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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[
 

 ]روزنامه:[ نبرد ملت

 ۱۹۵۵ژوئن  ۱۱ – ۱۳۳۴خرداد  ۲]تاریخ:[ 

 ۱۱۹ ]شماره:[

 

 نماینده شجاع و روحانی ملت حقایق را فاش میکند

 ، بیاری خدا تا پیروزی قطعی ادامه داردانتیو خجهاد مقدس ملت اسالم علیه بیدینی و فساد و جاسوسی 

 مصاحبه خبرنگار پارلمانی )نبرد ملت( با آقای حاج سید احمد صفائی نماینده روحانی مجلس شورایملی

مسلمان ایران که بر اثر ایجاد شرایط مساعد در دو سه ماهه اخیر شدت یافت آنقدر نهضت ضد بیدینی و خیانت ملت 

بود که نه تنها تمام جریانات بزرگ مملکتی را تحت الشعاع قرار داد بلکه چنان اثرات بی سابقه در  مؤثرعمیق و 

 …سراسر دنیا نمود که کمتر جنبشی در چنین مدت کمی دارای چنان انعکاسی عظیم بوده است

برادران مسلمان ما که بیش از همه نسبت باین نهضت عظیم و مقدس خدائی ذیعالقه بوده خود را موظف به تعقیب و 

 ادامه آن میدانند در اینروزها و در آینده نیز آنچه وظیفه خویش بدانند عمل کرده و خواهند کرد.

دم و پیشرو بوده است در این قیام خدائی نیز روزنامه نبرد ملت که پیوسته در کلیه نهضتهای دینی و ملی و وطنی مق

وهم و تزویر و  یهاپردهوظیفه خویش را تا آنجا که مقدور بوده است با نهایت شدت انجام داده و در راه پاره کردن 

دوروئی دلیرانه پیش رفته است، اکنون چون این مبارزه خدائی بمراحل حساس خود رسیده است هیئت تحریریه 

دانست برای روشن شدن ذهن خوانندگان و پاسخ بدشمنان اسالم و ایران نظریات نماینده روحانی و روزنامه الزم 

شجاع و ملی مجلس آقای حاج سید احمد صفائی را که از بدو این جنبش خدائی پرچمدار آن در محیط خاموش و 

 در روزنامه منعکس نماید. اندبودهظلمانی پارلمان 

از نظر گرامی خوانندگان  الا یذنمود که  یامصاحبهبهمین منظور خبرنگار پارلمانی )نبرد ملت( هفته گذشته با ایشان 

 وفادار میگذرد.

در آغاز نهضت مقدس ضد بیدینی و مبارزه با فرقه ضاله و غیرقانونی معروف ببهائی جناب عالی طرحی  - سؤال -ا

تهیه کردید که طی چهار ماده بطور صریح و روشن تکلیف این باند مخرب را برای همیشه تعیین مینمود این طرح 

 .چه مراحلی پیموده است و بنظر جناب عالی سرنوشت آن چه خواهد شد

که با حسن نیتی که  اندکردهاین طرح را بیست و هفت نفر از آقایان نمایندگان محترم مجلس شورایملی امضاء  -ب جوا

هنگام طرح در مجلس با اکثریت قریب باتفاق تصویب شود ولی معتقدم  کنممیاز نمایندگان محترم سراغ دارم تصور 

 ده باشد.که این طرح قبل از تقدیم بامضاء اکثریت نمایندگان رسی

و آیا در پارلمان عناصری وجود دارند که علیه این  اندکردهچه کسانی طرح مزبور را تا کنون امضاء  - سؤال -۲

 طرح مقدس کارشکنی نمایند؟

سید مصطفی  -. آقایان: قنات آبادی اندکردهاشخاصی که اسامی آنان گفته میشود طرح مزبور را امضاء  -جواب 

