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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[

 

 خراسان :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۵ :[تاریخ]

 ۱۶۹۲ :[شماره]

 

 القدس بدست آمده برای سازمان ملل متحد ارسال میشودمدارک مهمی که از حظیرة

شعبه جاسوسی یکی از بزرگترین و قدیمیترین دستگاههای جاسوسی جهان در تهران بوسیله بهائیان اداره میشده است 

 اسنادیکه از مبلغین بهائی در ترکیه بدست آمده چیست؟!

 .اندشده و بنفع آن حزب فعالیت میکرده ای از بهائیها داخل حزب تودهعده

 نماینده ایران در یک جلسه خصوصی سازمان ملل متحد بهائیان را متمرد از دین اسالم معرفی کرده است.

القدس مرکز بهائیت در تهران و همچنین تعطیل سایر محافل بهائیان در سرتاسر کشور یکی از مهمترین اشغال حظیرة

بهائیان  قبالا طبق اظهار یک مقام مطلع با وجودی که  حیث مورد توجه واقع گردیده است.مسائل روز شده و از هر 

اند چندین اند معذلک مقامات انتظامی موفق شدهالقدس خارج کردهمقداری از دفاتر و اسناد و مدارک خود را از حظیرة

 و قابل توجه از این مرکز بدست آورند. سند مهم

که بهائیان ایران و دنیا از یک منبع خارجی درآمد داشته و مخارج تبلیغات آنها بوسیله یک مدارک مزبور نشان میدهد 

اند استفاده شده است در عوض آن کشور خارجی از اطالعاتی که افراد بهایی بدست میآوردهکشور خارجی تأمین می

 مینموده است.

یک مرکز اطالعات و جاسوسی کشور خارجی که در سالهای اخیر حظیرةالقدس بیشتر ب»مزبور بر طبق اظهار مقام 

 «.دارای بزرگترین تشکیالت جاسوسی جهانی و نیم قرن سابقه عمل دارد درآمده بود

و با وجودی که حزب کمونیست ایران )حزب توده( هم مثل سایر احزاب جهان با هر مذهب »مقام مزبور گفت 

ز بهائیان ایران ارتباط داشته و عده کثیری از جوانهای تاکنون با مرک ۱۳۲۸مخالف است معذلک از سال  یخداپرست

 اند.بهائی عضو حزب توده شده

در تحقیقاتی که در این باره از دکتر یزدی شده او گفته است چون بهائیان معتقد بوجود خداوند یکتا نیستند و برای خود 

کمینفرم با بهائیان ارتباط یافته و در  حزب توده ایران بر طبق دستور ۱۳۲۸اند از این جهت از سال خدائی ساخته

 توسعه این مسلک کمک میکنند.

در این باره کرده خاطر نشان نموده که هرچه مشرک و مخالف دین اسالم و  ۱۳۲۸در تفسیری که کمینفرم در سال 

 «سایر ادیان در جهان بوجود آید بنفع حزب کمونیست و تئوری ماتریالیستی خواهد بود

در دو سال گذشته چندین بار چند شبکه حزب توده بوسیله مأمورین نظامی »رات خود افزوده و گفت همین مقام باظها

 شد.ها کتب بهائیان فروخته و تبلیغ دین بهائی میکشف شد که در آن شبکه

 بهائی در ترکیه نیمبلغ

لغین بهائی که از ایران به آن ای از مببر طبق گزارشی که سال قبل از آنکارا بتهران رسیده هنگامی که در ترکیه عده

 کشور رفته بودند دستگیر شدند.
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ا در الی چرم کف کفش یکی از بهائیان که  آباد کفاشی داشته و سمت ریاست هیئت مبلغین را یوسف در چهارراه سابقا

بیگانگان درآمده که بسیار جالب توجه بوده و پلیس ترکیه از افشاء این سند خودداری  داشته یک سند جاسوسی بنفع

کرده است. از همان وقت مقامات دولتی و روحانی متوجه فعالیت بهائیان شده و تصمیم بتعطیل این مرکز جاسوسی 

 اند.گرفته

 شکایت بسازمان ملل متحد

شکایتی بسازمان ملل متحد کرده و از اینکه دولت ایران مراکز  طبق اظهار مطلعین چند روز قبل بهائیان آمریکا

 اند.بهائیان را اشغال کرده بسازمان ملل متحد متوسل شده

بطوری که از نیویورک گزارش رسیده نماینده ایران در یک جلسه خصوصی اطالعات زیادی از وضع بهائیان ایران 

وجب اسناد و مدارکی که بوسیله خود بهائیان چاپ شده باعضاء های مضره آنها باعضاء سازمان داده و بمو فعالیت

سازمان ملل گفته است که اینها صاحب دین و کتاب آسمانی و پیغمبر نبوده و متمرد از دین اسالم هستند توضیحات 

ت و نماینده ایران مورد پشتیبانی کلیه نمایندگان مسلمان کشورهای جهان و حتی نماینده دربار پاپ واقع شده اس

اند که نباید به متمردین ادیان بقراریکه شایع است نماینده پاپ از قول پاپ اعظم بنمایندگان سازمان ملل متحد گفته

 فرصت و مجال و اجازه داد که برای خود ادیانی بسازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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