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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[

 

 سپید و سیاه :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۳۱ :[تاریخ]

 ۴۱ :[شماره]

 

 در کشوریک هفته 

 آقای عالء تا یکماه دیگر به تهران میآید و کابینه ایشان ترمیم خواهد شد

 سازمان ملل متحد تأسیسمسافرت آقای انتظام به آمریکا برای شرکت در دهمین سال جشن 

 آیا در بین وکالی مجلس چند نفر بهائی وجود دارد؟

ن بیشتر روی مسئله بهائیها دور میزد و کلیه کارها و های فلسفی و جریانات بعدی فعالیت نمایندگاپس از سخنرانی

کنند در این روزها که مسئله مبارزه با لوایح بدین جهت عقیم ماند بطوریکه بعضی از ناظرین جریان اظهار عقیده می

یکه مطرح بود دستگاههای مختلف بیش از پیش سعی در گذراندن لوایح مربوطه مینمودند مخالفین و آنهائ خوارهانیزم

نفعشان را در خطر میدیدند به یکبار شروع به مانوری نموده مسلک بهائیت را در مجلس مطرح کردند تا بدینوسیله 

 .انجام هر نوع عملی که قرار بود برای اصالحات و یا تصفیه آغاز گردد بتعویق اندازند

که در آن غیر قانونی بودن مذهب  بطوریکه در شماره قبل باطالع خوانندگان رساندیم آقای صفائی طرحی تهیه کرد

ها به مبارزه برخیزد طرحی تهیه و بهائی را پیش بینی کرده بود ولی مجلس معتقد بود که اگر دولت میخواهد با بهائی

به مجلس بیاورد تا مجلس آن را به تصویب برساند از طرفی دولت نیز مخالف با تهیه طرحی بدین شکل بود و مبارزه 

های بسیار قضیه بشکل صدور ی موضوع فوق جریان داشت تا اینکه پس از مذاکرات و صحبتشدیدی در خفا رو

ی ضد مذهب هاهای فرقهبخشنامه از طرف وزارت کشور به استانداران و فرمانداران دائر به جلوگیری از فعالیت

 اسالم خاتمه یافت.

ای از روحانیون قرار خواهد گرفت و مورد ایراد عدهولی آنچه مسلم است این رشته سر درازی دارد زیرا این جریان 

 ممکن است دنباله آن تا ماههای محرم و صفر ادامه یابد

 آیا در مجلس بهائی هم هست

اینست که در بین وکالی مجلس چند نفر بهائی وجود دارد  خبر خصوصی دیگر که هفته گذشته بدست آوردیم مشعر بر

بطور قطعی به نتیجه نرسید ولی گفته میشود پنج نفری را هم که بهائی میدانند ولی تحقیقات ما برای شناختن آنها 

 مدرکی از آنها که دال بر بهائیت باشد در دست نیست

ها های سیاسی ممنوع است اگر کسی از افراد بهائیاز طرفی شنیده میشود که چون در مسلک بهائی شرکت در فعالیت

 ها او را کنار میگذارند و فقط او را از دوستان خود میدانند.ائیداخل گود سیاست شود از طرف انجمن به

 

 

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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