 -بزرگ نیا  -کاظم شیبانی  -ارسالن خلعتبری  -عمیدی نوری  -بهبهانی  -عاملی  -ائی عبدالصاحب صف -کاشانی 

 -خرازی  -پور سرتیپ  -دکتر امیر نیرومند  -فرود  -دکتر جزایری  -خاکباز  -فرید اراکی  -حیدر علي برومند 

سید احمد  -یارافشار  - پیراسته -صادق نراقی  -قره گوزلو  -ابراهیمی  -شاهرخشاهی  -میراشرافی  -غضنفری 

باید عرض کنم چون کارشکنی علیه این طرح بر خالف قانون اساسی و دیانت مقدس اسالم و احساسات  ضمناا صفائی 

 کنم کسی علیه آن کارشکنی کند.ملت مسلمان ایران است تصور نمی

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 جردی تماس منظمی دارید.آیا جناب عالی در این مبارزه بزرگ با حضرت آیت هللا العظمی آقای برو - سؤال -۳

رهبر این نهضت مقدس حضرت آیت هللا بروجردی میباشند و من همواره با معظم له تماس داشته و دارم و  -جواب 

هر وقت بمحضر معظم له  امداشتهچنانکه در جلسات خصوصی مجلس و نطق قبل از دستور جلسه علنی اظهار 

 .اندفرموده مأموررده و مرا به مبارزه قانونی با آنها از جنایات فرقه بهائی شکایت ک امشدهشرفیاب 

 نظر مبارک حضرت آیت العظمی آقای بروجردی در مورد طرح مزبور چیست؟ - سؤال -۴

ایشان را جدا موافق با اصول این طرح یافتم بطوری که اطالع دارم حضرت آیت هللا برای جمعی از  -جواب 

 .اندخواستهنمایندگان پیغام داده و موافقت با طرح را جدا از آنان 

ایران آیا بنظر جناب عالی رویه دولت در مبارزه با این عناصر فاسد همآهنگ با هدف مقدس ملت مسلمان  - سؤال -۵

 بوده است یا در این مورد از دولت جدیت بیشتری انتظار میرفت.

ملت مسلمان ایران انجام داده مورد  هایخواستهکارهائی که در راه مبارزه با این فرقه بمنظور همآهنگی با  -جواب 

نمایندگان محترم  تقدیر است لکن این اقدامات برای رسیدن بهدف مقدس و ارجمند ملت کافی نیست و مردم از دولت و

 مجلسین انتظار دارند که از اقدام اساسی در این مورد خودداری ننمایند.

توسط آقای علم وزیر کشور در جلسه علنی مجلس شورایملی قرائت  که یگزارشنظر جنابعالی در مورد  - سؤال -۶

 شد و مورد تائید نمایندگان قرار گرفت چیست؟

هدف مسلمانان  تأمیننی مجلس شورایملی اظهار داشتم گزارش دولت برای جواب ۔ چنانکه در جلسه خصوصی و عل

اخراج آنها از ادارات  -۲ضبط اموال عمومی و محافل تبلیغی بهائیان  -۱»کافی نیست و چنانچه سه موضوع زیر: 

زارشها صورت قانونی پیدا نکند اینگونه گ« از اخاللگری آنها بوسیله تعیین مجازات یریجلوگضمانت اجراء  -۳

 است. جهینتیب

آیا وظیفه دولت در این جهاد عظیم دینی و ملی با طرح گزارش مزبور خاتمه یافته است و از این پس باید  - سؤال -۷

 مجلس هر عملی را که مصلحت میدهد انجام دهد یا بنظر بعضی از نمایندگان دولت باید مبتکر اقدامات بعدی باشد؟

وظیفه دولت و مجلس پایان نیافته است دولت و مجلس موظفند در راه مبارزه با این بطوریکه گفته شد هنوز  -جواب 

فرقه تا رسیدن بهدف نهائی بکوشند و هر یك از ایندو که مبادرت بانجام این وظیفه کند و ابتکار را بدست بگیرد 

 افتخار نصیب او خواهد شد.

