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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:[ کوشش

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۰]تاریخ:[ 

 ۳۴]شماره:[ 

 

 در جلسه خصوصی مجلس 

 مبارزه با بهائیها

 تهیه طرح قانونی سه فوریتی –]نمایندگان[  بیانات نماییدگان

موضوع تعقیب نهائی ما و اشغال مراکز تبلیغاتی آنها در تهران و شهرستانها و پیمان احساسات عمومی در انجام این  

امر و تقاضاهای تلگرافی و کتبی که از تمام شهرستانها و عموم طبقات همه روزه بمقام شامخ سلطنت و دولت و 

ملی میرسد در بین تمام مجامع عمومی مطرح مذاکره قرار گرفته و بعد از اشغال خطیره القدس مجلس شورای 

]حظیرةالقدس[ در تهران تلگرافات مفصل مبنی بر تشکر از این اقدام بر فرمانداری نظامی و مقامات رسمی رسیده و 

ن[ طرح قانونی شناخته شود و از فعالیت  دگان ]نمایندگایی از نمایعبین نمایندگان مجلس شورای ملی نیز مذاکره و جم

 آنها جلوگیری بعمل آید

 جلسه خصوصی مجلس 

قبل از ظهر جلسه خصوصی مجلس برای طرح این موضوع تشکیل گردیده ابتدا سید احمد صفائی نماینده قزوین 

تقل بوده و های مضره مسبنام بهائی در کشور وجود دارد که بفعالیت [اظهار میدارند که جزئی یا ملک ]حاضی

 عملیات آنها در کشور اسالمی مخالف مبانی قانونی و دیانتی میباشد... 

 حضور وزراء 

 وزیر کشور وزیر دارائی در مجلس حضور بهم –با تلفن دولت اطالع داده شد آقایان انتظام نایب نخست وزیر 

 رسانیدند

عمیدی نوری فرازی هر یک شرحی راجع به    –نراقی  –دکتر جزایری   –نورالدین امامی  – آقای سید احمد صفائی

ها بیان نموده و توضیح دادند که در قانون اساسی تکلیف معین شده و مذهب رسمی ایران  عملیات و اقدامات بهائی

 مذهب مقدس اسالم میباشید...

 بیانات نائب نخست وزیر

اظهار داشت... منهم کامال با آقایان نمایندگان همه عقیده هستم که فرقه مورد بحث یک آقای انتظام نایب نخست وزیر 

 ایست که در مملکت ما ایجاد شده است... فرقه ضاله 

 

 

 

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

 بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس با ما
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