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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[

 

 ]روزنامه:[ خواندنیها

 ۱۳۳۴شهریور  ۷]تاریخ:[ 

 ۹۸]شماره:[ 

 

اند مذاکرات روحانیون با ملک سعود برای تعمیر بقاع پیام مهم دیگری که حضرت آیت هللا بروجردی بتهران فرستاده

با تقاضای بازگشت سران  –شود ای از کارمندان بهائی دولت تهیه میائمه اطهار به نتیجه نرسید لیست محرمانه

 قشقائی بایران موافقت نشد.

... 

عه گذشته در یکی از مجالت در باره پیشنهاد یک دولت خارجی برای برسمیت شناختن در این ضمن خبری که جم

های مذهبی انتشار یافت موجب بروز عصبانیت شدیدی در محافل روحانی عالی مقام گردید و موضوع یکی از فرقه

ل شد مورد بحث قرار بهبهانی و چند تن دیگر از علمای روحانی تهران تشکی –ئی که بشرکت آقایان کاشانی در جلسه

گرفت و باالخره چند نفر از آقایان مأموریت یافتند که نزد نخست وزیر بروند و در باب صحت و سقم جریان از ایشان 

توضیح بخواهند و صبح روز یکشنبه هفته گذشته طبق وقتی که قبال تعیین شده بود چند نفر از علماء بمنزل آقای 

وزیر اظهار داشتند سه ربع با ایشان در این مورد مذاکره کردند و آقای نخست نخست وزیر در دزآشوب رفتند و مدت

که دولت هرگز اجازه نمیدهد که چنین پیشنهادهائی شود در این جلسه آقایان علماء اظهار داشتند که بعضی از وعاظ 

جلوگیری از عواقب شدیدتر اند که تظاهرات شدیدی در این مورد بنمایند و مردم را برای مشهور تهران تصمیم گرفته

 در جریان بگذارند ولی از ایشان تقاضا شد که مطمئن باشند از طرف دولت اقدامات الزم بعمل خواهد آمد.

... 

ها و بنگاههای دولتی دستور داده شده که هرچه بقرار اطالع ضمن یک بخشنامه محرمانه بکلیه ادارات و وزارتخانه

از نام و نشان و آدرس کامل بهائیانی که در ادارات مشغول کار هستند تهیه نمایند گفته شده که دولت در  زودتر لیستی

 نظر دارد یک تصمیم کلی برای کارمندان بهائی بگیرد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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