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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 ]روزنامه:[ شاطرالشعراء

 ۱۳۵۹بهمن  ۲[ ]تاریخ:

 ۱۰۶ ]شماره:[

 ۲]صفحه:[ 

 

 الرحمن الرحیم هللابسم

 آیا خفه کردن مطبوعات با تظاهرات بهائیان در گلستان جاوید ارتباط دارد؟

فرق دارد  کامالا گورستان با روزهای پیش  متری گورستان بهائیان قرار دارد وضع ۱۰۰۰۰ ]ناخوانا[ منزلمان در

 برای پرس و جو و علت آن قصد رفتن به گورستان را ]ناخوانا[..

های مدل باال و ]ناخوانا[ روی آنان روند توجه همه مردم به اتومبیلهای زیادی به سوی گورستان بهائیان میاتومبیل

های آنان و اتومبیلهایشان ]ناخوانا[ ای جلو ایستاده ]ناخوانا[....... چهرهشود در جلوی گورستان عدهجلب می

های مدل باال شد و اتومبیلقه بود جمعیت دسته دسته وارد میدقی ۱۱-۳۰گفتارهایشان توجه مرا جلب میکرد ساعت 

گویم چه کنم و میکنار خیابان قرار میگرفت ظرفیت اتومبیل در گورستان تکمیل شده بود با جوانی سر صحبت باز می

برد یرد و میکند و دست مرا میگبیند صحبتی دیگر نمیاند و تا یادداشت مرا میگوید دکتر حکیم را کشتهخبر است می

خواهد کارت خبرنگاری گوید ایشان خبرنگار هستند و اطالعات راجع به مرگ پروفسور میجلوی چند تن دیگر و می

کنند که گویند ایشان استاد دانشگاه بوده، پروفسور بوده و یکی از سران بهائیان ایران و ادعا میبینند و میمرا می

کنند ایشان را در داخل مطب خود که زیادی برای مردم کشیده و اضافه میدارای کتابهای زیادی است و زحمات 

اند و چیزی نمیگویند اطالعات بیشتری از آنان میخواهم که طفره میروند و منزلش بوده در پشت میزش ترور کرده

شده ]ناخوانا[ که تو  کنند و میگوید تلفنهای زیادی به اوها را تکرار میمرا پاس میدهند بشخصی دیگر، ایشان هم همین

را میکشیم و بعد از قتل هم تلفن میشود و میگویند )دیدید آن سگ کثیف را کشتیم( او یکی از بزرگترین .... و تمام 

نفر میشوند بر روی دسته  ۴۰۰۰بعد از ظهر میشود جمعیت در حدود  ۲کردند ساعت جمعیت آنجا همین را تکرار می

تومان سعی در پیدا کردن نام استادان دانشگاه را  ۱۰۰۰و هر کدام شاید بیش از  عدد بود ۱۰۰گلهائی که بالغ بر 

مسلح از ژاندارمری  مأمور ۳داشتم ولی دسته گلی بدین مضمون نیافتم الزم به تذکر است که برای انجام این مراسم 

ودند که برادران کمیته حضور یافته ب ۱۰و یک گروه مسلح به سرپرستی برادر محمدی از کمیته منطقه  آبادهاشم

کردند و افرادی را با لباس شخصی برای حفظ مراسم از طرف همین گلهای اهدائی را به شدت جستجو می ۱۰منطقه 

شد و در این در مراسم می گذاریبمبراجع به  ییهاتلفنکمیته مشاهده نمودیم الزم به تذکر است که در طول مراسم 

 شدند.شدن جمعیت میها افراد خواستار متفرق مکالمه

که این گروهها )بهائیان( در مجلس با هم میکردند. این بود: )مرا بیرون کردند( )بهائیانرا اول انقالب  هاییصحبتاز 

بیرون کردند( )شما را هم که اخراج کردند نه مرا بازخرید کردند( )رادیو اسرائیل مثل اینکه دیشب راجع به این 

]ناخوانا[ و حیف شد که رفت!( در این مراسم تعدادی از جوانان دیده  مردی بود! واقعاا موضوع صحبت کرده( )هژبر 

شدند که نشریه "کار" اقلیت را همراه داشتند آزادی این گروه که تعدادی از آنان در رابطه با کودتای اخیر دستگیر و 

ا اسالمی، ما را هنوز " مشهود بود آنان اعالم میکردند رژیم جمهوری العادهفوقاند تیرباران شده " غیرقانونی رسما

و ما از شهرداری هم تقاضا کردیم گورستان جدیدی به ما تحویل دهد همچنین یکی از آنان اعالم کرد اگر  نشناخته

دولت روزی اعالم کند بهائیان ایران خود را معرفی کنند ما همه بدون باکی خود را معرفی میکنیم، این شخص تعداد 

هزار ذکر کرد این افراد هر وقت  /۷۰۰ / ۰۰۰هزار و شخص دیگری به نام محرم  /۰۰۰/۳۰۰یران را کل بهائیان ا
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دیدند حرف خود دیدند به همدیگر عالمت میدادند و میفهماندند من غریبه هستم و آنان هم تا مرا میمرا )خبرنگار( می

 کردند.را عوض می

افراد که آیا حاضرید راجع به موضوع خود با جمهوری اسالمی ایران  من از یکی از این سؤاالتدر پاسخ یکی از 

مناظره کنید؟ جواب دادند نه! در مورد سیاست ما کاری نداریم ولی حاضرم در مورد دین! خود با هر کسی که شما 

قرار شد این  کنید مناظره کنم که من هم این پیشنهاد را که خود با سماجت به دست آورده بودم پذیرفتم وانتخاب می

ای شخص در مورد دین و مذهب خودش با ما مناظره کند! امیدواریم این شخص خود را حاضر کند تا بزودی مناظره

با او ترتیب داده شود! در پایان این مراسم شعاری داده نشد و جمعیت که با اتوبوسها و مینی بوسهائی هم آمده بودند به 

 اصفهان و نقاط مختلف شمال تهران برده شدند. ، تبریزینقزومانند،  مقصدهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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