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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[ 

 

 روشنفکر :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۸ :[تاریخ]

 ۹۴ :[شماره]

 

 مبارزه با بهائیها

رأس اخبار قرار داشت و دامنه آن از تهران بشهرستانها کشیده شد. تا ها در این هفته نیز در موضوع مبارزه با بهائی

آنجا که اطالع حاصل شده است در شهرهای رشت، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، یزد، کاشان، کرمان و چند شهرستان 

دره ها از طرف مامورین انتظامی اشغال شد و اکنون دولت در صدد است بنحوی که جنبه مصا دیگر معابد بهائی

 نداشته باشد مراکز مزبور را تصاحب کرده و بمؤسسات فرهنگی اختصاص دهد.

برای اینکه مجالی بمخالفین ندهد گزارش اقدامات خود را در جلسات علنی و خصوصی پریروز مجلس باطالع  ضمنا  

 نمایندگان رساند. در جلسه خصوصی مجلس آقای علم وزیر کشور گفت: 

ته است در حفظ نظم و آرامش کوشیده و همانطور که عموم مشاهده میکنند در این امر »دولت تا آنجا که وظیفه داش

 ایم.موفق شده  کامال  

توانیم های مضره اینگونه دستجات قوانین کافی در دست میباشد و ما می دولت معتقد است که برای جلوگیری از فعالیت

ال عمل کرده مصمم است با اینگونه دستجات مبارزه کند اینکار را بنحو احسن انجام دهیم. دولت همانطور که تا بح 

ولی هر کس بنام و ببهانه مبارزه با بهائی اقدامی کند که ضد امنیت عمومی باشد بشدیدترین وضعی مجازات خواهد 

 شد. 

 دولت معتقد است باید در اینگونه کارها اوضاع و احوال مملکت را در نظر گرفت و اقدامی ننمود که خدای نکرده

 مورد سوء استفاده دشمنان مملکت و عمال بیگانه قرار گیرد«.

بعدا  چند تن از نمایندگان پیشنهادهائی دادند که فقط پیشنهاد دکتر شاهکار باینشرح مورد قبول واقعشد و ضمیمه  

 بخشنامه دولت گردید.

 متن پیشنهاد دکتر شاهکار

اند نوان بهائیت را برای اجرای مقاصد سیاسی اتخاذ کردههائیکه بعنوان دین اخاللگری نموده و ع»از تشکیل فرقه

چون وجودشان بر خالف قانون و موجب اخالل و نظم و امنیت و بر خالف دین مبین اسالم است جلوگیری میشود و  

هائیکه دارای مذاهب رسمی مسیحیت، زرتشتی و کلیمی میباشند دارای آزادی کامل در حدود طبق قانون اساسی اقلیت

 ون خواهد بود.«قان

یکی از نمایندگان در پایان جلسه خصوصی گفت جلسه امروز ما جلسه جنگ کالم بود و بهمین جهت هم وقتی وزیر 

فالن اقدام را بکند خسته شد گفت ما برای  مثال  کشور از پیشنهادها و نظریات مختلف نمایندگان دائر باینکه دولت باید 

دولت نظریات مشورتی آقایان را بموقع اجرا خواهد گذاشت و   ایم ومشورت با آقایان نمایندگان بجلسه خصوصی آمده

 وقتی صفائی خواست طومار بلند باالئی را ارائه دهد فریاد نمایندگان علیه او بلند شد و به جلسه مزبور خاتمه داده شد.

 تلگرافیکه بسازمان ملل مخابره شد
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ن فرقه بهائی اتخاذ کند از طریق وزارت امور غیر قانونی بود دربارهمیگویند دولت قبل از اینکه تصمیم قطعی 

خارجه تلگرافی از سازمان ملل متحد سئوال کرد که آیا سازمان این فرقه را برسمیت میشناسد و از طرف سازمان 

 ملل جواب منفی باین سئوال داده شد.

این بود که تصمیم العمل خارجی نخواهد داشت وقتی دولت مشاهده کرد که غیر قانونی شمردن فرقه مزبور عکس

 قطعی خود را اتخاذ کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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