آیا  اندکردهد خویش مبلغی در حدود سی ملیون لایر پول خرج شنیده میشود که بهائیها برای انجام مقاصد پلی - سؤال -۸

 شما از ماجرا اطالعی دارید؟

اینجانب بطور تفصیل از این موضوع اطالع ندارم ولی بطوریکه قرائن و شواهد نشان میدهد بهائیان پولهائی  -جواب 

]روزنامه هائی[ را در اختیار گرفته و  و بهمین وسیله روزی نامه هائی اندکردهدر راه انجام مقاصد پلید خود خرج 

ا از این فرقه یهاروزنامه] یهانامهمانند روزی  اندساختهعلیه مسلمانان مجهز  [ سحر و اقلیم که اولی صریحا

با  امبودهپارلمانی علیه این جمعیت پیشقدم  هایسخنرانیطرفداری کرده و دومی بجرم اینکه اینجانب در تنظیم طرح و 

انمردانه افترا خواسته است اینجانب را از میدان مبارزه خارج سازد غافل از اینکه مردان خدا و مجاهدین حربه ناجو

 ناروا از مبارزه دست برنمی دارند. هایتهمتراه حق با اینگونه 

ود عقیده شما در مورد زمین و ساختمان حظیرة القدس سابق چیست و چگونه و بچه طریق از آن استفاده ش - سؤال -۹

 بهتر است؟

جواب بنظر من باید ملک حظیرة القدس را از بهائیان انتزاع کرد پس از انجام این موضوع اینجانب نظر خاصی ندارم 

 و بهر طریق که از آن استفاده شود بی اشکال است.

ن چنانچه در پیرامون طرح غیرقانونی شناختن فرقه ضاله بهائی برای روشن شدن ذهن منفی بافا - سؤال -۱۰

 توضیحات و مطالبی هست لطفاا بیان فرمائید؟
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بدیهی است که مبارزه با هر فرقه اخاللگر و ضد دین و کشور باید اساسی باشد و مبارزه هنگامی اساسی  -جواب 

است که متکی بقانون باشد بهمین نظر اینجانب در مورد مبارزه قانونی با فرقه ضاله بهائی طرحی تهیه کردم که شامل 

 ده بشرح زیر است.چهار ما

 جمعیت فاسد بابیها و وابستگان بآنها از ازلی و بهائی مخالف امنیت کشور و غیر قانونی اعالم میشود. -۱ماده 

از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی بآن بهر نحوی که باشد بزه بوده و مرتکب به حبس  -۲ماده 

 مدنی محکوم میشود!مجرد از دو تا ده سال و محرومیت از حقوق 

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

سازمانهای تربیتی و  سیتأسمربوطه باین جمعیت میشده با پرداخت قیمت بوزارت فرهنگ منتقل میگردد که برای 

 اشاعه معارف

 اختصاص یابد.اساسی دینی و اصول خداپرستی 

افرادیکه از این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته بآنها مشغول خدمت میباشند از این تاریخ از خدمات دولتی  -۴ماده 

 اخراج و بهیچوجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.

 .مواد میپردازم دربارهاینك بتوضیح 

ت ولی بسیاری از امور که در حقیقت طبق قانون اساسی البته بموجب قانون اساسی حزب سیاسی بهائی غیر قانونی اس

 .اندشدهغیر قانونی هستند در مقام عمل مجاز شناخته 

قانون اساسی دین اسالم و مذهب حقه جعفری را دین و مذهب رسمی کشور ایران دانسته و هر عملی را که برخالف 

اسی و تهیه خرید و فروش و استعمال مشروبات الکلی بموجب قانون اس نیبنابراقوانین اسالم باشد غیرقانونی شناخته 

 هنوز اجرا نشده. متأسفانهمنع مسکرات بتصویب مجلس رسید که  دربارهغیر قانونی است با وجود این قانونی 

