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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[

 

 طوفان شرق  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۴ :[تاریخ]

 ۱۰ :[شماره]

 

 طرح محکومیت فرقه بهائی در ایران 

تاریخی واعظ شهیر آسیا ثقةاالسالم حاج شیخ محمدتقی فلسفی از منبر مسجد سلطانی در  اثر سخنرانیهای مذهبی و  بر

ر و ایام ماه مبارک رمضان نسبت به فرقه بهائی و بهائیگری آنچنان هیجانی در میان مسلمان ایران روی داده که نظی

 آن کمتر دیده شده است لکن از آنجائیکه امکان بروز اغتشاش میرفت.سابقه 

فلسفی مردم را بآرامش دعوت کردند و دولت را به سرکوبی این فرقه از راه قوای انتظامی ودر حصار امنیت آقای 

قدم بجلو گذاشت و کلوپ بهائیان را اشغال نمود در آنجا سربازان نماز  .…هشدار دادند. فرمانداری نظامی تهران 

هللا بهبهانی و حضرت لعظمی بروجردی و حضرت آیتهللا اگذاردند و صدای هللا اکبر اذان طنین افکند. حضرت آیت

 …آمیز خود را در اینخصوص ابراز فرمودند و از شاهنشاه تشکر نمودند  آیت هللا نبوی نوری نظریات تأئید

  ۶۰شنبه گذشته صحبت شد که طرحی بامضای در جلسه خصوصی سه  در مجلس نیز مسئله بهائیگری عنوان شد و

که اموال بهائیان بنفع دولت ضبط و از ادارات دولتی اخراج شوند و نیز کسانیکه باین فرقه  نفر نمایندگان تهیه شده 

 سال حبس محکوم گردند. ۱۵بگروند به 

 تمام مذاکرات روی این موضوع دور میزند که اغتشاش روی ندهد و از راه قوانین بساط بهائیگری برچیده شود. ...  

شجره خبیثه کفر باید ریشه کن شود و نباید بعد از این اجازه داد نطفه فرق ضد  آنچه مسلم است درکشور اسالمی ایران 

 اسالم بسته شود. 

مجلس شورای ملی نورالدین نایب رئیس مجلس و سید احمد صفائی. آنچه باید و شاید در این  ...در جلسه خصوصی  

که  …انتظار اقدامات قانونی دولت هستیم ب ...گری را بیان داشتند. ما نیز باره سخن گفتند و طرق مبارزه با بهائی

یا بنام  ...تصمیم قاطع و محکمی اتخاذ کند و در استحکام بنیان مذهب حقه جعفری وظایف محققه خود را انجام دهد

مذهب از خدمات تیمسار سرلشگر علوی مقدم رئیس کل شهربانی و تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران که 

 صوص ملوکانه برای تحکیم مبانی دین گام برداشته اند قدردانی میکنیم.در ظل توجهات مخ

 

 

 

 

 

 

 

 

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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