
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 روح آزادی  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 ۱۲۰ ]شماره:[

 

 چرا مرکز و کانون بهائیت اشغال شد؟ 

فرمانداری نظامی اشغال شد و متعاقب آن این  مأمورین چند روز قبل مرکز اصلی فرقه ضاله بهائیان از طرف 

 اعالمیه از طرف فرماندار نظامی تهران صادر شد. 

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

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

روحانیت با پشتبانی شخص اعلیحضرت همایونی و افراد مسلمان بتکاپو افتادند و   مؤثرمتعاقب این اعالمیه مقامات  

 د.هر کدام بنحوی از این عمل دولت و فرمانداری نظامی تشویق و تقدیر بعمل آوردن

 الخبثالقدس است یا عنیفهحظیرة

 دامنه مبارزه باال کشید تا آنکه بمجلس شورای ملی رسید و توجه نمایندگان را بخود جلب نمود و بهمین مناسب جلسه

حکمت رئیس مجلس شورای ملی بیانات مبسوطی   خرسردار فامخصوصی تشکیل گردید در این جلسه ابتدا جناب آقای 

درباره حقانیت دین مبین اسالم و اینکه فرقه بهائیت یک مذهب مستحدث و برخالف دین اسالم و مذهب جعفری و 

دولت اطالع داده  ئتیبه هکه مورد تائید عموم نمایندگان قرار گرفت سپس تلقونی ]تلفونی[  ایرادقانون اسالمی میباشد، 

و وزیر امور خارجه وزیر دارائی در جلسه حضور بهمرسانیدند و از طرف   ریوزنخستآقای انتظام نایب  شد و جناب

وکال طرحی تهیه و بوسیله آقای سید احمد صفائی بمجلس تقدیم شد و پیرو تقدیم همین طرح بود که شوشتری گفت من 

 بندم(الخبث را می ةدرب این )عنیف

 بکجا خواهد انجامید القدس و اموال آنسرنوشت حظیره

درباره اینکه اموال عمومی فرقه بهائی باید چه وضعی بخود بگیرد و تکلیف آن بچه نحوی روشن شود نظر مقامات  

القدس بنام شخص معین باشد چون او از دین اسالم برگشته و مرتد روحانی این است که اگر هم ورقه مالکیت حظیرة

چیزی باشد اگر ورثه مسلمان داشته باشد اموالش باو میرسد و اگر وارث مسلمان مطابق دین اسالم نمیتواند مالک 

شود که هر طور مقتضی باشد بمصرف المالک در اختیار حاکم شرع گذاشته مینداشته باشد اموال آنها بعنوان مجهول

 المنفعه مسلمانها برسد. امور عام 

 شودجلسه بهائیها در کجا تشکیل می

نمیتوانند تشکیل جلسه  ظاهرا  انتظامی اشغال شده و آنها  نیمأمورطبق یک خبر موثق از روزیکه کانون بهائیها توسط 

یابد و  بدهند جلسات آنها بطور مرتب در منزل افراد فرقه که تمام از سرشناسها و دارای منازل وسیع هستند تشکیل می

 جتماع و راجع ببرنامه آینده خود مذاکراتی نمودند.هفته قبل در یکی از منازل واقع در شمال شهر ا

 های مربوطه از کجا اداره میشود مخارج کمیته مرکزی و سایر سازمان

القدس مرکز اصلی سازمانها و تشکیالت بهائیها است و لجنه یعنی کمیسیون امور مالی هم که  بطوریکه گفتیم حظیره
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لی که افراد بهائی بمحفل و سازمان عمومی خودشان میپردازند دو نوع زیر نظر محفل اداره در همانجا قرار دارد و پو

 است یکی اعانه دیگر مالیات مذهبی یعنی پولی که بگفته خودشان بمنزله زکوت مسلمانها است. 

خودش تعهد کند که در هر ماه یا هر سال فالن مبلغ   لیبه متواند اعانه میزان ثابت و معینی ندارد هر فرد بهائی می

بطور مرتب و دائم آن   حتما  انه بدهد تعیین اعانه و مقدار آن اختیاری است ولی وقتی مبلغی را تعهد کردند ناچارند اع

 مبلغ تعهدی را بپردازند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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