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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:[ پیام

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۴]تاریخ:[ 

 ۳۲]شماره:[ 

 

 مجلس شورای ملیدر جلسه خصوصی 

در ابتدای جلسه خصوصی سید احمد صفائی اظهار نمود آقایان میدانند حزبی با مسلک خاصی بنام فرقه بهائی در 

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

جزایری، نورالدین امامی، پیراسته، در این زمینه مطالبی اظهار  نفر از نمایندگان از جمله آقایان شوشتری، دکتر

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

با مردم  آقای رئیس مجلس اظهار داشت: ... البته در جریانی که اخیراً سر و صدای آن در مملکت بلند شده است ما هم

 دین جداً موافقیم...در سرکوبی و منکوب ساختن ایندسته از مردمان بی

 ... آقای نورالدین امامی اظهار داشت:

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

 ای....است و برای چه نقشه

ء بعقیده من قانون اساسی تکلیف ملل متبوعه را معین کرده است غیر از ارامنه و یهودیان و زرتشتیان آقایان وزرا

یعنی مذهب مقدس اسالم مذهب رسمی ایران است و غیر از آن سه دسته هر کس ادعای دیگری بکند مجازات او شدید 

 حتی اعدام است...

 آقای انتظام نایب نخست وزیر اظهار داشتند:

ایست که در مملکت ما ایجاد شده است امال با آقایان نمایندگان همعقیده هستم که فرقه مورد بحث یک فرقه ضالهمنهم ک

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

 توجه به اطراف و جوانب قضایا ضروری است...

 

 

 

 

 

 

 

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

 میل در صفحه تماس با ما بفرستید[ای
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