اشغال 

 حضیره القدس.

فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات  چون تظاهرات و تبلیغات

عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حضیره القدس نامیده میشود اشغال نمایند که از 

 پیش آمدهای احتمالی سوء جلوگیری شده باشد. هرگونه

عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم  میهنانهماینک فرماندار نظامی شهرستان تهران از همه 

عمومی را نموده و از هرگونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عمومی است جدا بپرهیزند و یقین 

هنشاه باحساسات و تمایالت مردم توجه داشته و داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شا

 باشد.همواره در اندیشه آسایش و بر آوردن نیازمندیهای عمومی می

 فرماندار نظامی شهرستان تهران

 سرتیپ بختیار

 

 

 

 

 

 

 

 

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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