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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[

 

 هفتگی]روزنامه:[ اطالعات 

 ۱۳۳۴ خرداد ۵]تاریخ:[ 

 ۷۱۶]شماره:[ 

 ۵]صفحه:[ 

 

 شود که ادامه خواهد داشتمبارزه با فرقه بهائی گفته می

آقای فلسفی گفتند. مرحله آینده مبارزه و درخواست ما از دولت سه چیز است که باید از مجرای قانون عملی و انجام 

 یابد

و تعجب نظم و آرامش عمومی و هشیاری ملت ایران در قضیه بهائیها سند افتخار بزرگی برای ایران بود که توجه 

 دنیا را جلب کرده است

 آقای فلسفی اگر الزم شود از روی منبر باز هم با مردم صحبت خواهند کرد.

 آیدمسجد حصیربافان بابل که بهائیها اشغال کرده بودند مسترد و مجدداً بصورت مسجد در می

 

اندار نظامی تهران خراب روز یک شنبه این هفته که روز آخر ماه رمضان بود برحسب دستور تیمسار بختیار فرم

کردن ساختمان و عمارت حظیرةالقدس مرکز بهائیت شروع شد و با مراسم جالبی نخستین صدای ضربت کلنگ که 

ای عمله و کارگر فضا منعکس گردید. عالوه بر عده بقصد خراب کردن عمارت بر گنبد نه ترکی حظیره زده شد در

حضور داشتند یا برای بازدید میرفتند چه آقای فلسفی واعظ شهیر و آوری شده بودند اشخاصی هم که که قبال جمع

 افراد عادی مردم چه افسران و سربازان هر کدام چند کلنگ میزدند که در این عمل شرکت کرده باشند.

خراب کردن عمارت حظیرةالقدس که با بتون ارمه و بطور خیلی محکمی ساخته شده است اگر بطرز عادی انجام 

بیش از یک ماه طول میکشید چون عالوه بر خراب کردن آجر و پی و ستونها پیاده کردن اسکلت و  میشد شاید

بندی های آهنی در آن بکار رفته است محتاج دستگاه جوش اکسیژن میباشد که استخوانبندی عمارت که میلهاستخوان

 از یکدیگر جدا سازند.ها را آهنی بتون ارمه را با حرارت دستگاه جوش اکسیژن باز کنند و میله

های محکم را ویران پیاده کردن تیرهای ضخیم آهنی هم طول دارد و معموال هر جا بخواهند تیرهای آهنی و پایه

 های چوبی محکم نصب نمایند که عمل پیاده کردن تیرها میسر شود.سازند مقدمتاً باید پایه

راب کردن عمارت حظیرةالقدس از صنف مهندسی ارتش باین لحاظ از همان روز یکشنبه قرار شد برای تسریع در خ

 و جرثقیلهای بزرگی که مهندسی ارتش دارد استفاده نمایند.

 پرچم سبز

تقریباً یک ساعت از شروع به خراب کردن عمارت گذشته بود که چند نفر از اهالی در حالی که یک پرچم سبز 

سرهنگ حریری که فرماندهی سربازان را در محوطه بزرگ در دست داشتند وارد حظیره شدند و با اجازه آقای 

حظیرةالقدس بعهده دارد. پرچم سبز را باالی سر در حظیره نصب کردند روی این پرچم عبارت یدهللا فوق ایدیهم 

 نوشته شده بود و قرار است. این پرچم فعال بر فراز حظیرةالقدس در اهتزاز باشد.
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 نظر روحانیون چیست؟

مقامات روحانی نسبت به کارمندان بهائی چیست و دولت در باره آنها چه تصمیمی اتخاذ خواهد در باره اینکه نظر 

 نمود خبرنگار ما با آقای فلسفی تماس گرفت و نظر مقامات روحانی را استفسار کرد.

گر قید شده است دانید در قوانین کشور ما چه در قانون استخدام و چه در قوانین دیآقای فلسفی اظهار داشتند: البته می

که کارمند دولت نباید مشهور بفساد عقیده و داشتن مرام مضر غیر قانونی باشد و موقعیکه مجلس شورای ملی یعنی 

اللهجه دولت را تأیید نمود دیگر جای بحث و تردید باقی نمیماند که کارمند ش صریحمرجع قانونگذاری هم آن گزار

 د.بهائی نباید در دستگاه دولت باقی بمان

ولی اسالم امر بصورت ظاهر کرده و اظهارات شخص را دلیل و کافی دانسته و ما بهیچوجه مأمور تفتیش عقاید 

 اند.نیستیم. تنها کسانی را کارمند بهائی میدانیم که در ورقه خدمت خودشان بهائی بودن خویش را تصریح کرده

 سند افتخار ملت ایران بود

سابقه، د فکری که ملت ایران در این جریان نشان داد این امنیت و نظم و آرامش بیآقای فلسفی اضافه کردند: این رش

این هشیاری قاطبه مردم که حتی کوچکترین عمل خالف نظمی صورت نگرفت گذشته از مراقبت و حسن تدبیر 

که توجه  دستگاههای انتظامی بخصوص فرمانداری نظامی تهران بهترین دلیل رشد فکری و اخالقی ملت ایران بود

ای از برخالف آنچه عده»دنیا را جلب و بقرار اطالعی که دارم در خارج ایران مایه تعجب شده بود که مردم ایران 

اینطور آرامش را حفظ کردند و با « بینی و احتمال میدادند وقایعی نظیر واقعه سقاخانه و غیره رخ دهدها پیشخارجی

 ظ نظم همکاری نمودند.کمال هشیاری با فرمانداری نظامی در حف

 برای استرداد مسجد بابل هم اقدام شد.

