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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[

 

 [ روح آزادی :]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۳۱[ :]تاریخ

 ۱۲۱[ :]شماره

 

 هفته گذشته در پارلمان چه خبر بود؟

الشعاع خود قرار داده بود و تمام  گری تمام مسائل پارلمانی را تحتموضوع مبارزه با بهائیدر هفته گذشته باز هم ... 

ها و باالخره خطری که این دسته سیاسی خطرناک با تبلیغات وقت مجلس و نمایندگان مصروف به بحث درباره بهائی

 اند گردیدمضره خود برای کشور ایجاد کرده

آن   ۲۱باستناد قانون اساسی و اصل  مخصوصا  که دولت با استفاده از قوانین موجود  بطور کلی نمایندگان معتقد بودند

های ضد دینی و مولود فساد را منع کرده جلوی تبلیغات و فعالیت این گروه بظاهر مذهبی ها و فرقه که تشکیل انجمن

 . ای منحرف بر علیه امنیت مملکت و قومیت و وحدت ملی و مذهب ما اقدام کنندکه عده 

این بحث همچنان در بین نمایندگان ادامه داشت و شاید بهمین دلیل هم بود که تا روز سه شنبه نمایندگان حاضر نشدند 

ها را غیر قانونی اعالم کرده  طرح سید احمد صفائی نماینده معمم قزوین را که میخواست مجلس شورایملی فرقه بهائی

ا را از ادارات اخراج کند امضاء کنند و البته اقدام سردار فاخر حکمت و در مورد امالک آنها نیز تصمیم گرفته و آنه

 رئیس مجلس شورایملی نیز در این باره بسیار موثر بود

 جلسه خصوصی 

ها چه باید بکنند ولی در یک موضوع روز سه شنبه که نمایندگان بمجلس آمدند هنوز نمیدانستند که با فرقه بهائی

ا باید در حفظ آرامش کمک کرد تا هر طور صالح مملکت میداند در این باره عمل کرده و  القول بودند که دولت رمتفق

 نتیجه را باطالع برساند ولی سید احمد صفائی نماینده معمم قزوین همچنان...

... در عقیده خود که باید مجلس شورایملی با تصویب یک طرح سه فوریتی فرقه بهائی را غیر قانونی اعالم کرد و  

 .. را از ادارات بیرون بریزد باقی بود و برای تبلیغ نظر خود صبح زود بعمارت بهارستان آمد. آنها

ها خواست درباره بهائیسید جعفر بهبهانی نماینده تهران قبال وقت دکتر شاهکار را با جلب نظر او گرفته بود و می

 صحبت کند

تصمیمی که مراجع تقلید و بخصوص حضرت   دربارهو ای از نمایندگان اجتماع کرده بودند در سرسرای پائین عده 

 کردند.ها گرفته بودند بحث میبروجردی در مبارزه و طرد بهائی هللاآیت

بروجردی  هللاآیتگفت که حضرت بهبهانی برای همکاران خود می هللاآیتسید جعفر بهبهانی نماینده تهران و فرزند 

ها توقع و انتظار خاص دارند و چون از نیات شاهنشاه اند که از بنده در مورد مبارزه با بهائیبرای من پیغام فرستاده

فرمایند در هم اطالع دارم و میدانم که اعلیحضرت همایونی همیشه احساسات و تمایالت مذهبی مردم را رعایت می

چگونگی علل پیدایش این فرقه قالبی را که بدست روسهای تزاری برای  نظر دارم در نطق امروز خود مختصری از 

پیشرفت مقاصد شوم آنان بوجود آمده برمال سازم و از مردم نیز بخواهم که دولت را در حفظ آرامش برای طرد این  

مر موکدی فرقه ضاله و تحقق دادن باین آمال ملی مذهبی کمک و یاری کنند و از شاهنشاه نیز استدعا کنم که اوا

 ... بدولت در اتخاذ یک تصمیم فوری صادر فرمایند،
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ها را غیر  اند که فرقه بهائیبروجردی توسط بنده بآقایان نمایندگان پیغام داده هللاآیتسید احمد صفائی میگفت حضرت 

ها که مولود فساد قانونی اعالم نمایند ولی دکتر شاهکار و محمود رضائی معتقد بودند که طبق قانون اساسی فرقه بهائی

 و یک اجتماع ضد دینی است ممنوع و غیر قانونی است و احتیاجی بقانون نیست.

اظهار نمود که هیئت دولت بایشان اطالع داده که مجلس  …در همین هنگام بود که سردار فاخر حکمت بجلسه آمد و 

ش و اقدامات دولت را در مبارزه با  قبل از تشکیل جلسه علنی، دولت تقاضا دارد جلسه خصوصی تشکیل شود تا گزار

بوده و طبق خیر و صالح  دوراندیشینمایند با گری استماع نمایند و هر تصمیمی که مجلس شورایملی اتخاذ میبهائی

  …مملکت و مردم باشد

د و حفظ و برقراری نظم و آرامش مورد تائی مخصوصا  اقدام دولت در مخابره بخشنامه باستانداران و فرمانداران و 

ای به بخشنامه اضافه شده در جلسه علنی قرائت گردد در  تقدیر عموم نمایندگان قرار گرفت، فقط قرار گردید چند جمله 

تعقب این تصمیم آقایان علم وزیر کشور آ سید جعفر بهبهانی دکتر شاهکار، جالل شادمان و جلیلی باطاق هیئت رئیسه 

ای را بدبختانه افزودند و قرار شد این چند جمله را که  کشور چند جمله رفتند و در حضور رئیس مجلس با توافق وزیر 

کلیمی« باشد  –زرتشتی  -های مذهبی »مسیحیت ذکر کلمه »بهائیت« و نامبردن آزادی بودن در حدود قانون اقلیت

گری که یکی بهائی بعنوان دستورات تکمیلی باستانداران و فرمانداران مخابره نمایند و باین ترتیب بموضوع مبارزه با

 از مهمترین مسئله روز شده بود پایان داده شد... 

 افسران بهائی

موضوع اینکه وضعیت افسران عضو فرقه بهائی در ارتش چه خواهد شد با تماسی که با یک مقام مطلع حاصل شد  

عموم آنها  دربارهاظهار داشت که سرنوشت افسران فرقه بهائی هم مانند سایر کارمندان دولت است هر تصمیمی که 

از آنها از خدمت در ارتش منفصل شوند البته افراد  ممکن است بعضی  ... اتخاذ شود بالنسبه بافسران هم قابل اجراست 

 …این فرقه ضاله در ارتش بسیار کم و ناچیز است. تعدادشان را بیش از آنچه هست نمایش و نشان میدهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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