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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:[ آشفته

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۸:[ ]تاریخ

 ۱۹]شماره:[ 

 

 از: عباس فروتن

 بروجردی هللاتیآدیداری از حضرت 

 هللا بروجردی چه گذشت؟با آیت ریوزنخستدر مالقات انتظام نایب 

آقایان علمای حوزۀ علمیه قم در امر مبارزۀ با بهائیت چه عقیده دارند؟ گفتگوی چند ساعته من و علمای دینی قم در 

های آقای فلسفی مطلع از سخنرانی قبالا  هللاتیآچرا ناگهانی آغاز شد؟ آیا  مبارزه علیه بهائیت -هللا بروجردی خانه آیت

ماجرای مشاجرۀ لفظی دو تن از طالب در خانه  -از دولت حاضر نام میبرند  ینیبخوشبودند یا نه؟ محافل دینی قم با 

 و بسیاری مطالب دیگر... هللاآیت

هللا بروجردی توسط از شد. و بدنبال آن نامه پر معنای حضرت آیتاز روزیکه مبارزۀ اخیر علیه بهائیان در تهران آغ

آقای فلسفی قرائت گردید، توجه غالب محافل سیاسی تهران متوجه پیشوای شیعیان شد. در تهران تعبیرها و تفسیرهای 

نبود، تا اینکه  ها برای نگارنده قانع کنندهخورد که راستش را بخواهید هیچیک از آنگوناگونی در این باره بگوش می

هللا بروجردی در قم مالقاتی بعمل آورم. در تصمیم گرفتم برای کسب اطالعات بیشتری در این باره با حضرت آیت

تهران غالب دوستان مطبوعاتی این مالقات را امری بسیار مهم و دشوار جلوه میدادند ولی با اینهمه من از تعطیالت 

 راه شهرستان مذهبی قم را پیش گرفتم:سه روزه استفاده کرده و باین منظور 

بعد از آن خیلی دوستانه از آقایان علما در بارۀ مبارزۀ اخیر علیه بهائیها سواالتی کردم همه یکزبان میگفتند نظریات 

 اید و برای توضیح یکی از آقایان میگفت:خوانده و شنیده هللاتیآما همانست که در نامه حضرت 

اند در برانداختن و جلوگیری اند بعلت گرفتاریهای سیاسی دیگر نتوانستههائی که آمدهدولت ۲۰بعد از شهریور  اصوالا 

اعتنائی به امر بهائیت سبب شد که بهائیها در ارکان دستگاههای دولت از تبلیغات این فرقه ضاله اقدامی بکنند و این بی

ش آمد و باز هم دستگاه دادگستری در کار پرونده بیش از پیش رخنه کنند تا آنجا که پنج سال قبل ماجرای ابرقو پی

 بهائیها آنقدر اشکال تراشی کرد تا از میان یازده نفر قاتل بهائی فقط یکی از آنها باصرار مقامات روحانی اعدام شد.

زین مؤدبانه سئوال کردم بنظر شما آیا اعدام یازده نفر بسبب جرم واحدی مطابق با موا وقتی صحبت باینجا رسید خیلی

 قضائی بود یا نه؟

های دستگاه دادگستری مانع از آن یکی از آقایان علما خیلی سربسته گفتند، اینکار هیچ مانعی نداشت اما اشکالتراشی

 گردید.

رفته رفته محفل ما گرم شده بود، هر یک از آقایان علما صحبتی را عنوان میکردند تا اینکه من سؤال کردم آیا مبارزه 

از  قبالا  هللاتیآئیان که از اول ماه مبارک رمضان یکدفعه آغاز شد چه مقدماتی داشت؟ آیا حضرت اخیر علیه بها

سخنرانیهای آقای فلسفی علیه بهائیان مطلع بودند یا نه؟ و خالصه آیا این رشته سخنرانی بدستور و با مشورت حضرت 

 در تهران آغاز شد؟ هللاتیآ

 اینجا باز هم آقای خادمی توضیحاتی دادند باین شرح:
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مبارزۀ با امر بهائیت محتاج مقدمه و مؤخره نیست سالهاست که این فرقه ضاله بنام مذهب تشکیالت سیاسی خود را 

های متعددی از تجاوزات ایندسته بدفتر حضرت ها و شکوائیهدر ایران توسعه میدهد. سالهاست که هر روز، نامه

 ..ای از آن باشد.میرسد و ماجرای ابرقو خود میتواند نمونه هللاآیت

میستودند و  القدسرهیحظاقدام فرماندار نظامی را در مورد اشغال نظامی  غالباا هللا آقایان علمای محضر حضرت آیت

فتند: بنظر ما عملی مدبرانه و خداپسندانه میدانستند و رویهمرفته از دولت حاضر با خوشبینی نام برده میشد، میگ

اند طرح خوبی است و باید تصویب شود و برای اجرا طرحیکه آقایان وکال برای انحالل این فرقه ضاله تهیه کرده

بدولت ابالغ گردد. یکی از آقایان علما اضافه کردند: پس از تصویب این طرح کار ما دیگر خاتمه مییابد، زیرا 

تواند بفعالیتهای سیاسی ایندسته ده بهترین و صالحیتدارترین مقامی که میاشاره ش هللاآیتهمانطور که در نامه حضرت 

ا خاتمه دهد دولت است و   دولت بمقتضای موقعیت و مصالح عمومی در این باره اقدامات مقتضی خواهد کرد... قطعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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