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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[

 

 :[ داد]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 ۳۲۲۳ ]شماره:[

 

اهمیت قوه مقننه و لزوم قوت  درباره -ها نطقی ایراد کرد مبارزه با بهائی دربارهدر جلسۀ دیروز مجلس شورا صفائی 

 چون نماینده دولت نبود دستور مطرح نشد -دولت آبادی نطقی ایراد نمودند  –مجلس دکتر شاهکار 

 کز دو ساعت و ربع بظهر رسمی شد.حاضر در مر ۱۰۸از  ۷۷جلسه علنی مجلس بریاست آقای اردالن با حضور 

مبارزه با فساد باید با علت فساد مبارزه کرد و اال قرص مسکنی بیش  دربارهآقای سید احمد صفائی اظهار داشت 

 نخواهد بود عملیات سطحی و عادی برای مبارزه با فساد.

و هم استقالل ما را لطمه میزنند ما  ها هستند که هم وحدت ملیدینی در این مملکت فرقه بهائییکی از عوامل مؤثر بی

دینی است دارای ایها مبارزه کردیم با اینها هم مبارزه کنیم زیرا مرام و مسلک اینها بیباید بهمان شدتی که با توده

 مذهب ماتریالیسم میباشند و مملکت ما را متشنج و متزلزل میسازند.

 «.گرفته شد تصویب گردیدچون وقت گذشته بود رأی برای یک ربع اضافه وقت نطق »

ای که فرستاده کافی نیست، سپس اظهار داشت من روز سه شنبه هم گفتم با این اقدام دولت موافق نیستم این بخشنامه

ید حاال بخشنامه تکمیلی دولت هم همین طور است اسم آنها را نبرده است در حالی که ]د[ چرا اسم بهائی را نبر

 و وحدت ملی ما است.اقدامات آنها بر خالف امنیت 

 متجاوز از دویست پرونده قتل و جرح از اینها در مراجع قضائی وجود دارد کدام اخالل بامنیت باالتر از این؟

 نمایند این مبارزه مخالف منشور ملل متفق است؟از آنها طرفداری کنند ادعا می رسما  خواهند ها که نمیچرا بعضی

 ها هم مخالف منشور ملل متفق است.ایاگر اینطور است مبارزه با توده

 کنند این کار را کردند.ها که با کمونیسم مبارزه میها و انگلیساول خود امریکائی

 دانم سحر است چی چی است مدیرش چه کاره است بابی است. بهائی استمن یک روزنامه دیدم نمی

بله چیزها نوشته بود مثال  گفته بود چرا « اال هللا وکال آقا مسلمان است توی همان روزنامه نوشته بود اشهد ان الاله»

 امروز این صدا درآمده است؟

 گفتند چرا امروز این حرفها درآمد؟آمد همین را نمیمگر هر وقت این صدا درمی

 البته االمور مربتوته ال وقاتها.

خصوصی گفتم حضرت آیةهللا شد این اشکالها بود من هم که دلیلش را در جلسه پس هر وقت این نغمه آغاز می

بروجردی از فعالیت این جمعیت بسیار دلتنگ بوده و هستند سالهای قبل صحبت نفت بود حاال که مبارزه نفت تمام شد 

و از جهات دیگر نگرانی نیست حضرت آیةهللا بروجردی بوسیله آقای فلسفی از اعلیحضرت همایونی تقاضا کردند این 

هم نظامیان حضیرةالقدس ]حظیرةالقدس[ را اشغال کردند البته ما متشکریم ولی این مبارزه بعمل آید بهمین جهت 

 اقدامات کافی نیست.
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ای شوم دولت باید الیحهحضرت آیةهللا دیروز و دیشب هم بشما نمایندگان پیغام دادند که من با این اقدامات قانع نمی

ام ولی فعال  ام و بامضاء رساندهکر را بصورت طرح آوردهبیاورد که تأمین نظر مسلمانان را نماید من تقریبا  آن ف

صفائی که در « مجلس که تصدیق کرد. –خلعتبری »کند گذارم برای بعد که ببینم دولت چه میدهم طرح را مینمی

 گیریم. مقصود از اخاللگر کیست؟بخشنامه نوشته جلوی اخاللگر را می

 ای است؟ کی است؟توده

 «صحیح است احسنت»ثر عملی نماید آقا باید مشغول شوند بریختن بیرون جمعیت بهائی از ادارات باید دولت اقدام مؤ

 زنند ولی عملی در بین نیست. الهی شکر که همه حرف می« دکتر جزایری تردیدی نیست که این کار باید بشود»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهنکتویسی از اصل سند است. اگر به ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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