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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:[ روزانه خراسان 

 ۱۳۳۴چهارشنبه هفتم تیر  ]]تاریخ:

 ۱۷۲۹]شماره:[ 

 

 شورای استان چه گذشت؟  العادهفوقدر جلسه 

خوانندگان گرامی البته توجه کامل دارند که مدتی است جریان بهائیها موضوع حساسی شده و در اطراف آن همه  

های مختلفی میشود و بیشتر افکار عمومی در تمام کشور متوجه این امر است، حتی اغلب جرائد در  روزه بحث

 .ختلفی مینمایند های ماطراف این موضوع مطالبی نوشته و بحث

است و همچنین در شهر مقدس مشهد که یک شهر بزرگ مذهبی و  بااهمیتیدر خراسان هم که یک استان وسیع و 

 .مرکز روحانیت کشور است بطوری افکار عمومی متوجه این امر شده که توجه تمام طبقات را بخود جلب نموده است

ستاندار خراسان بعمل آمد قبل از هر چیز موضوع بهائیها و اخراج ای که با آقای رام ادر چند شماره قبل در مصاحبه 

های مختلف بتهران و قم مخابره گردیده مورد بحث و  آنها از ادارات دولتی و تلگرافاتی که از طرف اصناف و جمعیت

فاده نموده و مذاکره قرار گرفت، و ایشان هم از نظر احترام بافکار عمومی حاضر شدند از اختیارات قانونی خود است

 .العاده شورای استان، نسبت باخراج بهائیها از ادارات دولتی در خراسان اقدامات الزم بعمل آورندبا تشکیل جلسه فوق 

العاده شورای استان با دعوت آقای  هنگام حرکت برای انجام این منظور آقای استاندار دستور دادند که جلسه فوق 

ا مشورت آقایان اعضاء شورا بموقع اجرا گذاشته شود، بهمین علت آقای مسعودی  فرماندار تشکیل شود و این تصمیم ب

قبل    ۱۱کفیل استانداری از کلیه رؤسای ادارات دولتی و چند تن از معتمدین محل دعوت بعمل آورده و مقارن ساعت 

رمندان دولت در  العاده شورای استان در عمارت استانداری تشکیل یافت، در اطراف کااز ظهر دیروز جلسه فوق

 . خراسان که بهائی باشند بحث مفصلی بعمل آمد و مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفت

با حسن استقبالی که از طرف کلیه آقایان رؤسای ادارات و اعضاء شورا بعمل آمد باتفاق آراء تصمیم اتخاذ گردید که  

ی قرار داده چنانچه افرادی بهائی در دستگاه رؤسای ادارات هر یک سازمانهای مربوط بخود را تحت کنترل و رسیدگ

اداری وابسته بخود داشته باشند نسبت بطرد و اخراج آنها اقدامات الزم معمول دارند، همچنین نسبت بافرادی که  

مشکوک بنظر میرسند رؤسای ادارات با خود آنها تماس گرفته و وضع آنان را از لحاظ مذهب و اینکه آیا مسلمان 

 ئی روشن سازند.هستند یا بها 

ما ضمن آنکه از حسن نیت و طرز عمل رؤسای ادارات دولتی قدردانی مینمائیم یقین داریم مردم شهر مقدس مشهد و 

همچنین اهالی محترم خراسان چون بیش از همه بمعتقدات مذهبی سخت پای بند میباشند از این اقدام رؤسای ادارات  

میکنیم مردم مشهد و سایر شهرستانهای استان خراسان همیشه رعایت خوشنود و راضی خواهند بود و نیز اعتراف 

آرامش و حفظ نظم و امنیت را نموده و هیچگاه آلت دست مغرضین قرار نگرفته و نخواهند گرفت، ما معتقدیم  

 اند باز همهمانطور که در تحوالت گذشته و پیش آمدهای مختلف همیشه خود مردم انتظامات خراسان را حفظ نموده

 امنیت و آرامش این منطقه را حفظ خواهند نمود و کاری نخواهند کرد که موجبات تشنج فراهم گردد. 

 قرار بود حضرت آیت هللا بروجردی ایران را ترک کنند

 نشریه ای بنام پامنبری فلسفی از طرف بهائیها منتشر شده است
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 .اگر از طرف روحانیون اقدامی نشود محرم امسال محرم خطرناکی است

 جلسه محافل روحانی تهران

ضیافتی بافتخار آیت هللا گلپایگانی ترتیب داده  فیروزآبادیدر این مدت که بین تهران و قم فعالیت میشد در ده آقای 

طرح ضبط اموال بهائیان صحبت و مذاکره کرده قرار میشود مدتی سکوت  دربارهمیشود در این ضیافت آقایان علماء 

که روز بعد شرفیاب میشده مأموریت میدهند که از اعلیحضرت شاه استدعای   فیروزآبادیای بآق ضمنا  اختیار شود و 

