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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

 ۱۳۳۴چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه  :[تاریخ]

 ۸۶۷۴ :[شماره]

 

 قانونی ساختن جمعیت بابی. بهائی. ازلی مبارزه با فرقه بهائی و غیر  متن طرح مربوط به

همانطور که دیروز باطالع خوانندگان محترم رسید بمنظور مبارزه با فعالیت فرقه بهائی از طرف آقای سید احمد  

صفائی نماینده معمم قزوین طرحی تهیه شده بود که در جلسه خصوصی دیروز مجلس شورایملی مورد بحث قرار  

 درج میشود: ذیالا وانندگان عین طرح مزبور گرفت اینک برای استحضار خ

 ریاست محترم مجلس شورایملی

چندی است که کشور ایران بجمعیتی اخاللگر مبتال شده که در لباس مذهب علیه امنیت مردم مسلمان ایران و تمامیت 

ارضی کشور قیام نموده و بوسائل گوناگون مردم را از طریق صالح و عفاف و از محور خداپرستی و دینداری 

ها و های زیادی از قتل مضایقه ندارند پروندهمنحرف ساخته و در پیشرفت مقاصد شوم خود از ارتکاب هر جنایتی 

 ای در دست میباشد.و جنایات تاریخی افراد این جمعیت در مراحل قضائی موجود است و مدارک مثبته هایجوئفتنه

اند در سالهای اخیر که وضع کشور آشفته شده و عناصر  که در خدمت بیگانگان برای تجزیه کشور ساعی بوده

آزادی عمل یافتند افراد این جمعیت بر جسارت و فعالیت خود افزودند و با هتک سنن و شعائر  رو اخاللگ ماجراجو 

دینی و مخالفت با دینداری و خداپرستی امنیت جامعه را مختل ساختند پیشوایان جامعه ادامه این وضع را بر خالف  

امور کشور نظم و ترتیبی پدید آمده مصلحت دانسته و در این موقع که براهنمائی شاهنشاه مسلمان ملت دوست در 

منویات مردم ایران را بسمع همایونی رساندند خوشبختانه مثل اغلب مسائل مهم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و  

انتظامی  مأمورینانتظامی بوظیفه ملی و دینی خود قیام کردند ما امضاء کنندگان با تصریح باین که اقدام  مأمورین

شورای ملی است برای قلع ماده فساد شرح زیر را که شامل چهار ماده است بقید سه فوریت تقدیم مجلس  تأییدمورد 

مینمائیم و از پیشگاه نمایندگان ملت که عالقمند بملیت و استقرار امنیت و حفظ شئون اسالمی میباشند تصویب آنرا 

 خواستاریم

 شود.هائی مخالف امنیت کشور و غیر قانونی اعالم می ها و وابستگان بآنها از ازلی و بجمعیت فاسد بابی -۱ماده 

از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی به آن بهر نحوی که باشد بزه بوده مرتکب بحبس  – ۲ماده 

 شود.مجرد از دو تا دهسال و محرومیت از حقوق مدنی محکوم می

وابسته باین جمعیت میباشد یا عواید آن صرف امور اموال غیر منقولی که مرکز اجتماع و سازمانهای  – ۳ماده 

سازمانهای تربیتی و اشاعه معارف دینی  تأسیسشود بوزارت فرهنگ منتقل میگردد که برای مربوطه این جمعیت می

 و اصول خداپرستی اختصاص یابد

از این تاریخ از خدمات  باشند افرادی که در این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته بآنها مشغول خدمت می – ۴ماده 

 دولتی اخراج و بهیچوجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 شرفیابی علماء حضور شاهنشاه

 در ایام سوگواری و شبهای احیاء علیه فرقه بهائی سخنرانی نمیشود

 دولت برای جلوگیری از فعالیت بهائیها در سرتاسر کشور اقدام خواهد کرد 

 بهائیها در جلسه امشب هیئت وزیران مطرح میشودموضوع مبارزه؛ 

امروز قبل از ظهر پنج نفر از آقایان علماء: آقایان حاج آقا نورالدین رفیع شریعتمدار، حاج سید محمدناصر علوی،  

اصغر جزایری و حاج سید مرتضی علم در کاخ مرمر حضور الدین بیوک زنجانی، حاج سید علی حاج سید جالل

نی شرفیاب شدند و در باره فرقه بهائی و جلوگیری از تبلیغات آنها مطالبی معروض داشتند اعلیحضرت همایو

اعلیحضرت همایونی در پاسخ اظهارات آقایان مزبور اظهار عالقه نسبت به ترویج امور حقه دین اسالم فرموده و  

ت عموم و آقایان علماء اعالم  تذکر دادند در این مورد بدولت دستور داده شده که موضوع را بنحوی که موجب رضای

 بوده باشد فیصله دهند. 

از یکهفته قبل آقای فلسفی واعظ شهیر یک رشته سخنرانی در مورد جلوگیری از فعالیت فرقه بهائی در مسجد سلطانی 

 کنند که بوسیله رادیو پخش میشود.ایراد می 

با بهائیها عقل را راهنمای خود قرار داده  آقای فلسفی مکرر ضمن بیانات خود مردم را دعوت کرده که در مبارزه 

دستخوش احساسات نشوند، و مبارزه را طوری ادامه دهند که از حدود موازین قانونی تجاوز ننماید. امروز آقای  

فلسفی بخبرنگار ما اظهار داشت:  در ایام سوگواری و شبهای قدر که مردم مشغول عبادت و عزاداری هستند از  

رقه بهائی خودداری خواهد شد ولی البته در زمینه جلوگیری از فعالیت آنها تذکرات الزم داده  اظهار مطالب علیه ف

 خواهد شد. 

 تلگرافات مجدد

تلگرافات زیادی مبنی بر اظهار تشکر بفرمانداری نظامی رسیده و طی آن   مجدداا در ظرف چهل و هشت ساعت اخیر 

اند که برای همیشه از فعالیت این فرقه در تهران و شهرستانها جلوگیری بعمل انتظامی درخواست کرده مأموریناز 

 مأمورینطرف  ها بتهران واصل شده حاکیست که در چند روز اخیر اقدامات زیادی ازآید. اخباری که از شهرستان 

 ها آغاز شده. دولتی برای جلوگیری از فعالیت بهائی

 در هیئت دولت

امروز اطالع حاصل شد که موضوع جلوگیری از فعالیت بهائیها مورد توجه دولت قرار گرفته و بیانات آقای انتظام 

 کفیل نخست وزیر در جلسه خصوصی دیروز مجلس شورایملی مؤید این امر میباشد.

ای از آقایان علماء تماسی حاصل شده و دولت و آقایان علماء و حجج  ع در چند روز اخیر بین دولت و عدهبقرار اطال

برای جلوگیری از فعالیت بهائیها بعمل خواهد آورد   مؤثریاند که به پیروی از دستورات مذهبی اقدام اسالم وعده داده 

و از طرف دولت   ئیها مطرح مذاکره قرار گیردو ممکنست در جلسه دیشب هیئت وزیران موضوع مبارزه با بها

   .تصمیماتی در این باره اتخاذ گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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