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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[

 

 فردوس :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۶ :[تاریخ]

 ۱۹۰ :[شماره]

 

 اقدام میکند. دولت رأسا  

که دو هفته است در رأس مسائل مهم قرار گرفته تا پایان ماه مبارک رمضان تصمیم « فرقه بهائی»برای مبارزه با 

 جدی اتخاذ خواهد شد.

از چگونگی این تصمیم اطالعی در دست نیست ولی آنچه مسلم است ابتکار عمل با دولت خواهد بود و از طریق 

جلسه خصوصی روز یکشنبه مجلس آقای سردار فاخر حکمت  نمیرسد زیرا همانطور که در مجلس طرحی بتصویب

تواند الیحه رئیس مجلس گفته بود مجلس بانتظار اقدامات دولت است و چنانچه دولت قوانین فعلی را کافی نمیداند، می

 با قید سه فوریت بمجلس بیاورد و مجلس نیز تصویب نماید.

ن حظیرةالقدس نیز ممکن است آنرا خریداری کرده و قطعه، قطعه بفروشند و یا اینکه بعد از در مورد زمین و ساختما

 خرید برای محل کار یکی از ادارات نظامی اختصاص دهند.

 استفاده از قانون مجازات عمومی

ت اخیر کشور ای که قرار است مقارن انتشار این شماره یا قبل از آن از طرف وزارت کشور راجع بجریانادر اعالمیه

 منتشر شود، اشاره بمجازات کسانی شده است که بخواهند مردم را بر ضد کسی تحریک کنند.

قانون مجازات عمومی فصل مربوط بمحرکین بر ضد  ۷۰مجوز قانونی برای جلوگیری از این تحریکات مدلول ماده 

 امنیت است که اشاره میکند:

ضد کسی تحریک کند که در نتیجه قتل یا جرحی پیش آید محرک  هرکس بوسیله نطق یا وسیله دیگری کسی را بر»

ای بشود از سه تا پنج سال محکوم بحبس و مجازات مقصر را خواهد داشت و اگر تحریک او باعث غارت خانه نا  یع

 چنانچه هیچ اثری بر تحریک او مترتب نباشد از سه ماه تا یکسال زندانی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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