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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

 ۱۳۷۴ششم ذیقعده  - ۱۳۳۴تیر  ۴ :[تاریخ]

 ۱۷۲۸ :[شماره]

 

 هللا بروجردی ایران را ترک کنند قرار بود حضرت آیت

 آیا شایعۀ تعطیل حوزه علمیه قم صحت دارد؟!

آقایان سردار فاخر حکمت، دکتر اقبال رئیس دانشگاه و جعفر بهبهانی و جمعی دیگر بین تهران و قم رفت و آمد 

 میکنند

 انداز بکار انداختن سرمایه در ایران برحذر داشتهداران آمریکائی نوشته و آنها را هائی بسرمایهبهائیها نامه

 ام این کار باید انجام شوداند چون من در امر بهائیها پیشقدم شدههللا بروجردی فرمودهآیت

 اندتلگراف بمقامات دولتی ایران مخابره کرده ۲۵۰۰بهائیهای اروپا و آمریکا قریب 

 ...نتشر شده استفلسفی از طرف بهائیها م یپامنبرای بنام نشریه

بطوریکه از قم کسب اطالع شده چند نفر از نمایندگان مجلس که مخالف دولت آقای عالء میباشند از نظر کارشکنی 

اموال آنها  مصادرهخواهد قانون تعقیب و مجازات بهائیان و اند که دولت نمیهللا بروجردی رسانیدهبوسائلی بعرض آیت

لک دولت از انون مزبور تا حدی موجود است معذدر مجلس زمینه برای تصویب ق را بمجلس بیاورد و با وجودیکه

 تقدیم این الیحه بمجلس امتناع میورزد... 

 ...مسافرت رئیس مجلس

گویا  اندبهائیان مالک قرار داده دربارههمین نمایندگان اظهارات سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورایملی را 

سردار فاخر حکمت در جلسه خصوصی نمایندگان اظهار داشته بود که )نمایندگان مجلس نباید در تسلیم طرح بهائیان 

هللا بروجردی پیغام داده بودند که قصد عزیمت از ایران را دارند بالفاصله آقای سردار پیشقدم شوند( در نتیجه آیت

اند ان تبلیغاتی که بهائیان در خارج بر علیه ایران بوجود آوردهفاخر حکمت رئیس مجلس شورایملی بقم رفته جری

ام و نامۀ مرا آقای فلسفی در چون من در اینکار پیشقدم شده»اند هللا در جواب گفتههللا رسانیدند حضرت آیتبعرض آیت

 «.اند از اینجهت باید اینکار تمام شودروی منبر خوانده

خر حکمت بنمایندگان مجلسین اطالع میدهند که یکی دو جلسه خصوصی تشکیل پس از این اظهارات آقای سردار فا

 ...بهائیان مذاکره و صحبت کنند دربارهچگونگی تنظیم طرح و  دربارهداده 

 

 

 

 

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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