ها معتقدند یکی از سران فرقه بوده که بهائی« حصیر فروشان»ای در محله مازندران مسجد و مدرسه« بابل»در شهر 

در آنجا دفن شده است )قدس، لقبی بود که عباس افندی پس از مرگ « مالمحمدعلی قدس]قدوس[»بهائی بنام 

محمدعلی یا در زمان حیات او باو داده بود( چند سال قبل که اتفاقاً یکی از افراد فرقه بهائی بریاست اداره فرهنگ مال

بابل منصوب شده بود فرقه بهائی با کمک او مسجد و مدرسه را بنام _تبدیل باحسن_ خریداری کردند و بعداً بنام 

 شوقی افندی منتقل ساختند.

هفدهم  –ای خریداری شد و آن خانه حاال دبستان هزار تومان پول دادند که با آن پول خانه در عوض هم گویا مبلغ ده

میباشد. در هفته گذشته تلگرافات متعددی از اهالی بابل رسیده بود که نوشته بودند چون عمارت مسجد و مدرسه  –دی 

دام شود مسجد و مدرسه حصیر فروشان از پابرجا است اساساً فروش آن جایز و قانونی نبوده و تقاضا کرده بودند اق

فرقه بهائی مسترد گردد و مجدداً برای نماز جماعت و اقامت طالب مورد استفاده قرار گیرد بقرار اطالع در این 

موضوع هم اقدام شده و بزودی ترتیبی داده میشود که مدرسه و مسجد مزبور هم از دست فرقه بهائی خارج و تحویل 

 اداره اوقاف گردد.

 هللا نبود.احتیاج به فتوای حضرت آیت

اند فتوائی بر ضد فرقه بهائی صادر فرمایند یک شخصیت هللا بروجردی قصد داشتهدر این هفته شایع شد حضرت آیت

هللا بروجردی مرجع تقلید مطلع اظهار داشت: این شایعه بقرار معلوم مقرون به صحت نیست. چون اوامر حضرت آیت

ردید و چون و چرا مطاع و مجرا میباشد و هر فرد مسلمان شیعه اوامر و آراء معظم له را عملی و عالم تشیع بدون ت

 اطاعت میکند. احتیاجی بصدور فتوای مخصوص ندارد.

های انتظامی و چه قاطبه در این موضوع فرقه بهائی هم چه شخص شاهنشاه چه آقایان وزیران و مسئولین دستگاه

روحانی همعقیده بودند و بطوری که مشاهده نمودند شاهنشاه هم شخصاً  و مقاماتهللا آیتمردم کامال با نظر حضرت 

 اوامر اکیدی صادر فرمودند که اشغال حظیرةالقدس نتیجه همان پشتیبانی صریح و مؤکد ملوکانه بود.

 مبارزه ادامه دارد
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بروند و مبارزه با فرقه بهائی را از طریق چون شنیده میشد آقای فلسفی باز هم قرار است پس از ماه رمضان بمنبر 

 های منبری تعقیب نمایند خبرنگار ما این موضوع را از آقای فلسفی سئوال کرد.خطابه

 آقای فلسفی در جواب اظهار داشتند. از طرف اشخاص مختلف پیشنهاد شد که پس از رمضان هم بمنبر بروم.

 منبر رفتن لزومی ندارد، مبارزه از طرق قانونی و با حفظ قوانین ولی من جواب دادم چنین تقاضائی ننمایند چون فعال

 و رعایت مصالح کشور و ملت و حفظ نظم و آرامش عمومی ادامه خواهد داشت و قدم بقدم پیش خواهیم رفت.

البته اگر موقعی الزم شود مطلبی از طریق خطابه منبری باطالع مردم برسد با اطالع قبلی بمردم از رفتن منبر 

 خودداری نخواهم نمود ولی با هشیاری مردم و پشتیبانی دولت تصور نمیکنم منبر رفتن لزوم پیدا کند.

 مراحل آینده اقدام چه خواهد بود.

در باره اینکه مراحل آینده مبارزه با فرقه بهائی چه خواهد بود آقای فلسفی اظهار داشتند: درخواست ما از دولت که از 

لی شود یکی این است که تنها به غیر قانونی شناختن رسمی و قانونی فرقه بهائی قناعت طریق و مجرای قوانین عم

 نشود و ضمانت اجرائی برای این غیر قانونی بودن تعیین گردد.

دیگر تعیین تکلیف اموال عمومی فرقه بهائی است که با حفظ حق مالکیت فردی و رعایت قوانین کشور برای اموالی 

ئیها است و گویا )اموال غیر منقول عمومی فرقه بهائی بنام شوقی افندی ثبت شده( تکلیف اموال که متعلق بجامعه بها

 از دوایر دولتی است.« ببهائیت»آنها معلوم شود. دیگر اخراج کارمندان بهائی معترف 

 

 عکس نظامیان و چند نفر از مردم و در زیر عکس نوشته شده است[ -]تصویر داخل صفحه

بر « یدهللا فوق ایدیهم»لی تهران با موافقت تیمسار بختیار پرچم سبزی را که تصویر ذوالفقار و عبارت چند نفر از اها

 آن نقش شده بود بر فراز حظیرةالقدس برافراشتند این عکس موقعی است که پرچم را بطرف بام عمارت میبرند.

 

 ]عکس دیگر از درون حظیرةالقدس که در پائین آن نوشته شده است[

ه زیر گنبد نه ترکی حظیرةالقدس چند دقیقه پس از شروع خراب کردن عمارت که اولین شکاف در گنبد پیدا شده منظر

 اند.و در زیر گنبد هم مشغول نصب چوب بست شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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