این معنی تصریح  ۱۳۱۰حزب منحله توده بموجب قانون اساسی غیر قانونی بود مع ذلک با قانون مصوب خرداد ماه 

بهائیان هم برای این که نتوانند اصل ]ناخوانا[ قانون اساسی را بنفع خود تاویل کنند و در غیر  بارهدرو تاکید شد 

قانونی بودن آنان تردیدی نباشد ماده اول طرح پیشنهاد شد و این جمعیت صریحا غیر قانونی و اخاللگر معرفی گردید، 

همان کیفری است که برای ارتکاب بزه تعیین  اما ماده دوم برای این در طرح گنجانده شد که قانون ضمانت اجرای

میشود و موقعیکه فرقه بهائی غیر قانونی و اخاللگر اعالم شد الزم است برای عضویت در این جمعیت و تبلیغ این 

برای عضویت در حزب منحله توده و تبلیغ  ۱۳۱۰مرام مجازاتی معین گردد چنانکه بموجب قانون مصوب خرداد ماه 

تی تعیین شده است اما ماده سوم که مربوط باموال عمومی این فرقه است برای اینپیشنهاد ]این پیشنهاد[ این مرام مجازا

شده که اگر بخواهیم واقعا با این حزب اخاللگر مبارزه کنیم باید از تبلیغات آنها شدیدا جلوگیری نمائیم و الزم است 

نیم و این النه های فساد و سنگرهای تبلیغات سوء را از محافل تبلیغی و اموال عمومی آنان را بموجب قانون ضبط ک

دستشان خارج سازیم البته اشغال این مراکز و اموال کافی نیست زیرا اگر این اشغال صورت قانونی نداشته باشد 

ف ممکن است چند روز دیگر تحویل آنان شود بعالوه محافل تبلیغی بهائیان یکی و دوتا نیست بلکه آنان در نقاط مختل

کشور مراکزی را که از دویست متجاوز است بنام حظیرة القدس و غیره در اختیار گرفته اند که باید برای همه آنها 

اموال عمومی و مراکز تبلیغ حزب منحله توده از طرف مجلس  دربارهتصمیم قانونی گرفت همچنانکه بموجب قانون 

م که ماده سوم این طرح فقط مربوط باموال عمومی بهائیان است تصمیم الزم اتخاذ شد. این نکته را نیز باید یادآور شو

نه اموال خصوصی آنان و ما نظری باموال خصوصی بهائیان نداشته و نداریم و تبلیغات سوء گروهی بوالهوس و 

بیوطن که میگویند تمام اموال بهائیها طبق این طرح از آنها گرفته میشود، ناشی از سوء نیت و برای مشوب کردن 

 اذهان مردم است.

اما ماده چهارم بدینجهت آورده شده که یکی از طرق مبارزه با این جمعیت اخراج آنها از ادارات دولتی است و چون 

 این موضوع در قانون جدید استخدام مورد توجه واقع نشده الزم است تصمیم قانونی در این باره اتخاذ گردد.

طرح بخرده گیری پرداخته سخنان نابجائی میگویند که من در  برخی از منفی بافان و مغرضین درباره این
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 پارلمانی خود بآنها پاسخ داده ام معذالک برای روشن شدن اذهان عمومی بطور اختصار توضیح میدهم: هایسخنرانی

در جمعی میگویند این طرح مخالف منشور ملل متفق است زیرا بموجب منشور ملل متفق کلیه ادیان آزاد شناخته شده 

پاسخ این سخن باید بگویم که منشور ملل متفق ادیان را آزاد دانسته نه هر حزب سیاسی اخاللگر را آنچه مسلم است 

اینست که بهائیها یك حزب سیاسی هستند نه یک جمعیت مذهبی این نکته شواهد تاریخی بسیار دارد و تردیدی نیست 

