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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[

 

 ندای حق :[روزنامه]

 ۱۳۳۴خرداد  ۲۴ :[تاریخ]

 ۲۴۵ :[شماره]

 

 نامه سرباز به جناب آقای حکمت رئیس مجلس شورایملی

ها و جلوگیری از یکی از مسائلی که در این اواخر پیش آمده و در جامعه مسلمین کسب اهمیت نموده مسئله بهائی...

حقیقت، ملت ایران خواهان آنها و غیر قانونی شناختن تشکیالت و تجمعات آنها بوسیله مجلس شورا است و در واقع و 

 این اقدام و آرزومند این چنین قانون است.

بعمل نیامده  انگیز هیچگونه اقدامیجو و مفسدهبیند که در سالیان گذشته برای جلوگیری از این فرقه فتنهملت ایران می

نان نیز ایها، ایتوده مانندده و اند و لذا بخود اهمیتی داو بلکه بعضی اوقات برای آنها وضعیات مناسبی هم فراهم ساخته

بضدیت با اساس دیانت برخواسته، هر کجا توانسته محفلی تشکیل و مجلسی آراسته، مردم عوام ساده را بدام انداخته، 

گمراه ساخته و بعناوین مختلف از او انتفاع نموده وجوهات را برای عیاشی و شهوترانی و خوشگذرانی شوقی 

 میفرستند.

عالوه بر مخالفت و ضدیت با اساس دیانت، بر علیه اساس سلطنت و رژیم مشروطیت قیام داشته، از هیچگونه 

اند برای این بوده خرابکاری و کارشکنی کوتاهی ندارند و اگر علناً اقدامی در پیشرفت مقصود و منظور خود نکرده

ها بر هم زدن مشروطیت و سلطنت و از هم پاشیدن اند و فکر و نقشه آنکه قدرت خویش را کافی برای اقدام ندیده

 اساس دیانت مقدس اسالم است.

ملت ایران خواهان است حالیه که صالح ملت و مملکت و دولت در کوبیدن حظیره و جلوگیری از این فرقه ضاله 

عین شد. حال ایها ماست کار یکمرتبه یکسره شود و تکلیف بهائیان مشخص و معلوم گردد همانطور که تکلیف توده

 دیگر استخوانی باصطالح الی زخم گذاشته نشود که زحمت آن بعدا معلوم شود.

ملی قانونی بگذراند و فرقه بهائی را غیر قانونی اعالم دارد تا حق ملت ایران البته انتظار دارد که مجلس شورای

 .تشکیالت و اجتماعات نداشته و مردم را فریب ندهند و خرابکاری بعمل نیاورند

این امید و انتظار ملت ایران توسط مرد روحانی و فداکار، آقای صفائی نماینده قزوین میرفت صورت عمل پیدا نماید 

امضاء تقدیم مقام ریاست مجلس  ۲۷و طرحی تهیه نمودند که نمایندگان مسلمان عالقمند به امضای آن پرداختند و با 

 مجلس قرار ندادید؟شد، چرا از آن اعراض گردید و قابل طرح و تصویب 

کدام یک از نمایندگان حاضر مخالف این طرح بوده و چه کس یا کسانی مانع شما شدند که آنرا از آقای صفائی نپذیرید 

نفر را رد  ۲۷نمایندگان ندانید و بعنوان اینکه دولت اینکار را بکند طرح امضا شده از طرف  وظیفهو طرح مزبور را 

 کردید! چرا؟

نفر امضا کنندگان  ۲۷تر است؟ یا تشخیص شما از تر و فهمیدهاندیشی ما از ملت ایران عاقالنهو مآلآیا صالح بینی 

تر؟ اینجا است که غرور و خودپرستی، اشتباه و لغزش پیش ها نفر موافقین تصویب اصل قانونی اساسیطرح و ده

 و ضررهائی بار میآورد!...میآید و چه مفاسد 
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...ما از جناب آقای سردار فاخر حکمت بنام ملت مسلمان ایران خواستاریم که این طرح را در مجلس قرائت و بمواد 

شان صد نمایندگان ملت بآن رأی موافق داده و تکلیف بهائیان روشن و روش آتیه صد درآن اخذ رأی نمایند، البته 

 مشخص و مردم راحت خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ یمیلا
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