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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[

 

 شاهکارها [ روزنامه:]

 ١٣٣۴ اردیبهشت ۲۴]تاریخ:[ 

 ۵۸]شماره:[ 

 

 بنای حظیرةالقدس شش میلیون تومان پیش شش شرکت بیمه، بیمه شده است  

در هفته گذشته کسانیکه بعد از ظهرها برادیو گوش میدادند شنیدند که فلسفی در ضمن مواعظ خود شدیداً به فرقه  

دولت خواستار شد،  بهائیها و فعالیتهای آنها حمله کرد و منکوب کردن این دسته را از طرف ملت و قاطبه مسلمانان از 

اشغال گردید از طرفی   هایبهائاز طرف فرمانداری نظامی صادر شد و بموجب آن مرکز تبلیغات  یاه یاعالم بالفاصله

باید گفت که اشغال حظیرةالقدس ابتدا بساکن نبود و از چندی پیش تبلیغاتی بر علیه این فرقه میشد ولی موقعیت بدست  

و همین  بوده استنمیآمد مخالفت مردم با فرقه بهائی و افکار و عملیات آنها از دیر باز مورد نظر و خواسته مردم 

 . مخالفت ریشه تاریخی دارد

ها را گرفتند و بمجازات رساندند بطوری که مرسوم شده بود باشخاص تهمت  بهائی یهادسته در تهران چندین بار 

آجین  ها در نظر گرفته شده بود هیچ یک کمتر از شقه کردن و شمعکه برای بهائی  ییها، مجازاتبابیگری میزدند

 نمودن نبود. 

مرداد ماه فعالیت آنها   ۲۸ایران آزادی عمل داشته است ولی بعد از  پس از انقالب مشروطیت فرقه بهائی تا حدی در

ها چون در زمان  و اقدامات ناشایستی انجام دهند، بهائی بیشتر شد بطوریکه توانستند در اغلب کارها ریشه دوانده

اشغال و  یانتظام یقواسلطنت اعلیحضرت فقید قدرت فعالیت نداشتند و مرکز تبلیغات آنها حظیرةالقدس توسط 

یک چنین روزی را کرده و بنای حظیرةالقدس را پیش شرکت بیمه بمبلغ   ینیب شیپمجار شده بود  یهااسب اصطبل 

که در صورت خرابکاری و مصادره مبلغ مزبور را دریافت دارند ولی این اقدام اخیر   اندکردهتومان بیمه  ونیلیمشش 

دولت با داشتن مجوز قانونی است چون در کشور شاهنشاهی ایران فقط چهار دین که عبارت از اسالم، زرتشت و  

 نمیتوانند مراکز تبلیغاتی داشته باشند. یررسمیغیهود و مسیحی باشد رسمیت دارد و ادیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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