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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:[ فرمان

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۶]تاریخ:[ 

 ۸۹۶]شماره:[ 

 

 های خارجی در ایران ندارد.تاثیری در بکار افتادن سرمایهجریانات اخیر 

داران خارجی داران و کارخانهیک مقام عالیرتبه وزارت اقتصاد ملی در اطراف شایعات مربوط به انصراف سرمایه

 است.ای که با فرقه بهائی شروع شده های خود در ایران بخبرنگار ما گفت بر اثر مبارزهاز بکار انداختن سرمایه

اند که دولت ایران یک اقلیت مذهبی را داران خارجی چون مشاهده کردهافراد فرقه مزبور چنین شایع کردند که سرمایه

 اند.های خود در ایران انصراف حاصل نمودهدر فشار گذاشته است لذا از بکار انداختن سرمایه

یک اقلیت مذهبی میباشد و طبق قانون اساسی سه در صورتیکه این شایعه بکلی دروغ میباشد چون اوال فرقه بهائی 

اقلیت مسیحی و کلیمی و زرتشتی را دولت ایران برسمیت شناخته است و همیشه هم مدافع و طرفدار حقوق آنها بوده 

 .است و اخیرا که مبارزه علیه اساس فرقه بهائی شروع شده

خبرنگاران صورت گرفت و نمایندگان سیاسی  در کشورهای خارج به نمایندگیهای سیاسی ایران مراجعاتی از طرف

ایران طبق دستور دولت در جواب خبرنگاران گفتند که دولت ایران هیچگونه محدودیتی برای اقلیتهای رسمی قائل 

ای که در ایران عنوان نشده و در حقیقت در هیچ کجای دنیا اقلیتهای رسمی مانند ایران در پناه قانون نیستند و عده

اند یک اقلیت مذهبی نیستند بلکه یک فرقه سیاسی هستند. مقام عالیرتبه وزارت اقتصاد ملی گفت در داده بهائی بخود

ایم و ها این نکته گوشزد شده و آنان را از حقیقت امر مطلع نمودههای اقتصادی سفارتخانهتهران بیشتر به وابسته

های تلف اروپا و امریکا برای بکار انداختن سرمایهعالوه بر آن ظرف هفته اخیر تقاضاهای جدیدی از کشورهای مخ

 های خارجی جواب قطعی بآنها داده خواهد شد.خود بایران رسیده است که البته پس از تصویب قانون جلب سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بره نشرانی  دای برخرور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگرر بره نکتره کردیرد کره دقیرق رونویسری نشرده اسرت لطفرا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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