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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[

 

 کیهان :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت ماه  ۱۹شنبه ۳ ]تاریخ:[

 ۳۵۷۴ ]شماره:[

 ۸و  ۱ ]صفحه:[

 

 در جلسه خصوصی امروز مجلس

 مورد بحث قرار گرفتموضوع تحریم و غیر قانونی شناختن بهائیگری و ضبط اموال مراکز تبلیغ بهائیان 

کفیل نخست وزیری در جلسه خصوصی حضور یافت  ندگانیاز نماپی از اظهارات رئیس مجلس شورایملی و چند تن 

 و گفت:

 خواهد شدتصمیم الزم گرفته  فیپس از مطالعه کا

 خصوصی مجلس شورایملی بریاست آقای سردار فاخر حکمت تشکیل شد. امروز جلسهو نیم صبح  ۹ساعت  

ابتدا آقای سید احمد صفائی نماینده معمم قزوین اظهار داشت آقایان میدانند که حزبی با مسلك خاصی بنام بهائی وجود 

 کشور مشغولند.بقتل و جاسوسی و بهم زدن امنیت دارد که 

گری بهاییتحریم  تقاضا کرد که هر چه زودتر مورد بیان داشت و از آقایان نمایندگانناطق سپس شرح مفصلی در این 

سپس آقایان شوشتری، دکتر جزایری و  های مضرانه بهائیها را تصویب برسانند.قانونی شناختن فعالیت ریو غ

نورالدین امامی پیراسته ضمن بیاناتی در این زمینه و لزوم توجه بافکار و احساسات مذهبی عمومی را یادآور شده و 

 ...[۸]بقیه در صفحه متذکر شدند که

دولت اطالع داده شود تا در جلسه خصوصی شرکت  ]به هیات[ بالفاصله آقای رئیس دستور دادند تا تلفنا بهیئت... 

پس از مدت کوتاهی آقایان انتظام و علم و دکتر امینی در عمارت بهارستان حضور یافته و در جلسه خصوصی  نمایند.

شرکت کردند برای این که آقایان وزراء از عقاید و افکار آقایان نمایندگان آشنا شوند مجددا آقای سید احمد صفائی 

آقای نورالدین امامی نایب رئیس مجلس اظهار . اتی در لزوم تسریع در مبارزه و سرکوبی فرقه بهائی اظهار داشتندبیان

گری در ایران توجه بفرمائید آنوقت معلوم خواهد شد که این دین قالبی را چه دولتی داشت اگر بتاریخ پیدایش بهائی

 ای؟برگزیده است و برای چه نقشه

یده من قانون اساسی تکلیف ملل متبوعه را تعیین کرده است و غیر ارامنه و یهودیان و کبر ]گبر[ آقایان وزراء بعق

شناسد یعنی مذهب مقدس اسالم مذهب رسمی ایران است و غیر از آن سه دسته هر مذهب دیگری را برسمیت نمی

سوم قانون اوقاف چهارم قانون  کس ادعای دیگری بکند مجازات او شدید حتی اعدام است دوم قانون ازدواج و طالق

تواند وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهد و احتیاج استخدام دولت با توجه باین قوانین بقیده بین فاصله دو ساعت می

باینهمه سر و صدا نیست. ما حاضریم امشب در مجلس بمانیم اگر پس از اجرای این قوانین باز دولت احتیاج به تائید و 

 ملی داشت فورا تائید و تصویب کنیم.یا تصویب ع

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 سپس آقایان دکتر جزایری و خرازی و عمیدی نوری و چند نفر دیگر در زمینه مبارزه با بهائیگری صحبت کردند.

در اینموقع آقای انتظام نایب نخست وزیر گفت چون ما از جلسه خصوصی خبر نداشتم مطالبی را که در این جا 

 ات دولت است و نظریات شخصی خود من است.عرض میکنم بدون مشورت با هی

ایست که در مملکت ما وجود دارند ولی در منهم کامال بآقایان نمایندگان هم عقیده هستم که ایندسته واقعاً دسته ضایعه

در این خصوص تلگرافات زیادی از نقاط . این قبیل مسائل باید اطراف و جوانب خوب حالجی و اخذ تصمیم شود

دولت رسیده است اجازه بفرمائید که مطلب در هیات دولت مطرح شود و طرق مختلف عملی در نظر مختلف کشور ب

آقایان نمایندگان محترم باید بما . گرفته شود و راه قانونی اتخاذ گردد که در اجرای آن موفق شویم )صحیح است(

 ...اعتماد داریم( –اعتماد و اطمینان داشته باشند )نمایندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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