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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 سحر  :[]روزنامه

 ۱۹۵۵می  ۳۱ – ۱۳۳۴خرداد  ۹ چهارشنبه :[تاریخ]

   ۴ :[شماره]

 

 های سیاسیتازه

 دولت تقویت شده است 

وضع دولت از چند هفته پیش بهتر شده و پیروزی دولت در موضوع اختالف عقائد مذهبی که بدون هیچگونه تشنج و 

 .. .ناامنی سر و سامان گرفت در تقویت دولت خیلی موثر واقع شده است

نمیباشد و مخصوصا دولت طی بخشنامه  شایعات مربوط به مصادره اموال و تبعید و مهاجرت بهائیها مقرون بصحت 

متذکر شده است که افراد غیر مسئول بهیچوجه حق دخالت در انجام وظائف دولت نخواهند داشت و کسانی که تحت 

عناوین مذهبی نا امنی ایجاد نموده و بحقوق دیگران تخطی نمایند یا تضییقات غیر قانونی فراهم کنند تعقیب میشوند 

خانه بت المللی حسن اثر بخشیده و تبلیغات مغرضین را خنثی کرده است و جودیتبین رویه دولت در محافل 

های هندی که در محله پامنار میباشد و آزادانه در آنجا تشریفات مذهبی خود را انجام میدهند و کسی مزاحم آنها پرست

 نیست بعنوان نمونه رشد ملی ایران مورد توجه واقع شده است. 

 طرح آقای صفائی 

طرح آقای صفائی تاکنون در مجلس مطرح نشده است، فداکاری چند نفر از نمایندگان مانع شد که مجلس مجبور باتخاذ 

با وجود اصرار بعضی اشخاص به اینکه موضوع مبارزه با بهائیها در مجلس سنا نیز عنوان . رویه غیر عادی شود

گان وابسته بمقامات روحانی در تماسهائی که با قم و چند نفر از نمایند. شود اینموضوع در سنا مسکوت گذاشته شد

اند که با توجه باوضاع و احوال دنیا رضایت خاطر شخصیتهای محترم اند سعی نمودهسایر مجامع روحانی اخذ کرده

پیش بینی میشود اینموضوع الاقل تا دو سه ماه مسکوت  روحانی را نسبت بعدم لزوم تصویب قانون تازه جلب نمایند.

اهد ماند و دولت با اقدامات قانونی و مستدل خود خواهد توانست رضایت خاطر مقامات روحانی را فراهم و در  خو

 عین حال حقوق افراد ایرانیرا محفوظ نماید 

 مراجعت کاشانی و سکوت او

ران با سکوت هللا سید ابوالقاسم کاشانی بدون خبر و مقدمه بطهران مراجعت نمود و اکنون در طهدر هفته گذشته آیة 

هللا کاشانی در مورد مسئله بهائیها توجه محافل سیاسی را جلب کرده  غیر منتظره ناظر اوضاع میباشد، سکوت آیت

 است.

هللا کاشانی همیشه پرچمدار مبارزه با بهائیها بوده است و مکرر در صدد اقدامات حادی علیه آنها برآمده ولی در این  آیة

هللا کاشانی در هللا بمخبر ما اظهار داشته است که آیة یکی از دوستان آیة ر نظری نکرده.مدت ساکت مانده است و اظها

 اینموقع ایجاد تشنج را در کشور مصلحت ندانسته و آنرا مخالف برنامه اصالحی میدانند.

خصوص  گفته میشود علت مراجعت ناگهانی ایشان هم این بوده است که در مشهد از ایشان تقاضا شده بود در این

 اعالمیه صادر کنند ولی چون ایشان مایل نبودند که در اینخصوص تظاهری بکنند ناچار بتهران مراجعت کردند 
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 از طهران 

اینکه نویسنده روزنامه مسلمانیش مثل  ...ای برای بهائیها بوده روزنامه سحر یک بلندگوی حسابی و یك مبلغ شایسته...

بعض مسلمانان دیگر است که هزاران خیانت و جنایت مرتکب میشوند و عمال تیشه بریشه دین میزنند و باز خود را  

 مسلمان میدانند! ...

را  کی میخواسته خانه بهائی نویسنده گویا چرس کشیده و بنك استعمال کرده، بترهات و جعلیات متشبث شده بیچاره

کی چنین افکاری در مغزش پرورانده این حرفها کجا بوده و این مالیخولیا از   خراب کند کی میخواسته بهائی بکشد؟

 ... کجا برای تو پیدا شده؟

مینویسد مگر دستگاه روحانیت با آنهمه علمای متبحر و دانشمند قادر نیست در راه تبلیغ دین با منطق و برهان بمباره 

 میکند! سؤالیای که مغرض و مفسد است و چنین راستی خیلی عجیب است از چنین نویسنده د؟]بمبارزه[  برخیز

 فکر!  ای بی

 هللا برهان سرشان میشود؟مگر افراد بهائی منطق میفهمند مگر اغنام

 مگر اینها و مبلغین بهائی حاضر میشوند با علماء و دانشمندان صحبت کند.

 ورزی؟ هستید چرا بچنین حمالتی مبادرت میاطالع خبر و بیشما که اینقدر بی

 خداوند دشمنان حقیقت را رهنمائی کند. -سحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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