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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:[ دانش امروز

 ۱۳۳۴مرداد  ۱۴]تاریخ:[ 

 ۱۳۴]شماره:[ 

 

 ای بر ضد دین بچاپ برسانندچطور میخواستند در چاپخانه مجلس شورایملی مقاله

آقای طباطبائی مقاله مزبور را که سراپا اهانت بمراجع معظم شیعه خصوصا علمای حوزه علمیه قم و طرفداری ...

که دارند مطلع از نماید، و چون شخص ایشان عالوه بر فضل و دانشی صریح از یک فرقه ضاله کثیف بوده قرائت می

قانون هستند چاپ مقاله فوق را خالف قانون اساسی و مطبوعات تشخیص داده اوراق ذکر شده را از شعبه حروفچینی 

از مردان متدین و فرزند مرحوم میر  بدفتر بازرسی میاورند و جریان با آقای سید هادی بهبهانی معاون کل چاپخانه که

دهند که بهتر است عین مطلب را بعرض مقام ریاست مجلس میگذارد، ایشان نظر میسید احمد بهبهانی هستند در میان 

شواریملی برسانند آقای طباطبائی مقاله مزبور را خدمت آقای سردار فاخر حکمت تقدیم داشته و رئیس مجلس 

س قبول نکند و شورایملی پس از قرائت آن اوراق عصبانی شد، مقرر میدارند اصوال چاپ مجله یغما را چاپخانه مجل

 کلیشه و اوراق آنرا بصاحبش بدهند:

موضوع جالبتر اینکه وقتی آقای یغمائی مدیر مجله یغما بچاپخانه مراجعه و آقای طباطبائی باو میگوید آقای یغمائی 

او  ای دفاع نمائید،تان اینطور بدین مبین اسالم و مراجع تقلید حمله و از فرقه ضالهحیف از شما نیست که در مجله

ای را بچاپخانه فرستادم و بلندن ای بمن نوشته که مقالهمیگوید من از این مقاله خبر نداشتم فقط آقای مجتبی مینوی نامه

میروم میخواهم در ماه محرم چاپ شود و غوغائی را که از چاپ این مقاله در ایران بپا میشود در آنجا بشنوم و سپس 

 رباره میرزا حسینعلی نوری مینویسد که در زیر چاپ میشود.برای تبرئه خود آقای یغمائی مطلبی د

نهایت اسباب خوشوقتی است که ریاست مجلس شورایملی و کارکنان آنجا تا این اندازه متوجه امور دینی هستند و ...بی

که  یاهخداپسنداننهایت[ از این اقدام ایت ]بیما از آقای نورالدین طباطبائی رئیس بازرسی چاپخانه مجلس پس نه

 اند متشکریم.نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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