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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:[ ستاره اسالم 

 ۱۳۳۴تیر ماه  ۲۴]تاریخ:[ 

 ۱۷۷]شماره:[ 

 

 میشوند؟؟ سازان و جاسوزان ]جاسوسان[ بهائی مساعدت چرا با دین 

 ملت مسلمان ما میگویند این فرقه ضاله مانند موریانه پایه استقالل ایران را میخورند.

 سئوال آقای صفائی و جواب آقای وزیر کشور

ایکه جز خیانت و دو روئی و جاسوسی کار و زندگی ندارند صحبت میشود و مقام چند ماه است که در باره فرقه ضاله 

 بنام دیانت مقدس اسالم عطف توجهی دارند.  عالی روحانیت در این باره

فریبی این فرقه  شاهنشاه مایل هستند این دسته خانه بر باده کوبیده شوند، ملت مسلمان ایران خواهان بستن دکان عوام 

هست، وکالی مجلسین با یک وحدت نظری میگویند باید دکان خرابکاران تخته شود که ما عین یکی از سئواالت 

 نمائیم.در زیر درج می نمایندگان را

 آقای سید احمد صفائی از دولت بدین ترتیب سئوال نموده:

»چند سئوال از وزارت کشور در باره بهائیها تقدیم میکنم و از ایشان میپرسم با آنکه در جلسه خصوصی وعده  

 اقدامی شده است؟فرمودند که از فعالیتهای بهائیان جلوگیری کنند و بتبلیغات زیانبخش آنها خاتمه دهند چه 

»و همچنین در مورد اخراج متجاهرین بفسق از استخدام دولت و کسانیکه در پرونده آنها مذهبشان بهائی ذکر شده 

 است تا کنون چه اقدامی بعمل آمده؟« 

های( فساد و ]النهاین بود مختصری از تمایل مرجع روحانیت و شاه مملکت و نمایندگان ملت در باره کوبیدن النهای 

 اخراج افراد خائن بدین و وطن، اما مردم: 

مردم مسلمان و متعصب ایران که پیروی طریقه حقه اثنی عشری جعفری هستند و هر آن و زمان از پیشگاه خداوند 

ه  متعال درخواست دارند روز فرج مردم مسلمان یعنی ظهور امام عصر )ع( را نزدیک فرمایند از عدم تعقیب این فرق

ضاله ناراحت هستند و روزی نیست که دها ]دهها[ و بلکه صدها نامه بدفتر این روزنامه در باره خواستهای مذهبی 

 ملت مسلمان ایران نرسد: 

 ایکه طبق مدارک بدست آمده خیانتشان مسلم است ارفاق میشود؟؟ مردم میگویند چرا بدسته

اند و معتقداند تمام زنها جز پایه نمودهاموس خانوادگی را بیارزششان مبنای نمردم میگویند اینها طبق نوشتجات بی

 اند!! آیا باز هم باید باین طبقه آناراشیست فرصت داد و مسامحه نمود؟؟زنان پدرشان بآنها حالل

مردم معتقداند، هر کس در هر مقام و منصبی که باشد حق ندارد بجاسوسان و بیدینان والمذهبان ارفاق نماید و  

 ... ن کمک بآنها جرم مسلم است و بس.کوچکتری

 آقای وزیر کشور در جلسه علنی مجلس گفتند
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کردم مجلس شورای ملی با اقداماتی که دولت کرده است  نماینده محترم آقای صفائی سئوالی فرمودند که بنده تصور می

ضای بنده از مجلس شورایملی  کند، حاال هم تقاای تلقی میای را که ایشان سئوال فرمودند یک مسئله مختومهمسئله

 صحیح است(   –اینست که تحقیق در این امر را منحصرا بعهده دولت واگذار کنید )صحیح است 

بهر حال بنده میخواستم مجددا از مجلس شورایملی تقاضا کنم این کار را بعهده دولت بگذارند که بآرامش خیال اقدامات 

 قانونی را ادامه دهد. 

توانم عرض کنم دولت چنانکه سابقا هم بعرض مجلس رسانده است از کلیه  طر آقایان میاما برای استحضار خا

کند و مسلما تبلیغات تبلیغاتی که بر خالف قانون اساسی باشد برحسب وظیفه قانونی خود بشدت جلوگیری کرده و می

 بهائیها از این امر مستثنی نیست.

 احسنت احسنت( –)نمایندگان 

اند،  اند؟( خالف بعرضتان رساندهرا خانه سید علیمحمد باب را در شیراز دو باره آباد کردهپس چ –)شاهرخ شاهی 

کنم کلیه مراکز تبلیغاتی که بر خالف دین مبین و قانون اساسی تشخیص داده شده در همه جا  وبنده صریحا عرض می

 موقوف گردیده است. )احسنت(

 ۲۲قانون استخدام کشوری مصوب  ۸و  ۲ف دین بر حسب مواد اما تکلیف مستخدمین متجاهر بفسق و متظاهر بخال

تعیین شده است که البته مورد توجه و اقدام   ۱۳۰۶اسفند  ۲۵قانون استخدام قضات مصوب  ۵  و ۱و مواد  ۱۳۰۱آذر 

 این دولت بوده است و در آینده هم خواهد بود. 

 )احسنت(

ای را که میخواهم بعرض مجلس شورایملی برسانم اینست که اقدام بهر گونه امری بخصوص این امر در  اما نکته

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

کشوری دستور صریح و اکید صادر شده است از هر نوع اقدام خالف نظم و اقداماتی که بهر عنوان باعث اختالل  

 آسایش عمومی بشود بشدت جلوگیری کنند.

مسلمان را بجای  نه این که  –ای باشند بمجازات برسانند. )صفائی ایم متخلفین را از هر دسته و مخصوصا دستور داده 

 بهائی مجازات کنند( نه، نه هیچ چنین کاری نخواهد شد. 

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

ای امور الزم بداند در پاره اعتنائی نشان دهیم بنابر این مطمئن هستم که اگر دولت در اینمورد نمیتوانیم کوچکترین بی

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

 است(

های مردم و سئوال و جواب وکال در باره فرقه کثیفی که مانند موریانه پایه استقالل این بود مختصری از خواسته 

 ایران را میجوند.

دانند کارکنان این روزنامه از بدو شروع بخدمتگذاری خود با این فرقه  ملت مسلمان ایران بخوبی می –ره اسالم ستا

 ترین مبارزه را نموده و تا آخرین قطره خون خود دنباله این نبرد خدائی را خواهد گرفت.کثیف کوبنده

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای هویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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