
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 ]روزنامه:[ سحر

 ۱۳۳۴ خرداد ۹]تاریخ:[ 

 ۴]شماره:[ 

 

 ها مبارزه با تبلیغات بهائی

رمضان تشدید یافته بود با تخریب حظیرةالقدس و قطع شدن رشته ها که در روزهای آخر ماه  اقدامات علیه بهائی

 . سخنرانیهای آقای فلسفی جریان عادی و طبیعی طی میکند و حرارت و شدت خود را از دست داده است 

ها را تکلیف خود  قانون اساسی جلوگیری از تبلیغات بهائی ۲۱و  ۲۰دولت طبق بخشنامه صادره باتکاء اصل اول و 

ق اصل اول متمم قانون اساسی »مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است باید میداند. طب

پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد« و طبق اصل بیستم »عامه مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد مضره 

ین و دینوی و مخل نظم نباشد در تمام که موجب فتنه د انجمنها و اجتماعاتی» ۲۱بدین مبین آزاد.« است و طبق اصل 

 مملکت آزاد است.« 

اسالم و جلوگیری از اجتماعات در محلهای و در واقع دولت جلوگیری از تبلیغات بهائی را یکنوع ترویج دین 

بهائی را طبق دو اصل اخیر وظیفه خود میداند و طبق اصول مزبور از تبلیغات و  مطبوعات مخصوص و انتشار

 .ها برای تبلیغ جلوگیری خواهد کرد ئیاجتماعات بها 

المللی تصویب قانون جدید بر خالف اصول را و نظریه محافل بین و دولت با توجه باوضاع و احوال افکار عمومی

تشخیص داده است و این امر در مجلس از طرف نایب نخست وزیر تذکر داده شد در واقع بعد از این مبلغین  الزم ریغ

بهائی نخواهند توانست آزادانه تبلیغ نموده یا نوشتجات تبلیغ آمیز منتشر کنند و اضافه بر این هیچگونه تضییقات 

 دیگری فراهم نخواهد شد.

ن از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار خواهند بود و شایعات مربوط به مصادره اموال افراد بهائی مانند سایر اتباع ایرا

ها مقرون بصحت نمیباشد و مخصوصا دولت طی بخشنامه متذکر شده است که افراد  و تبعید و مهاجرت بهائی

امنی ایجاد غیرمسئول بهیچوجه حق دخالت در انجام وظائف دولت نخواهند داشت و کسانی که تحت عناوین مذهبی نا 

المللی نموده و بحقوق دیگران تخطی نمایند یا تضییقات غیرقانونی فراهم کنند تعقیب میشوند رویه دولت در محافل بین

های هندی که در محله پامنار پرست حسن اثر بخشیده و تبلیغات مغرضین را خنثی کرده است وجودیت خانه بت

ود را انجام میدهند و کسی مزاحم آنها نیست بعنوان نمونه رشد ملی ایران میباشد و آزادانه در آنجا تشریفات مذهبی خ 

 . مورد توجه واقع شده است

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در

https://iranbahaipersecution.bic.org/

