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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[

 

 اطالعات  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سه  :[تاریخ]

 ۸۶۷۳ :[شماره]

 

 مبارزه با فرقه بهائی مذاکره شددر جلسه خصوصی مجلس شورای ملی پیرامون 

 رئیس مجلس گفت:

صدا هستیم لکن در این قبیل مسائل باید با مطالعه و دوراندیشی کامل   ما هم با مردم در منکوب ساختن این فرقه هم

 اقدام نمود

 حضور نمایندگان دولت در جلسه خصوصی 

ای است ولی دستهائی در کار است که از  دسته ضاله منهم معتقد هستم که این فرقه   نایب نخست وزیر اظهار داشت:

هللا بروجردی در مسجد جامع قم با حضور هزاران نفر در باره پس از نماز حضرت آیت .آلود ماهی بگیرندآب گل

 .فرقه بهائی و بستن حظیرةالقدس مطالبی گفته شد

 تلگراف شاهنشاه و حضرت آیةهللا بروجردی به آیةهللا بهبهانی

 شهرستانها از فعالیت بهائیها جلوگیری میشوددر کلیه 

 دستوری که از طرف وزارت کشور در این باب باستانداریها داده شده است

 باشندجلوگیری از فعالیت بهائیها در کشور می مأموروزارت کشور  مأمورین

 بروجردی نماز ظهر و هللادر ایام ماه رمضان حضرت آیت   امروز خبرنگار ما از قم بوسیله تلفن چنین اطالع داد:

معظم له اقتداء  بترین مساجد قم میباشد برگزار مینمایند و عده زیادی از اهالی عصر را در مسجد جامع که از قدیم

منبر میرود و با حضور هزاران نفر از مستمعین در باره ه کنند و بعد از انجام نماز آقای برقعی واعظ معروف بمی

 امور دینی سخنرانی مینماید.

هللا بروجردی آقای برقعی بمنبر رفت و در ضمن بیانات دینی تاریخچۀ دیروز بعد از انجام نماز ظهر و عصر آیت

مفصلی نسبت به پیدایش فرقه بهائی بیان کرد و از بسته شدن حظیرةالقدس مرکز تبلیغات آنها در تهران اظهار  

لزوم این عمل ایراد داشت و از پیشگاه اعلیحضرت همایونی که همواره ه وی شرح جامعی نسبت ب خوشوقتی کرد.

که این مرکز را   مأمورینیحامی و مروج مذهب مقدس جعفری میباشند تشکر کرد و از فرماندار نظامی تهران و 

 اشغال کردند قدردانی نمود.

شغال حظیرةالقدس در جراید و افواه  خبرنگار ما در آخر گزارش تلفنی خود اضافه کرد که در این دو روزه که خبر ا

منتشر شده عموم طبقات از این اقدام خوشحال میباشند و تلگرافات زیادی مبنی بر اظهار تشکر بمقامات تهران از 

 طرف عموم مخابره شده است.

 فعالیت در شهرستانها
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رسیده حاکی است که فعالیت تهران ه بطور کلی اخبار و اطالعاتی که در چند روز اخیر از شهرستانها و والیات ب

آغاز شده   ابهائی هرسمی دولتی در استانها و شهرستانها برای جلوگیری از تبلیغات  مأمورینداری از طرف دامنه

 با نهایت جدیت از فعالیت پیروان این فرقه جلوگیری میکنند. مأموریناست و 

 فرقه غیر رسمی

استانداران  ه ری در باره جلوگیری از تبلیغات و فعالیت بهائیان بشایع شده بود که از طرف وزارت کشور دستو اخیرا  

داده شده است خبرنگار ما در این مورد امروز با آقای دکتر پرویز خانلری معاون وزارت کشور تماس حاصل کرد و  

و این وزارتخانه جلوگیری از فعالیت  مأمورینخبرنگار ما گفت وظیفه کلی وزارت کشور و  سؤالوی در جواب 

ای نیست چون بنظر مقررات مملکتی جات غیر رسمی میباشد جلوگیری از فعالیت این فرقه امر تازه تبلیغات دسته

نخست وزیر وقت دستوری به وزارت کشور داد   ۱۳۲۹رسمیت شناخته نشده است در سال ه  ای در ایران بچنین فرقه 

دولتی حق ندارند در مکاتبات خود نامی از فرقه بهائی برند زیرا  مأمورینکه به استانداران و فرمانداران ابالغ نمایند 

د ای به استانداران و فرمانداران ابالغ شاین فرقه در ایران رسمیت ندارد و این دستور آقای نخست وزیر طی بخشنامه

در قوانین ما تصریح شده که عالوه بر مذهب اسالم که مذهب رسمی کشور شاهنشاهی است سه فرقه اقلیت مذهبی در  

بهر اسم و بهر عنوانی در ایران بوجود آید طبق قانون  یایران وجود دارد و عالوه بر این سه فرقه هر فرقه دیگر

ها جلوگیری نمایند آقای  ین موجود از فعالیت اینگونه فرقه دولتی نیز موظف هستند طبق قوان مأمورینرسمیت ندارد و 

 ای نیستسر کشور معمول میباشد و امر تازه تا معاون وزارت کشور در پایان گفت این جریان مدتها است در سر

 هللا بروجردیتلگراف شاهنشاه و حضرت آیت

اعلیحضرت همایونی ه هللا بهبهانی بطرف آیتانتظامی دو تلگراف از  مأمورینمناسبت اشغال حظیرةالقدس بوسیله ه ب

اطالع خوانندگان محترم رسید و ه هللا بروجردی مخابره گردید که متن دو تلگراف در شماره دیروز بو حضرت آیت

 هللا بهبهانی بشرح زیر بنظر خوانندگان میرسد.هللا بروجردی به آیتاکنون پاسخ تلگراف ذات شاهانه و حضرت آیت

 رضامندی خاطر شاهانه 

 جناب مستطاب حجةاالسالم حاجی میرزا سید محمد بهبهانی دامت برکاته

تلگراف جنابعالی که مشعر بر تهنیت و ادعیه خالصانه بود مالحظه شد و موجب خرسندی و امتنان گردید بطوریکه 

ادامه این توفیق را از خداوند متعال اجرای مقررات اسالم موظف دانسته و ه  اید همیشه خود را بمکرر از ما شنیده

 خواهانیم

 شاه ۱۳۳۴اردیبهشت ماه  ۱۷

 هللا بروجردیتلگراف حضرت آیت

االسالم والمسلمین میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته تلگراف مبارک حاکی از اقدام شخص  حضرت حجت  –تهران 

موجب عدم  طبعا  ضد دیانت مقدسه اسالم که  که فقط برای تبلیغات ای اعلیحضرت همایونی در بستن و ضبط محوطه

 وحدت ملیت است و بلکه ضد استقالل مملکت و ضعیف نمودن مقام سلطنت بنا شده موجب مسرت گردید.

 البته عموم مسلمانان جهان و علمای اعالم بلکه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه از این اقدام مسرور هستند.

ایف حتمیه سلطنت بشمار میرود مرجو آنکه خداوند عز و شانه دیانت مقدسه میتوان گفت بنظر عقالی مملکت از وظ

 اسالم و سلطنت ایران را از گزند دشمنان و اخاللگران حفظ فرموده و وجود مبارک را برای مسلمین مستدام بدارد. 

 حسین طباطبائی

 

 

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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