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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[

 

 پست تهران :[روزنامه]

 ۱۳۳۴تیر  ۲۰ :[تاریخ]

 ۶۲۴ :[شماره]

 

 وزیر کشور در مورد مبارزه با فرقه بهائی گزارشی بمجلس داد

 هابهائیمبارزه با 

ها و خواستم بپرسم از آقای وزیر کشور که مبارزه با ام. در مورد بهائیاز وزارت کشور کرده سؤال -احمد صفائی 

اند و مبارزه با این فرقه را تعقیب بفرمایند و کارمندان بهائی را هم اخراج کنند و خواستم این فرقه را بکجا رسانده 

 بدانم تاكنون...

 را االن جواب میدهید؟   سؤال چطور این  -میراشرافی 

الزم بود برای استحضار خاطر آقایان میخواهم عرض کنم دولت چنانکه سابقا هم بعرض مجلس  -وزیر کشور 

ایم از هر تبلیغاتی که بر خالف قانون اساسی باشد بر حسب وظیفه قانونی خود بشدت جلوگیری کرده و مسلما رسانده

 ها از این امر مستثنی نیست.تبلیغات بهایی

 اند؟چرا شیراز خانه سید محمدعلی باب را شروع بساختمان کرده –میراشرافی 

احسنت( تکلیف متظاهر خالف دین  -وزیر کشور، عرض میکنم تبلیغات اینها همه جا موقوف شده است )صحیح است 

قانون استخدام قضات   ۵  و ۱و در مواد  ۱۳۱۳ذر ماه آ ۲۲قانون استخدام کشوری مصوبه  ۲و  ۸بر حسب مواد 

 تعیین شده است که البته مورد توجه و احترام این دولت بوده است و در آینده هم خواهد بود.  ۱۳۰۶ اسفند ۲۵مصوب 

اش حفظ نظم و آرامش ای که میخواهم بعرض مجلس شورایملی برسانم اینستکه اقدام در این امر الزمهاما یک نکته

)صحیح است( باین جهت بمامورین انتظامی و سایر مامورین کشوری دستور صریح و اکید صادر شده است که   است

 از هر نوع خالف نظم و اقداماتی که باعث بهم خوردن نظم و آرامش عمومی شود به شدت جلوگیری کنند )احسنت( و

 متخلفین را از هر دسته که باشند بشدت مجازات کنند.

 بشرطی که بمردم بیخود تهمت نزنند.اما  -صفائی 

 مورد تائید مجلس هستیم

ای مواقع برای حفظ نظم الزم بداند در پاره اگر دولتاعتنایی نمیکنیم و در این مورد نیز کوچکترین بی -وزیر کشور 

 نماید )صحیح است(.مجلس محترم شورایملی خواهد بود می تأییدو آرامش اقداماتی هم که مورد 

 .ببندنداما بشرطی که مردم را در مقابل خانه سید محمدعلی باب بگلوله  -دی آباقنات

 آبروی تو رفته است

 اند.بگلوله بسته نشده -وزیر کشور 

 ..نیست. تأییدکار دولت مورد  چیه -آبادی قنات

مملكت آرسن لوپن نام گرفته است، این پولها را جمع کرد و عوض اینکه مقداری از این پول را   این آقا که در این 
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ها را فرستاده است بخارج و االن هم در رفته و رفته است اروپا تا صحبت این مالیات بدهد و کار تولیدی بکند پول

رستد به )عكا( که الهام از ایران نمیگیرد، ها را هم میفشده است تشریف برده است اروپا و مقداری از این پول  سؤال

های سویس انگلیس و کنند با همین پولها علیه ما میکنند و در روزنامههای خارجی می این تبلیغاتی که در روزنامه

 هللا العظمی بروجردی و ما مینویسند که ایشان در نزد عموم اینملت محترم هستندآمریکا مقاله علیه شاه و آیت

حقیق بفرمائید موضوع اراضی، موضوعی بود که ساخته شده و درست شده بدست یکعده بهایی بود که عقیده آقایان ت

 بهیچ چیز نداشتند.

اند و این وضع را بوجود  اند که بهایی شدههائی بودهوقتی ما تحقیق برای این جریانات کردیم دیدیم اکثر اینها کلیمی

 گیرند...اند و تازه الهام هم از خارج میآورده

های شناخته شده در نزد ما محترم هستند و اما یکدستگاه مالیاتی را آیا امریکا اجازه میدهد که حزب کمونیست اقلیت

دهند این کنند، طبابت میکنند و کاسبی میکنند و مالیات هم نمیدر مملکتش شروع بکار کند در مملکت ما تجارت می

 اند.صحیح نیست آنها پشت پا بایرانیت زده

همین شخص را که اسمش را عرض میکنم تحریك او بوسیله همین شخص بوده است و گفته است ده میلیون خرج 

 میکنم که تحریك كنم استدعا میکنم دولت توجه کند. )احسنت. احسنت(...

میگویم باید دکتر جزایری ۔ اوال این سوء تفاهم پیش نیاید که بنده میگویم باید مالیات از بهائی وصول شوند بلکه 

 مالیات همه وصول گردد... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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