بهائیها در آغاز مشروطیت با آزادیخواهان مخالف بودند  که تاسیس این حزب روی جهات سیاسی بوده و بهمین جهت

و محمدعلی شاه را تقویت می کردند و مجری سیاست استعماری روسیه تزاری بودند شرح تاریخچه پیدایش این حزب 

و وقایع تاریخی مربوط بآن از گنجایش این مصاحبه خارج است عالوه بر شواهد تاریخی دلیل زنده دیگری موجود 

 ذیال یادآور میشوم: است که

الیعبرون اهل البهاء البهائیه دنیا »چاپ مصر چنین مینویسد  ۱۱سطر  ۱۶۲عبدالبهاء در کتاب مکاتبات خود صفحه 

مستقال و المذهباا جدیداا. بل فلسفة اجتماعیه تعلم وحدة جنس البشر والیهودی منهم یهودی و المجوسی منهم مجوسی 

 «رابطة البهاءوالبودائی منهم بودائی تجمعهم 

عبدالبهاء در این جمله اقرار میکند که جهمیت بهائی یك حزب بین المللی و پیرو فلسفه اجتماعی است که اساسنامه آن 

بر پایه وحدت جنس بشر بدون عالقه بوطن و ملیت استوار شده مانند فراماسونرها و میگوید پهودی و مجوسی و 

این جمعیت را بپذیرند و رابطه بهائیت آنان را بیکدیگر نزدیك میكند. با این بودائی با حفظ دین خود میتوانند عضویت 

دلیل آیا میتوان گفت پیروان این مسلك یك جمعیت مذهبی بوده حزب سیاسی نیستند؟ کسانی که باز هم بهائیها را یك 

 ز پاپ کاتولیکتر دانست.جمعیت مذهبی و بهائیت را دین بدانند باید آنان را بمثل معروف کاسه از آش گرمتر یا ا

بنابراین هیچ خردمندی تردید نمی کند که بهائیها یك حزب سیاسی و پیرو مکتب ماتریالیستی هستند و چنانچه هر 

حزب اخاللگری طبق منشور ملل متفق آزاد باشد باید حزب توده را نیز آزاد گذاشت و مبارزه با این حزب را مخالف 

 با منشور ملل تلقی کرد.

ارزه با احزاب اخاللگر بر خالف منشور ملل متفق است باید انگلستان و آمریکا را که سرسختانه با حزب اگر مب

 کمونیست مبارزه میکنند بزرگترین دشمن آزادی و منشور ملل متفق دانست.

ه اعالمیه حقوق بشر است در اینجا باید توضیح دهم ک ۸بعضی میگویند ضبط اموال عمومی بهائیان مخالف ماده 

اعالمیه حقوق بشر هیچ ملکی را نمیتوان از مالك انتزاع کرد مگر با پرداخت قیمت و در ماده سوم این  ۸بموجب ماده 

طرح که مربوط بضبط اموال عمومی بهائیان است پرداخت قیمت قید شده بنابراین طرح مزبور از نظر اعالمیه حقوق 

 بشر بی اشکال است.

اندیشی، بهانه جویی را پیشه خود ساخته میگویند در اینگونه موارد باید با تامل و تانی گروهی از منفی بافان بنام مآل 

بیشتری اقدام کرد درصورتیکه همین اشخاص در کارهائی که بمطالعه و تامل بیشتری نیازمند است، برای منافع 

ی با این قبیل دوراندیشی ها؟ مبارزه با فساد و اخاللگر   دربارهشخصی، با شتاب هر چه تمامتر اقدام میکنند ولی 

 کارشکنی مینمایند.

های فاسد و اخاللگر هیچگونه در خاتمه باید بگویم که هیچ فرصتی را نباید از دست داد و در راه مبارزه با جمعیت

سهل انگاری را نباید روا دانست که مسلم است مسامحه در این امر زیان های جبران ناپذیری برای کشور و دولت 

 میآورد.ببار 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

