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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:[ داد 

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۳۲۲۰]شماره:[ 

 

از طرف مجلس شورایملی در دست تهیه برای تحریم بهائیگری و ضبط اموال و اثاثیه مراکز تبلیغ بهائیان طرحی 

 اهالی دامغان بمنازل بهائیها حمله نمودند –است 

 متن عریضه تلگرافی تجار بازار به پیشگاه اعلیحضرت همایونی

دار بهائیان اکنون فعالیت های پرشور چند روز اخیر واعظ شهیر آقای فلسفی علیه تبلیغات دامنهبا توجه بنطق

برای تحریم مسلک بهائیگری و ضبط اموال و اثاثیه مراکز تبلیغ آنها آغاز گردیده است بطوری ای در مجلس سابقهبی

ای از نمایندگان مجلس شورای ملی در این باره تهیه گردیده و در دست امضاء  شود طرحی از طرف عده که گفته می

 باشد و در یکی دو جلسه آینده تقدیم مجلس خواهد شد.می

شود و بموجب آن فرقه بهائی غیرقانونی دگان اظهار داشت طرح مزبور با قید سه فوریت تقدیم میدیروز یکی از نماین

 اعالم شده و دولت مکلف بضبط کلیه اموال و دارائی آنها خواهد شد. 

هائیها از دفاتری که اکنون در حظیرةالقدس در اختیار قوای انتظامی است استفاده ببقرار اطالع برای تهیه اسامی 

 شود و بزدوی صورت برداری از این دفاتر شروع خواهد شد.می

خبر دیگری مشعر بر این است که جامعه روحانیت تقاضا کرده است اصل توبه نامه سید علی محمد باب که در 

محضر علمای تبریز نوشته و اکنون در صندوق اسناد مجلس شورای ملی مضبوط است عکسبرداری و منتشر شود و 

 ها و اسناد و مدارک موجود در حظیرةالقدس بعمل آید.ر کتابرسیدگی دقیقی د

 تظاهرات در دامغان 

ها را از  ور شدند و آن ها از شهر بمنازل آنها حملهای از اهالی دامغان بعزم بیرون راندن بهائیعصر روز یکشنبه عده 

 بروز حوادث نامطلوب گردید.ها بیرون راندند ولی قوای انتظامی مداخله کرده و مانع از زد و خورد و خانه

 حظیرةالقدس چه میشود

امروز آقای فلسفی در مورد تعیین تکلیف حظیرةالقدس گفتند پس از مشاورات زیاد مقامات روحانی و دولتی باین 

ای هم در آن کار  اند که باید عمارت حظیرةالقدس را ویران کرد چون اگر این بنا باقی بماند هر موسسهنتیجه رسیده

 ها بعنوان یک »مکان مقدس« از آن استفاده تبلیغاتی خواهند کرد.باز بهائیکند 

گری بشمار میرود و از طرفی باید دست  هائی که در آن است سمبل بهائیچون استیل ساختمانی و عالمات و نوشته

 کوتاه شود بنابراین محو آثار و بقایای آنها نیز حتمی و واجب است. ها از این مملکتبهائی

 س از تخریب بنا زمین محل باید در ید دولت بماند تا بعدا نسبت بآن اتخاذ تصمیم شود. پ

 نگهداری میشود
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آقای سرهنگ حریری مامور حفاظت عمارت حظیرةالقدس امروز گفتند که با نهایت دقت نسبت بنگهداری عمارت و 

مزبور گرفته شد ما بتوانیم آنرا سالم   کنیم تا هر وقت تصمیمی در مورد عمارتبنا و اثاثیه آن انجام وظیفه می

 بنمایندگان دولت تحویل دهیم...

چنین در فرمانداری نظامی تهران گفته میشد که روز بروز بر تعداد طومارها و تلگرافهای تشکرآمیز برای هم...  

 گردد. اشغال حظیرةالقدس از طرف مسلمین افزوده می

 عریضه تلگرافی تجار بازار بحضور ملوکانه

 ایران پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه محبوب

شاهنشاها فدویان بازرگانان خیابان بوذرجمهری بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را از صدور فرمان مطاع 

همایونی دائر ببستن النه فساد فرقه بهائی که خواسته قاطبه ملت مسلمان ایران است بپیشگاه مبارک تقدیم و بقای عمر 

طنت آن شاهنشاه محبوب و مسلمان خود را بر قلوب مسلمین از خدای بزرگ مسئلت داشته و از مقام منیع و سل

اند مقرر سلطنت استدعا داریم اکنون که بتوفیق خداوند امر بتخلیه حظیرةالقدس از فرقه ضاله بهائی صادر فرموده

افرادی که با اعمال خائنانه خود بر ضد دین و  گاه مردم اختصاص و نیز فرمایند محل مزبور برای تدریس یا عبادت

 اند منکوب و مجازات شوند.ملیت ما اقدام کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ما بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس با
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