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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:[ سحر

 مرداد ۱۰]تاریخ:[ 

 ۱۰]شماره:[ 

 

 سالم خاص قابل توجه بود. هاینطق

... 

اعلیحضرت شاه ضمن ایراد پاسخ برئیس مجلس اشاره بلزوم تسریع تصویب الیحه قانون مالیات بر درآمد نموده 

بینی شده در قانون که مورد موافقت کمسیون شده کافی نیست و خوب است مخصوصا تاکید فرمودند اشل ]اصل[ پیش

دی پنجاه عواید مالیات اخذ شود و اتخاذ چنین تصمیمی را در تعمیم عدالت اجتماعی الاقل از دو میلیون لایر بباال ص

امید ترقیخواهان و منورین مسلمین این است که دوره سلطنت »زاده مبنی بر اینکه موثر دانستند و اظهارات تقی

ات و قشریات که در دوره همایون تمدن حقیقی اسالمی که با علم و روشنائی عقل توام بوده و خالی از بعضی تبعیض

انحطاط اسالم بعد از استیالی مغول رواج یافته و دین نورانی را مکدر ساخته رونق و تعالی گیرد و ایران بار دیگر 

غزالی و خواجه نصیرالدین در گوشه این  و امثالاقوام مسلم گردد  تیو مدنمرکز عالم اسالم و علم و معرفت و تمدن 

با اهمیت تلقی شده و مخصوصا ایراد « و روح حقیقی اسالم با درخشندگی خود مستولی شودمملکت باز طلوع نمایند 

زاده در این موقع که مسلمین در آستانه آمدن ماه محرم و مخصوصا تازه مدت چنین بیاناتی را از طرف سناتور تقی

 اند.ل افراطی مذهبی دانستهکوتاهی از تبلیغات حاد مذهبی روحانیون گذشته است نشانه عدم رضایت سنا از اعما

زاده عدم طرح موضوع مبارزه با بهائیها در مجلس سنا خود موید این مطلب است گفته میشود شاید اظهارات تقی

 آخرین مطلبی باشد که در این مورد اظهار شده و دیگر اینموضوع برای همیشه مسکوت گذاشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراگر به نکته ]متن باال رونویسی از اصل سند است.

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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