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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:[ پست تهران

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۵۸۳]شماره:[ 

 

 از خبرنگار پارلمانی پست تهران

 مطالعات دولت برای تعیین تکلیف فرقه بهائی معلوم و بمجلس گزارش خواهد شدتا آخر هفته آینده نتیجه 

طرحی که از طرف مجلس شورایملی برای غیرقانونی اعالم نمودن فرقه بهائی تهیه شده است، دارای مواد مهم و  

 .قابل توجهی است

، اظهارات ناطقین این جریان جلسه خصوصی دیروز مجلس شورایملی و مذاکراتی که در این جلسه صورت گرفت

جلسه و بیانات کفیل نخست وزیری که همه حاکی از لزوم مبارزه با فرقه بی دین و غیرقانونی اعالم نمودن این فرقه 

 .تصمیم داشتند تقدیم کنند ن...و اتخاذ یک تصمیم صحیح و روش منطقی درباره پیروان آ

از نظر خوانندگان عزیز گذشت و به بیانات ناطقین جریان مشروح مذاکرات جلسه خصوصی دیروز در شماره دیشب 

 ... درباره ایاشارهاشاره شد مطلبی که دارای اهمیت فراوان است و در شماره دیروز نیز  ایاندازهاین جلسه نیز تا 

 روی آن بعمل آمد و اظهارات آقای انتظام کفیل نخست وزیر تقدیم این طرح را بتعویق انداخت.

 وعده دولت 

اصلی که در جلسه علنی دیروز آقای صفائی طرح خود را تقدیم نکردند این بود که از طرف دولت وعده داده شد  علت 

که هرچه زودتر در این باره مطالعه شود و تصمیم الزم اتخاذ گردد و نتیجه باطالع مجلس شورای ملی برسد و آن 

ن گزاری کشور اتخاذ گردد و بمرحله اجراء و عمل وقت هر گونه تصمیم قانونی که الزم است ا ]از[ طرف قوای قانو

 .در آید

 موارد مهمی دارد

بقرار اطالع طرحی که از طرف آقای سید احمد صفائی تهیه شده است و بامضای عده زیادی از آقایان نمایندگان 

ه در صورتی که بعد این فرق که مبلغین اندنموده رسیده است موارد مهمی دارد از جمله اینکه ایشان در این طرح ذکر 

سال حبس محکوم خواهند شد و ضمنا مورد دیگری که در طرح ذکر شده است   ۱۵از این دست بتبلیغ بزنند به 

مصادره اموال محافل بهائیها بنفع ولتست ]دولتست[ و ضمنا برای بیرون راندن کارمندان بهائی از ادارات هم در این 

ردی که در طرح مزبور ذکر شده است میتوان گفت که در صورت تقدیم طرح ذکری بمیان آمده است و با توجه بموا

 آن چون تصویب آن حتمی است یک قدم بزرگ پس از سالیان دراز برای سرکوبی این دسته برداشته شده است. 

 تا آخر هفته آینده

از طرف دولت وعده داده شده است که تا اواخر هفته جاری مطالعاتی برای تعیین  ایمنمودهبطوری که اطالع حاصل 

تکلیف بهائیان صورت گیرد و نتیجه بمجلس گزارش شود و الیحه و یا طرحی در صورتیکه مورد احتیاج باشد تقدیم 

 گردد.
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دولت اقدامی در این امروز یک نماینده موثر مجلس شواریملی میگفت: »در صورتی که تا هفته آینده از طرف 

خصوص صورت نگیرد ما امضاء کنندگان طرح آقای صفائی از ایشان میخواهیم که طرح خود را تقدیم نمایند تا 

هرچه زودتر تکلیف این دسته معلوم گردد و بساط ریا و تزویر آنها برچیده شود و ریشه این دسته از مملکت قطع  

 گردد«

مجلس میتوان پیش بینی نمود که در هر دو صورت در اواخر هفته آینده تکلیف با توجه باظهارات این نماینده موثر 

 از طرف دولت و مجلسین معین و معلوم خواهد شد.  ها بهائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 فرستید[ایمیل در صفحه تماس با ما ب
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