 .توجه مخصوص بامر بهائیان کنند

 انتظامی  مأموریندخالت 

انتظامی تعطیل میشود و  مأمورینای بوده که با اخطار در دنبال این جلسه در منزل فرزند آیت هللا خوان ری نیز جلسه 

 .جراید دستور میدهد که از نشر اخبار مربوط بتعطیل این مجلس جلوگیری کنندفرماندار نظامی ب

 فعالیت بهائیان در خارج کشور

اند با خرج مبالغ زیادی بطوریکه شایع است بهائیان در ممالک اروپائی و امریکائی و هر جا که محفل بهائیت داشته

ایران و دولت ایران بشورانند و برای اقلیتهای مذهبی یهودی و عیسوی تضییقات   برعلیهاند کلیه جراید را موفق شده

 .قائل شوند

هائی نوشته جریان مذاکرات های خود را بایران بیاورند نامهاند سرمایهامریکائی که قصد داشته بهائیان بسرمایه داران   

اند اگر جلسه خصوصی و علنی مجلسین ایران را که دائر بضبط اموال بهائیان بود ارسال داشته و بآنها نوشته

 های خود را بایران ببرید بعناوین مختلف ضبط و از بین میرود.سرمایه

 رافات بهائیانتلگ 

متعاقب فعالیتهای مطبوعاتی که حتی در پرتیراژترین جراید امریکا از قبیل نیوز ویک و تایم و الیف منتشر شده قریب 

تلگراف از طرف بهائیان اروپا و امریکا و حتی افریقا بمقامات دولتی رسیده است در یکی از گزارشات  ۲۵۰۰

گر مخالفین دولت ایران ده ملیون دالر خرج میکردند نمی توانستند اینقدر مقامات دولتی ایران در خارج نوشته شده ا

 .ایران تبلیغات نمایند. تبلیغات علیه ایران از جراید برادیوها و سینماها هم رسوخ کرده است برعلیه

 نشریات بهائیان 

ها بنام جواب )پامنبری  از نشریهاند چند نشریه در جواب اظهارات آقای فلسفی منتشر کنند یکی بهائیان ایران موفق شده 

 .فلسفی( است و دیگری نیز بوسیله یکی از سرتیپها نوشته شده است

 محرم خونین

بنظر بعضی از مقامات محرم امسال بایستی محرم خونینی باشد مگر اینکه محافل روحانی از هم اکنون در صدد  

کمونیستها و افراد حزب توده متحد شده در صدد مقابله با  های الزم بنمایند زیرا بهائیان با بینیجلوگیری بر اثر پیش

 .اندبرآمده در محرم امسال از طرف روحانیون ابراز خواهد شد  احتماال  عملیاتی که 

 . این تلگرافات از طرف صنف کفاش مخابره شده است

 همحضر مقدس حضرت آیت ا... البروجردی دامت برکات –قم 

مقامات مربوطه خواستار برچیدن دستگاه ضد دین و تعقیب فرقه ضاله شده و  صنف کفاش ارض اقدس ضمن تلگراف ب

هرچه زودتر در اجرای اوامر آنجناب اقدام الزم بعمل آورند و در انجام منویات آن پیشوای عالم تشیع آماده همه گونه 

 فداکاری هستیم.

 پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محبوب 

بهائیان شروع شده است ایجاد ناراحتی   برعلیهمذهب از عدم پیشرفت نهضت مقدسی که  بزرگ پیشوای دین و تأثر

منطقه خراسان شده لذا از پیشگاه شاهنشاه محبوب خواهانیم که  باألخصبسیاری در قلوب ملت شیعه ایران  تألمشدید و 

 ضاله اقدام سریع بعمل آید  های ضد وطنی این فرقهمقرر فرمایند هرچه زودتر در اضمحالل مسلک پوشالی و شبکه
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 –جناب آقای عالء نخست وزیر  –تهران 

رونوشت مجلس شورای ملی انتظار میرود هر چه زودتر با جدیت دولت اصالح طلب آن   –رونوشت مجلس سنا 

 .بهائی از کلیه شئون مملکتی اقدام سریع بعمل آید طلبآشوب جناب و مجلسین در قطع ایادی جمعیت ضد دین و 

 فاش ارض اقدس صنف ک

رونوشت روزنامه  –جناب آقای عالء نخست وزیر رونوشت توسط جناب آقای سید احمد صفائی مجلس شوری ملی  

کیهان از آنجائی که منویات حضرت آیت اللـه العظمی آقای بروجردی مد ظله العالی خواسته عموم مسلمانان جهان 

با فساد مصممید خواهانیم هرچه زودتر در اجرای اوامر   است از مجلس شوری ملی و دولت جنابعالی که در مبارزه

بهائیت اقدامات الزمه را بعمل آورند در غیر اینصورت   غیرقانونیمعظم له راجع ببرچیدن دستگاه ضد دین و فاسد و 

 .ما و عموم مسلمین بوظیفه خود قیام خواهیم نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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