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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:[ صدای مردم 

 ۱۳۳۴ اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۱۴۲۶]شماره:[ 

 

 دیروز در جلسه خصوصی مجلس شواریملی چه گذشت

 مبارزه با بهائیان مذاکراتی بعمل آمددر پیرامون 

رئیس مجلس ضمن نطق کوتاه خود گفت: ما با مردم در منکوب ساختن این فرقه همگام هستیم ولی باید با دوراندیشی  

 و مطالعه کامل اقدام کرد 

 لود ماهی بگیرندآنایب نخست وزیر گفت: منهم با مبارزه با این فرقه موافقم ولی نباید کاری کرد که دستهائی از آب گل

 جلسه خصوصی 

مقارن ساعت نه و نیم در حالی که نمایندگان و خبرنگاران جراید انتظار تشکیل جلسه علنی را داشتند زنگ جلسه  

 خصوصی نواخته شد و آقایان نمایندگان بتاالر جلسه خصوصی دعوت شدند. 

 مذاکرات جلسه خصوصی نبودنزدیک بیکساعت از تشکیل جلسه خصوصی میگذشت و هنوز اطالعی از موضوع 

ساعت ده صبح یکی از نمایندگان که از جلسه خصوصی خارج شده بود خبرنگاران را در جریان مذاکرات جلسه  

خصوصی قرار داد و معلوم شد که موضوع مذاکرات در پیرامون لزوم جلوگیری از فعالیت تبلیغاتی بهائی دور 

 میزند.

د احمد صفائی اظهار نمود آقایان میدانند حزبی با مسلک خاصی بنام فرقه  بقرار اطالع در ابتدای جلسه خصوصی سی

ای در کشور مشغول است و شرح مفصلی در این زمینه بیان کرد های مضرهبهائی در کشور وجود دارد که بفعالیت

ه مطالبی اظهار پیراسته در این زمین –نورالدین امامی  –سپس چند نفر از نمایندگان از جمله آقایان دکتر جزایری 

 نمودند و موضوع مذاکرات در اطراف طرحی دور میزد که برای غیرقانونی شناختن فرقه بهائی تنظیم شده بود.

 بیانات رئیس مجلس

ایکه بر عهده دارم تا یکسال دیگر حافظ حقوق مجلس در این وقت آقای رئیس مجلس اظهار داشت بنده بر حسب وظیفه

ستم و بسهم خود معتقدم باید نسبت بجریانات و حوادثی که در مملکت میگذرد با شورای ملی و قانون اساسی ه

بصیرت کامل و دوراندیشی مطالعه کنم )تصدیق و تایید نمایندگان( البته در جریانی که اخیرا سر و صدای آن در  

جدا موافقیم )صحیح  مملکت بلند شده است ما هم با مردم در سرکوبی و منکوب ساختن این دسته از مردمان بی دین  

است( و البته همگی ما مسلمان و پیرو قرآن هستیم )صحیح است( بنابراین بالشخصه میل ندارم بدون مطالعه عملی  

بکنیم. ما دولت داریم و دولت ناظر بر تمام امور است، باید دولت را مکلف کنیم که از قوانین موجود برای اینکار 

ای بمجلس تقدیم نماید و ما هم با ار قانونی را ضرور و الزم دانست ضمن الیحه استفاده کند و هرجا برای پیشرفت ک

 کمال میل و بدون فوت وقت حاضریم که ظرف چند ساعت تصویب و برای اجرا بدولت ابالغ نمائیم.

دولت را  )در اینوقت عموم آقایان نمایندگان بیانات رئیس مجلس را تایید نمودند( االن هم اگر آقایان صالح بدانند 

 دعوت کنیم که بمجلس آمده و نظریات خود را ابراز دارند. 
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 حضور دولت 

بالفاصله پس از این مذاکرات، با تلفن بآقایان وزرا اطالع داده شد که برای شرکت در جلسه خصوصی در مجلس  

 حضور بهمرسانند.

یر کشور و دکتر امینی وزیر دارائی  متعاقب این جریان آقایان انتظام نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه، علم وز

 از هیئت دولت در بهارستان حضور یافتند و مجلس خصوصی با حضور ایشان تشکیل شد. 

بمنظور اینکه آقایان وزرا از نظریات آقایان نمایندگان اطالع حاصل کنند، مجددا آقایان سید احمد صفائی، دکتر 

 ر صحبت کردند و آقای نورالدین امامی اظهار داشت: جزایری، نراقی، خرازی، عمیدی نوری و چند نفر دیگ 

گری در ایران توجه بفرمائید آنوقت معلوم خواهد شد که این دین قالبی را چه دولتی برگزیده اگر بتاریخ پیدایش بهائی

 ای... است و برای چه نقشه 

ارامنه و یهودیان و زرتشتیان   آقایان وزراء بعقیده من قانون اساسی تکلیف ملل متنوعه را معین کرده است غیر از

شناسد یعنی مذهب مقدس اسالم مذهب رسمی ایران است و غیر از آن سه دسته هر  مذهب دیگری را برسمیت نمی

 کس ادعای دیگری بکند مجازات او شدید حتی اعدام است. 

قوانین بعقیده من بفاصله  چهارم قانون استخدام دولت با توجه باین  –سوم قانون اوقاف   –دوم قانون ازدواج و طالق  

 دو ساعت میتواند وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهد و احتیاج باینهمه سر و صدا نیست.

امشب در مجلس بمانیم اگر پس از اجرای این قوانین باز دولت احتیاج به تایید یا تصویب عملی داشت   میما حاضر

 فورا تایید و تصویب کنیم.

 نایب نخست وزیر چه گفت

آقای انتظام نایب نخست وزیر اظهار داشت چون از جلسه خصوصی اطالع نداشتم مطالبی را که در اینجا عرض  

 دولت و صرفا نظریات شخصی خود بنده استمیکنم بدون مشورت هیئت 

ایست که در مملکت ما ایجاد شده است منهم کامال با آقایان نمایندگان همعقیده هستم که فرقه مورد بحث یک فرقه ضاله 

عقیده هستید که در این قبیل مسائل   ولی سیاست کلی مملکتی هم مطلبی است که باید رعایت شود و همه آقایان با ما هم

 باطراف و جوانب قضایا ضروری است.  توجه

در اینخصوص تلگرافات زیادی از نقاط مختلفه کشور بدولت رسیده است بنظر من بهتر است آقایان اجازه بفرمائید که 

مطلب در هیئت دولت مطرح شود و طرق مختلفه عملی در نظر گرفته شود یک طریق صحیح و عملی پیش گرفته 

آلود و  د و فراموش نکرد که ممکن است دستهائی در کار باشد که بخواهند از آب گل شود در این کار باید تعمق کر

تشنجات احتمالی ماهی بگیرند )صحیح است( آقایان نمایندگان محترم باید بما اطمینان و اعتماد داشته باشند )نمایندگان 

ی برای بپایان رسانیدن این مسئله  اعتماد داریم( و البته در اولین جلسه هیئت دولت موضوع را مطرح و طرق عمل –

 در نظر خواهیم گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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