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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[

 

 :[ سیاست ما]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹ ]تاریخ:[

  ۶۵۱ ]شماره:[

 

در این طرح مقرر گردیده  - قرار گرفتدر جلسه خصوصی امروز مجلس شورای ملی طرح نمایندگان مورد مذاکره 

اتخاذ  -و کسانی که به دین بهائی بگروند بپانزده سال حبس محکوم شوند  -است اموال بهائیها بنفع دولت ضبط گردد 

 این تصمیم در اینباره بدولت واگذار گردید

 یجریانات پارلمان

ای از نمایندگان جلسه خصوصی مجلس شورای ملی به ریاست آقای تقاضای عده بنا بربامداد امروز  ۹ / ۵ساعت 

سردار فاخر حکمت و با حضور آقایان دکتر امینی وزیر دارائی، علم وزیر کشور و عبداله انتظام وزیر امور خارجه 

 و کفیل نخست وزیری تشکیل شد.

 طرح تهیه شده از طرف نمایندگان صورت گرفت.ابتدا مذاکراتی در اطراف 

طرح مزبور مربوط به اخراج بهائیها از ادارات دولتی و ضبط اموال آنان بنفع دولت و همچنین تعیین مدت پانزده سال 

 حبس برای کسانیکه بعد از این بدین بهائی بگروند بود

 ابتدا آقای نورالدین امامی بیاناتی باین شرح ایراد نمودند:

گری ایران توجه بفرمائید آنوقت معلوم خواهد شد که این دین قالبی را چه دولتی برگزیده ر بتاریخ پیدایش بهائیاگ

 ای؟! است و برای چه نقشه

آقایان وزراء بعقیده من قانون اساسی تکلیف ملل متبوعه را تعیین کرده است غیر از ارامنه و یهودیان و گبر مذهب 

اسد یعنی مذهب مقدس اسالم مذهب رسمی ایرانست و غیر از آن سه دسته هر کس ادعای شندیگری را برسمیت نمی

دیگری بکند مجازات او شدید، حتی اعدامست دوم قانون ازدواج و طالق و سوم قانون اوقاف، چهارم قانون استخدام 

مال انجام دهد و احتیاج باین همه دولت با توجه باین قوانین بعقیده من بفاصله دو ساعت میتواند وظیفه خود را تمام و ک

سر و صدا نیست ما حاضریم امشب در مجلس بمانیم اگر پس از اجرای این قوانین باز دولت احتیاج بتائید یا تصویب 

 تائید و تصویب کنیم سپس آقای سید احمد صفائی در دفاع از طرح مزبور مطالبی اظهار داشتند فورا  عملی داشت 

ندگان معتقد بودند که این عمل باید از طرف دولت بعمل آید و مجلس نباید وارد در این کار بشود ای از آقایان نمایعده

 و در این مورد تکلیف معین کند.

ای از آقایان معتقد هستند اینکار بایستی بوسیله خود دولت انجام گیرد زیرا نماینده دولت اظهار داشت همانطور که عده

 الناس را.گیرند و دولت خلقاله را در نظر میآقایان خلق

آقای سید احمد صفائی گفتند: این مبارزه را خود دولت شروع کرده است و نظر ما اینست که آنرا بصورت قانون 

 در خاتمه جلسه مقرر گردید که دولت در اینباره مطالعه نماید و مجلس را از نتیجه تصمیمات خود مطلع کند میدرآور

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهسند است. اگر به نکت ویسی از اصل]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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