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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[

 

 داد  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۳۱ ]تاریخ:[

 ۳۳۲۴ ]شماره:[

 

 ها جلوگیری از فعالیت بهائی دربارهتقاضای مردم مازندران 

 متن تلگرافاتی که در این چند روز تعطیل رسیده است 

 ۱۳۳۴اردیبهشت   ۲۲تلگراف 

حضرت اشرف جناب آقای سردار فاخر حکمت ریاست محترم مجلس شورای ملی: رونوشت جناب آقای  –بابل 

مذهب مقدس  احیاکنندههیر و عمیدی نوری نماینده محترم مجلس شورایملی رونوشت جناب آقای فلسفی واعظ ش

 جعفری.

اند و در حقیقت شود چون در بحران اخیر مازندران فرقه ضاله بهائی با احزاب توده همکاری کردهعرض می 

های حزب توده از محافل فرقه بهائیه الهام گرفته بوسیله افراد آنها اعمال خائنانه خود را بر ضد استقالل کشور و  شبکه

سهری و دهاقین را مسموم میکردند حتی در  لوحسادهن اساسی مملکت انتشار داده و افکار مردم مذهب جعفری و قانو

اوقات رسمیت محافل در افتتاح مراسم دعا سرود سلطنت الهی بنام زعیم فرقه بهائیه شوقی افندی با نغمات تار و  

مذهب جدید در مقام تجزیه طلبی و تشکیل ویلون میسرودند بنا بمراتب فوق فرقه بهائیه ایادی اجنبی هستند که بنام 

خواهی و عمری  سلطنت بهائی مشغول فعالیت میباشند و لذا از دولت ابد مدت حضرت آقای عالء که معروف بدولت

 عموما  اند و همچنین از وکالی محترم مازندران را بصداقت و امانت و دیانت در دربار عظمت شعار شاهنشاه گذرانیده

اعم از وکالی بابل و ساری تقاضا مینمایم که طرحی بانحالل محافل بهائی در تمام کشور و همچنین مجازات اعدام  

بهائی از کلیه ادارات کشور تهیه و بمجلس تقدیم دارند و برای تصویب آن در   مأمورینبرای تبلیغ بهائیت و طرد 

پافشاری فرمایند و چون مسجد و مدرسه میرزای واقعه در حصیر فروشان بابل مرکز شهر از نظر اینکه  اسرع وقت

بعقیده این فرقه محل مزبور مدفن مال محمدعلی قدس ]قدوس[ بوده فرقه ضاله معتمد مسلمین را بوسیله رئیس فرهنگ 

دبستان هفده دی   فعال  ی و در عوض یک خانه که وقت بابل که جزء افراد همان فرقه بوده بعنوان تبدیل باحسن خریدار

اند نظر باینکه مسجد  میباشد از خریدار گرفته سپس خریدار مسجد مزبور را بشوقی افندی زعیم فرقه بهائی انتقال داده

المنفعه میباشد و مسجد و و مدرسه قابل نقل و انتقال نبوده و تبدیل باحسن در موردی است که رتبه موقوفه مسلوب

المنفعه نشده اعیان و بنای آن معمور و آباده بوده و مورد استفاده نماز گذاران و طالب علوم دینیه بوده درسه مسلوبم

اند علیهذا تقاضا  نوشته رسما   عالمه حائری هللااند و بآیتاست و این موضوع را اداره فرهنگ مازندران تصدیق کرده

مله شوقی افندی را باطل و باداره فرهنگ بابل دستور داده شود مبلغ صد  ای در مجلس طرح و سند معانمائیم مادهمی

وزارت فرهنگ پرداخت مسجد و  جوئیصرفه هزار لایر وجهی که شوقی افندی پرداخته است بمشارالیه از محل 

 الذکر را تحویل جامعه مسلمین بابل بفرمایند مدرسه فوق

 پور غالم عباس منادی سجد جامع بابل احمد جمالی حاجی آقا قلی با تقدیم احترامات از طرف دو هزار نفر اهالی م

 

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۳تلگراف  – سولده
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 جناب آقای عمیدی نوری

 تهران  –بری رونوشت دانشمند معظم آقای فلسفی رونوشت جناب آقای ارسالن خلعت

چون فرقه ضاله منحوس و منفور بهائی چندی است در کشور ایران به لباس مذهب علیه امنیت مردم مسلمان ایران و  

