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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[

 

 اطالعات  :[]روزنامه

 ۱۳۳۴تیر  ۲۲ :[تاریخ]

 ۸۷۲۵ :[شماره]

 

 مجلس شورای ملی 

 مبارزه با فرقه بهائی از دولت سؤال کرد  دربارهآقای صفائی 

 جواب داد:  سؤالآقای وزیر کشور در پاسخ این  

 ...شدیدا جلوگیری میکند دولت از هر گونه تبلیغات مخالف قانون اساسی و مخالف دین مبین اسالم جدا و

 کمت رسمیت یافت.جلسه علنی مجلس شورای ملی ساعت ده و ده دقیقه بامداد امروز بریاست آقای سردار فاخر ح 

 تقدیم سؤاالت

 آقای سید احمد صفائی اظهار نمود:…پس از انجام تشریفات مقدماتی 

از حضور امروز آقای وزیر کشور استفاده میکنم و از  ضمنا  چند سؤال از وزارت کشور درباره بهائیها تقدیم میکنم و 

ایشان میپرسم و با آنکه در جلسه خصوصی وعده فرمودند که از فعالیتهای بهائیان جلوگیری کنند و بتبلیغات زیان 

بخش آنها خاتمه دهند چه اقدامی شده است و همچنین در مورد اخراج متجاهرین بفسق از استخدام دولت و کسانیکه در 

 پرونده آنها مذهبشان بهائی ذکر شده است تاکنون چه اقدامی بعمل آمده است؟  

  -بعهده دولت واگذار کنید 

 مطرح است و آقای وزیر کشور گویا توضیحی دارند. سؤاالتآقای رئیس اظهار داشت، امروز 

 توضیحات وزیر کشور

 :اظهار نمودآقای علم وزیر کشور 

فرمودند که بنده تصور میکردم مجلس شورای ملی با اقداماتی که دولت کرده است   سؤالینماینده محترم آقای صفائی 

ای تلقی میکند، حاال هم تقاضای بنده از مجلس شورای ملی  اند یک مسئله مختومهفرموده سؤال ای را که ایشان و مسئله

 … –لت واگذار کنید )صحیح است و صحیح است( بعهده دو منحصرا  اینست که تحقیق در این امر را  

هم بعرض مجلس رسانده است از کلیه تبلیغاتی  سابقا  اما برای استحضار خاطر آقایان میتوانم عرض کنم دولت چنانکه 

تبلیغات بهائیها از  مسلما  که بر خالف قانون اساسی باشد برحسب وظیفه قانونی خود بشدت جلوگیری کرده و میکند و 

پس چرا خانه سید علیمحمد باب را در شیراز   -احسنت احسنت( )شاهرخشاهی  -مر مستثنی نیست )نمایندگان این ا

عرض میکنم کلیه مراکز تبلیغاتی که بر خالف دین   صریحا  ، و بنده انداند؟( خالف بعرضتان رساندهدوباره آباد کرده

 ...ده است )احسنت(مبین و قانون اساسی تشخیص داده شده در همه جا موقوف گردی

ای را که میخواهم بعرض مجلس شورای ملی برسانم اینست که اقدام به هر گونه امری و بخصوص این امر  اما نکته

 مأموریندر وهله اول مستلزم حفظ نظم و آرامش است )صحیح است. احسنت( باینجهت بمامورین انتظامی و سایر 

صادر شده است که از هر نوع اقدام خالف نظم و اقدامانی که به هر عنوان باعث   کشوری دستور صریح و اكید

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 اختالل آسایش عمومی شود بشدت جلو گیری کنند.

 اید(بسیار کار خوبی کرده -)چند نفر از نمایندگان 

 انندای باشند بمجازات برسایم متخلفین را از هر دسته دستور داده  مخصوصا  و 

 نه اینکه مسلمان را بجای بهائی مجازات کنند( نه، نه هیچ چنین کاری نخواهد شد.  -)صفائی 

آسایش مردم اولین و بزرگترین وظیفه دولت است )صحیح است( و ما  تأمیناما استقرار نظم و آرامش در مملکت و 

ای امور مطمئن هستم که اگر دولت الزم بداند در پاره  نیبنابرااعتنائی نشان دهیم در این مورد نمیتوانیم کوچکترین بی

خواهد بود )صحیح  و بعضی موارد برای حفظ نظم و آرامش، اقداماتی بکند مورد تائید و پشتیبانی مجلس شورایملی 

 است(

محمد باب مردم را بگلوله نبندند( قربان. آنچه بحضرتعالی عرض شده  بشرطی که جلوی خانه سید علی  - میر اشرافی)

 است صحیح نیست.

 فرمایشات جنابعالی قانع کننده نبود. - میر اشرافی

 . .. ؟اکثریت را قانع کرد شما اقلیت هستید تقصیر بنده چیست  -وزیر کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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