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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:[ تهران مصور

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۹:[ ]تاریخ

 ۶۱۲]شماره:[ 

 

 هللا بروجردی چه گذشت؟با حضرت آیت ریوزنخستدر مالقات محرمانه انتظام کفیل 

 ...موضوع مذاکرات محرمانه

به قم رفته و مدت نیم ساعت با  ریوزنخستشایع شد که کفیل  یریوزنخستروز بعد در تهران، در کریدورهای 

هم نمیدانستند، ولی یک مقام  یریوزنخستین و اما علت مالقات مأمور نموده استحضرت آیةهللا بروجردی مالقات 

های شهرستانهای جنوبی و مرکزی بتهران رسیده بود هائی از شهربانیموثق مطلع گفت، در چند روز اخیر گزارش

ها و تبلیغاتی که علیه آنها میشود و طومارهائی که بامضاء میرسد موجب بروز تشنجاتی شده و که مسئله بهائی

هللا بروجردی نیز هفته گذشته زیاد ممکن است حوادث شدیدی را ببار آورد، و از این گذشته حضرت آیت باحتمال

بوسیله پیشکار خود که بتهران اعزام داشت اظهار عالقه کرده بود که یکی از وزیران و یا کفیل نخست وزیر را ببیند، 

ها را بطور کلی با حضرت آیةهللا مورد به بهائی که انتظام بقم برود و مسائل مربوط گرفته شدباین جهت تصمیم 

مذاکره قرار دهد و از یک طرف ایشانرا نسبت بتوجه خاص دولت بموضوع مطمئن سازد و از طرف دیگر احتمال 

 وقوع و بروز حوادث خطرناک را در صورت تشدید تبلیغات باطالع ایشان برساند.

 اعالمیه وزارت کشور چگونه تنظیم شد

مالقات روز یکشنبه فعالیت برای اخذ تصمیم در مورد بهائیها در تهران شروع شد و چند نفر دیگر از پس از این 

 وزیران جریان امر، احتماالت و امکانات را مورد بحث قرار دادند.

 یک نمایندۀ طرفدار دولت در بارۀ این فعالیت ها اظهار داشت:

شدیدی نبود، ولی هنگامی که از بعضی شهرستانها خبر حقیقت امر این است که دولت در انتظار بروز حوادث 

 و دروزارت کشور تهیه شد  هیاعالمتشنجانی رسید هیئت دولت تشکیل شد و پس از مذاکراتی که صورت گرفت متن 

 هیئت وزیران مورد بحث قرار گرفت.

اشعار گردیده که میبایست  در این اعالمیه که از طرف علم وزیر کشور خطاب باستانداران و فرمانداران صادر شده،

منحل سازند یک مقام مطلع در این « مراکز اجتماعی را که موجب فتنه دینی و دنیوی و مایۀ اخالل و انتظام میباشد»

باره گفت: این اعالمیه از نظر سیاست عمومی کشور بسیار ماهرانه تنظیم شده، اما البته ممکن است که نظر متعصبین 

های حاد و شدید در این موارد ممکنست موجب خونریزی و هرج و مرج ولی چون اخذ تصمیم افراطی را تأمین نکند،

 منطقی برداشته شود. های عاقالنه واز این رو تصمیم گرفته شد که قدمو آشوب شود 

 هایبهائسم پاشی 

ها را برای زیاد تبلیغات سوء بهائی اعالمیه دولت اظهار داشت، این اعالمیه بمیزان در موردیکی از وکالی اکثریت 

و  دارهیسرماها از میان خواهد برد زیرا متأسفانه بعضی بهائیان مشوب کردن اذهان خارجیها از جمله آمریکائی

ها معامالتی دارند ذهن خالی و سادۀ آنها را پر کرده بودند که در ایران امنیت اقتصادی و که با آمریکائی ماجراجو

نیست و بعضی از آمریکائیان نیز که در مقابل این اظهارات حساسیت فراوان دارند مضطرب شده  یو مذهبسیاسی 
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را میکوبد که  ییهادستهبودند. ولی اعالمیه وزارت کشور نشان داد که دولت ایران مخالف اخالل نظم است و فقط آن 

 عموم است از بین ببرند.خواهند امنیت فردی و مذهبی و اجتماعی مسلمانان را که مورد عالقه می

 صفوف اقلیت و اکثرت

است و اما در مجلس این هفته در صفوف ظاهراً چنین بنظر میرسد که موضوع بهائیان باین ترتیب حل شده -بهرحال 

علت آنهم سر و صدای ماجرای بهائیها بود یکی از  ایو گوتر بود شکلهای گذشته بی، بر خالف هفتهتیو اکثراقلیت 

ئی از مخالفین دولت اظهار داشت: پس از آن که دولت سابق بود در باره عده ه با دولت سابق مبارزه کردهوکالء ک

از وکال انتظاراتی از دولت عالء داشتند اما این دولت که برنامه کار خود را  یاعدهرفت و دولت عالء روی کار آمد 

این دولت به کسی »هم در مجلس صریحاً اعالم داشت که  یریوزنخستمبارزه با فساد اعالم کرده بود و انتظام کفیل 

های از این رو افراد مزبور در صف مخالفین دولت قرار گرفتند با وجود این هنوز در مجلسین صف« آجیل نمیدهد

 اقلیت و اکثریت بطور روشن مشخص نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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