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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 ]روزنامه:[ آفتاب شرق

 ۸۳۳۱ بهشتیارد ۸۱]تاریخ:[ 

 ۱۳۳۸]شماره:[ 

 

 مخصوص ما در تهرانخبرنگار 

 سخنرانیهای آقای فلسفی و اشغال حضیرةالقدس ]حظیرةالقدس[

 روز شنبه از طرف فرمانداری نظامی حضیرةالقدس )محفل بهائیان( اشغال گردید.

این اقدام مقامات انتظامی بالفاصله پس از حمله شدید آقای فلسفی در رادیو علیه بهائیان در محافل مختلف چنین تعبیر 

ا برای این بوده که مستمسکی  قبالا است که شده  توافقی در این باره بعمل آمده و حمالت رادیوئی آقای فلسفی اساسا

برای اشغال حضیرةالقدس ]حظیرةالقدس[ از طرف مقامات انتظامی وجود داشته باشد ولی مخبر ما از یک منبع موثق 

 برعکس میباشد. کامالا قدس[ اطالع حاصل کرده است که جریان اشغال حضیرةالقدس ]حظیرةال

ای از مردم متدین و متعصب تحریک شده و قصد داشتند در های آقای فلسفی عدهبدین معنی که چون بر اثر نطق

روزهای احیاء به حضیرةالقدس ]حظیرةالقدس[ ریخته و آنجا را خراب نمایند و از آنجائیکه احتمال داشت حوادث 

 قبالا ای می صالح دیدند مرکز بهائیان را اشغال نمایند تا از بروز هرگونه حادثهنامطلوبی بوجود آید، مقامات انتظا

 جلوگیری بعمل آمده باشد.

ای معتقد هستند گفته میشود، حمالت بسیار شدید آقای فلسفی به بهائیان در محافل دولتی مورد بحث قرار گرفته و عده

دارد و چون ممکن است این بیانات حوادثی را بوجود آورد، لذا، به آقای فلسفی تذکر  زیآم کیتحرکه این بیانات جنبه 

بعمل آمده است که از شدت حمالت خود بکاهد و در بیانات خود رعایت بیشتری بنماید که جنبه  دیتأکداده شده و حتی 

ور گفته شده است اگر ایشان در نداشته باشد و هم چنین شهرت دارد که بآقای فلسفی از طرف وزارت کش آمیز تحریک

سخنرانیهای آینده رعایت بیشتری ننمایند از آقای راشد خواهش خواهد شد بجای ایشان به سخنرانیهای مذهبی ادامه 

 دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


