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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[

 

 فوق العاده - آرزو [:]روزنامه

 ۱۳۳۴ ]تاریخ:[

 

 اله العظمی بروجردی نامه آیت

 کشور تبعید میشوندنفر از مبلغین بهائی بخارج از  ۲۱تا چند روز دیگر 

 کارت عضویت پیدا شد هزار  ۵۰ ]حظیرةالقدس[در بایگانی حضیرةالقدس 

 لیست کلیه اسامی بهائیان ایران بدست مامورین افتاد

هللا العظمی بروجردی دیروز آقای فلسفی واعظ شهیری ضمن سخنرانی خود از مسجد سلطانی متن نامه حضرت آیت

 تایید اقدامات دولت در مورد فرقه بهائیان بشرح زیر قرائت کردند.دامت برکاته را مبنی بر 

 الرحیم الرحمنهللابسم

 االسالم آقای فلسفی دام افاذاته جناب ثقة

بعرض میرساند خدمات پر قیمتی را که این چند روزه نسبت به صیانت مقدسه اسالم بلکه مطلق دیانات و نسبت بقرآن 

آسمانی و نسبت به استقالل و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و  کریم بلکه مطلق کتب 

اید و مقداری از پرده ضخیمی را که یك حزب سیاسی بنام مذهب بهائی روی منویات خود مسلمانان جهان انجام داده 

المخزن و تبلیغات جهولکه با تشکیالت منظم و صرف پولهای م گسترده و متجاوز از سالها در حدود صد سال

دار خود بر ضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و صرفا بر علیه سلطنت و حکومت دامنه

اید موجب مسرت کامل قلوب مردمان بلکه مسرت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا  را معرفی نموده [ناخوانا]کوشش 

 شده است

نیست و بیانات منبری هم قدرت کشف بیشتر از این را ندارد فقط جدیت حکومت اگر چه ماهیت مطلب هنوز مکشوف 

های مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد چنانچه در نظیر آن موفق شده و  تواند ترویج شبکهمی

ای که  دستهمیشوند گمان میکنم برای مملکت ضرر این حزب به مراتب زیادتر از دیگران است زیرا فرق است بین 

قلمداد کند فرق است بین دشمنی که حمله کند بقلعه محکمی  [دوست]  دوصت اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را

 .ولی بدون وسایل و دشمنی که از اول با وسیله شروع بتخریب قلعه کند

نهایت نگرانی است و در خاتمه باید متذکر شد این حزب در بسیاری از شئون حکومت و دولت نفوذ کرده و موجب 

 .های ایشان استاطالعاتی که میرسد که کامال موید فعالیت

طفل صغیر خواب بودند وارد  ۵ای که با مثال حمله چند نفر متجاوز در نصف شب بخانه پیر زن فقیر و بیچاره

مسلمانان و خوف از یکدیگر کنند و فقط باصرار آنها را با بیل و کلنك قطعه قطعه می شوند و با آن وضع فجیعمی

در شئون دولت این فرقه نفوذ کامل کرده و لذا اهم امور در این مقام تصفیه  . گذارندیكنفر اعدام و بقیه را بحال خود می

 . ها و کارهای حساس مملکت است از این فرقهادارات و وزارتخانه 

ئید جماعتی را که در ترویج این مذهب کوشش از خداوند عز شانه استحکام دیانت مقدس اسالم و مذهب جعفری و تا

 .میکنند مسئلت مینماید
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 هللا برکاتهوالسالم علیکم برحمه 

 پانزدهم رمضان مبارک

 لیست تعداد بهائیان ایران 

از امروز هیئتی مرکب از نمایندگان فرمانداری نظامی و دادستانی ارتش اوراق و اسناد موجوده در حظیرةالقدس را  

خبر دیگر حاکیست که در ضمن بازرسی لیستی که حاوی نام و تعداد و کلیه   اند بررسی قرار دادهمورد مطالعه و 

 . مشخصات بهائیان ایران بود بدست مامورین فرمانداری نظامی افتاد

 تبعید بخارج از کشور

ایکه در آن نام مبلغین موثر بهابیان درج شده است بدست ماموران یك خبر خصوصی حاکیست که طبق لیست محرمانه

ای از آنان را بخارج از کشور تبعید کند گفته میشود که جزو این لیست  انتظامی افتاده است و دولت قصد دارد عده 

 باشد.است مشمول این تصمیم می مشهور بهائیان تهران]مبلغین[ خانم نعیمی که از مبلمین 

 بهائیان که قصد مهاجرت دارند 

ای از بهائیان با وجود اطمینان و قول تامین جانی که از طرفی اولیای انتظامی بآنان داده اطالع میرسد که چون عده 

 شده است.

با مهاجرت خارج از کشور اند با مراجعه و مذاکره با دولت تقاضای موافقت اند تصمیم گرفتهمعهذا احساس خطر کرده

 .بکنند. معلوم نیست که آیا این تقاضا مورد موافقت دولت قرار خواهد گرفت یا نه

 حق بر باطل غلبه کرد ... 

 شسته شد پرست کتایحق شناس و  رانیمسلمان، در ا رانیا درکه سالها بر دامن مسلمانان جهان نشسته بود  یننگ 

 کیتبر کتاپرستیو افراد و افسران پاکدل و  نیرا بسلطان مسلم تیموقع نیاز اجتماع طرد شدند و ا نیدیب یهایبهائ

 .میگویم

 دستور محافظت بهائیان

از همان ساعت که خبر مبارزه با بهائیان از میکرفن رادیو تهران بخش گردید بالفاصله بر طبق فرمان شاهنشاه مقدار  

در نقاط مختلف تهران و شهرستانها که بیم خطراتی به افراد بهائی میرفت گمارده  زیادی از مامورین انتظامی و مخفی

 . شدند و طی دستور اکید فرماندار نظامی مامورین انتظامی برای حفظ جان بهائیان مسئولیت شدید دارند

اند قول  بایشان مراجعه کردهبهائیانی که برای حفظ جانشان  اغلبهمچنین تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی به 

 . اند که هیچگونه مزاحمت و آسیبی بایشان وارد نخواهد شدداده 

 تبدیل حظیرةالقدس به مسجد

اند و القدس در تصرف صد نفر از سربازان لشگر دو زرهی است که در نقاط مختلف آنجا متمرکز شدهاکنون حظیره

 .مجاز استورود آنجا نیز فقط برای افسران فرمانداری نظامی 

گفته میشود که دولت تصمیم گرفته است در هفته آینده با تغییرات جزیی که در وضع ساختمانی از جمله ایجاد گلدسته  

 . القدس را تبدیل به مسجد سازدو غیره ساختمان حظیره

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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