تمامیت ارضی کشور قیام نموده و بوسائل گوناگون مردم را از طریق صالح و عفاف و خداپرستی و دینداری منحرف 

ارند لذا به پیروی از منویات ذات اقدس همایونی برای ساخته و در پیشرفت مقاصد پلید خود از هر جنایتی مضایقه ند

تحکیم مبادی دین و استقالل مملکت و قوانین وحدت سعادت ملت ایران استدعای غیر قانونی شناختن این حزب 

منحوس که دشمن اسالم و ایرانند را داریم تا با این اقدام خداپسندانه ارواح مقدس اولیاء اسالم شاد و مردم مسلمان  

انرا مسرور و اشاعه دین مرض و مسلک خانمان برانداز از صفحه کشور اسالمی محو و نابود گردد از طرف پنج  جه

 توحید مبلغ المده خیرهللاهزار نفر اهالی کجور 

 

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۱تلگراف  –بابل 

 یبری رونوشت جناب آقای عمیدی نوری رونوشت دانشمند گرامی جناب آقای فلسفجناب آقای خلعت

بمنظور از بین بردن تبلیغات مخرب بهائی و جلوگیری از ایجاد نفاق بین برادران مسلمان ایرانی استدعا داریم با  

تصویب ماده واحده داشتن مرام بهائی را جرم محسوب و آنها را تعقیب و از خدمات دولتی مطرود فرموده خداوند را  

 خوشنود و میهن عزیز را حفظ فرمایند.

 نفر ذکر شده است[ ۴۵]نام حدود 

 

 محمودآباد 

 ۱۳۳۴اردیبهشت   ۲۱تلگراف 

بری رونوشت آقای عمیدی نوری نمایندگان محترم مازندران آقای دکتر  مجلس شورایملی رونوشت آقای ارسالن خلعت 

آهی رونوشت جناب آقای فلسفی واعظ شهیر رونوشت اداره تبلیغات تهران اینک که با تائیدات خداوند متعال و یمن 

ملت مسلمان  درآمدهقبال اعلیحضرت همایون شاهنشاه النه فساد فرقه کثیف بهائی تحت اشغال قوای نیرومند انتظامی ا

ایران ضمن اظهار خوشوقتی از این موفقیت عظمی فرصت را غنیمت شمرده از ساحت مجلس شورایملی و سنا 

افراد وابسته باین مسلک  دربارهزات را  بمنظور حفظ شعائر مذهب مقدس جعفری استدعای تصویب فوری قانون مجا

انگیزی را با خود بگور برده بار دیگر صفحه کشور عزیز ما از  منحوس داشته تا آرزوی کودتا و وطن فروشی و فتنه 

 لوث وجود عناصر و دشمنان مسلمان پاک و مصفا گردد امضاء

 نفر ذکر گردیده است[  ۱۰]نام 

 

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۳تلگراف  –رامسر 

بری نماینده محترم مجلس شورایملی رونوشت جناب آقای عمیدی نوری نماینده محترم جناب آقای ارسالن خلعت

 رونوشت جناب آقای دکتر آهی نماینده محترم تهران.

ه ها که آمال و آرزوی کلیه مسلمانان بوده موجب مسرت عموم اهالی رامسر گردیدبرچیده شدن بساط منفور بهائی

 اینک انتظار دارند که با گذرانیدن قانونی از مجلس شورایملی این عامل ضد دین اسالم غیر قانونی شناخته شود.

 نفر ذکر شده است[ و چندین امضاء دیگر ۴۸]نام حدود 

 

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۴تلگراف از بابلسر 
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 مجلس شورای ملی ساحت مقدس مجلس شورایملی رونوشت جناب آقای عمیدی نوری نمایندگان محترم 

بدین وسیله تنفر و انزجار خود را نسبت بطایفه گمراه و ضاله بهائی که با وسایل مختلف موجبات اختالف نسبت  

اند اعالم و برای حفظ استقالل مملکت و سعادت مسلمین غیر قانونی بودن این بمسلمان و ملت ایران را فراهم نموده

 تصویب فوری آنرا هرچه زودتر از مقامات مربوطه داریم. دسته گمراه را از مجلس تقاضا و انتظار

 نفر ذکر شده است[ ۴۸]نام حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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