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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[

 

 شورا :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 ۵۵ ]شماره:[

 

 پارلمانی مااز خبرنگار 

در این جلسه برای نحوۀ مبارزه با اقلیت جدید تصمیماتی اتخاذ  -شود جلسه نمایندگان سابق اقلیت فردا شب تشکیل می

 تری میگرددبزودی مبارزات اقلیت جدید و اکثریت وارد مراحل جدی -خواهد شد 

 دد.ممکن است یکی دیگر از طرفداران حکومت سابق، به صف اقلیت جدید به پیون

 گویند:محافل پارلمانی می

 بینی میشود که مجلس سنا نیز برای اطالع از تصمیم دولت در مورد فرقه بهائی تشکیل جلسه خصوصی بدهندپیش

چون از طرف مجلس شورای ملی برای اطالع از جریانات روز و تصمیم دولت در مورد فرقه بهائی، در هفته گذشته 

صوصی آن بعضی اطالعاتی در این زمینه در اختیار نمایندگان آنمجلس بگذارد و از دولت خواسته شد که در جلسه خ

این کار هم صورت گرفت و دولت نیز در پایان جلسه وعده اتخاذ تصمیم قطعی در این مورد داد، محافل پارلمانی 

اوضاعی که در کشور نمایند که با دقت و نظارتی که مجلس سنا و آقایان سناتورها در امور مملکتی و بینی میپیش

میگذرد دارند و مایل هستند در هر جریان و کورانی از آنچه در کشور میگذرد و اطالع صحیح داشته باشند، ممکن 

ای از آقایان سناتورها برای اطالع از جریان است صبح امروز که قرار است جلسه علنی مجلس سنا تشکیل شود، عده

چه اقدامی برای تعیین تکلیف آنها بنماید، تقاضا کنند که ابتدا جلسه خصوصی  فرقه بهائی و اینکه دولت در نظر دارد

 و از دولت نیز دعوت شود که در این جلسه شرکت نمایند و گزارشی در این زمینه بمجلس سنا بدهند. گرددتشکیل 

 پیش بینی میشود

که مجلس سنا امروز جلسه خصوصی  توان اظهار کردالبته همانطور که در باال متذکر شدیم بطور قطع و یقین می

خواهد داشت، ولی با توجه به آنچه که در مجلس شورای ملی گذشت و با وضعی که مجلس سنا از لحاظ نظارت کلی 

ای را بینی تشکیل چنین جلسهبر امور مملکت و جریاناتی که در کشور میگذرد دارد، بعضی از محافل پارلمانی پیش

ای که بکلیه امور مملکت دارد، ممکن است برای اطالع از س سنا نیز از لحاظ عالقهمینمایند و معتقدند که مجل

 ...جریانات روز اقدام به تشکیل جلسه خصوصی بنماید

 

 

 

 

 

 

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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