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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[

 

 اتحاد ملی  :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت   ۲۶شنبه سه  :[تاریخ]

 ۳۶۶ :[شماره]

 

 بهائیان شدند؟از کی و چگونه و با چه مقدماتی وارد مبارزه با 

بروجردی را  هللاآیتآیا آقای فلسفی با درجه همردیف سرتیپی در ارتش استخدام شده؟ یک کارمند فرهنگ حضرت 

 تبلیغ نمود که بهائی شوند!

وزیر   -ایها در بین بهائیان مسبب اصلی بود؟ زاده بآمریکائیان داده شد؟ آیا نفوذ تودهپیامی که توسط این روحانی

افسریکه محاکمه و محکوم بخلع درجه و اخراج   -احضار شد و بعد این مذاکرات در هیئت دولت بعمل آمد فرهنگ بقم 

بروجردی با چه کسی در تهران تماس تلفنی دارند و  هللاآیتحضرت  –هائی که بدادسرا احاله گردید شد. پرونده

شود؟ بهائیان باستناد منشور ملل متفق دو نامه سخنرانی میکدام رادیو بنفع بهائیان  اند؟ ازپیامهائی که بوکال داده

 لایر جمع آوری گردید تا بدین مصرف برسد.  ۳۰۰۰۰۰۰ -بنخست وزیری نوشتند 

الخصوص که پنج روز بیشتر ی مربوط بایران قرار دارد علی جها هنوز در رأس اخبار داخلی و خارموضوع بهائی

 یمؤثرت جامعه روحانی بمنتهای شدت خود رسیده تا وقت باقی است و وسیله باتمام ماه مبارک رمضان نیست و فعالی

مثل رادیو تهران در اختیارشان میباشد کار را بسامان برسانند رپرتاژ هفته گذشته اتحاد ملی موجب گردید که عده  

ببعد رخ  ۱۳۲۰ریور ها و تحوالتی که در روش بهائیان از شهزیادی از خوانندگان از ما خواستند در اطراف فعالیت 

داده اطالعاتی در دسترسشان بگذاریم زیرا تاریخچه پیدایش بابی و بهائی عالوه بر اینکه درکتب موجود است اخیراً 

از طرف سایر مجالت و جراید برشته تحریر در آمد برای اینکه به تقاضای خوانندگان جواب مثبت بدهیم و عالوه بر  

ه سازیم به خبرنگار این روزنامه مأموریت داده شد که ابتدا از آقای فلسفی که در این  آن آنان را بر سایر جریانات آگا

ایام بلندگوئی و علمداری مبارزه با بهائیان را بعهده دارند اطالعاتی کسب و سپس با استفاده از سایر منابع اطالعات  

 جمع آوری را تکمیل و در دسترس خوانندگان بگذارد.

 در منزل فلسفی 

از آقای فلسفی آدرس منزلشان سئوال و تعیین وقت گردید در منزل ایشان ابتدا کسی نبود ولی   ۵۰۳۲۲ن شماره با تلف

ای از ارباب عمایم و چند نفر مکال آمدند آقای فلسفی در پاسخ پرسش ما چنین گفتند که عیناً بدون اظهار نظر بعداً عده

 چاپ میشود: 

 هایم در دنیا چه بود؟العمل گفتهسؤال نمودم که عکس... 

اید اما با تجلیلی که از حضرت موسی های مذهبی قیام نمودهآن خبرنگار گفت در ابتدا تصور میشد که شما علیه اقلیت

 و حضرت عیسی کردید این توهم را مرتفع ساخت.

ی و کتب آسمانی بیان ها را از نظر قانون اساسآقای فلسفی سپس افزودند که روی این تذکر من ناچار شدم حقوق اقلیت

دارم و جالب توجه آنستکه یک هیئتی از مرزنشینان کرد که اهل تسنن هستند بتهران آمدند و از طرف چهار صد  

 میلیون مسلمان، اعم از شیعه یا سنی مبارزات ما را تأئید و تشکر نمودند.

 از نظر آمریکائیها 
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اند و در برنامه بعضی رادیوها با پرداخت وجه متفق شکایت کردهام بهائیان بسازمان ملل آقای فلسفی گفتند که شنیده

ایکه نقاب مذهبی  ایم بلکه راجع بدستهمذهب صحبتی نکرده دربارهاند در حالیکه ما بصورت آگهی بنفع خود تبلیغ نموده

هائی که در  دهزاها کمی مشوب شد اما یکی از روحانیدر ابتدای امر ذهن آمریکائی –بصورت زده بحث نموده ایم 

 -کند بمن اطالع داد که یک خانم ماشین نویس ذهن آمریکائی را مشوب کرده است قسمت بهداشت اصل چهار کار می

اند ها وارد بهائیان شدهایایها مبارزه کردند حاال تودهمن توسط همان شخص بآمریکائیها پیغام دادم که مسلمانان با توده

 اید.ایها را که دشمن آمریکا هستند تقویت کردهن حمایت نمائید مثل اینستکه تودهو شما اگر بخواهید از بهائیا

متقابالً جواب آورد که این مطلب بصورت حساسی در محافل آمریکائی جلوه نموده  زاده پیام مرا برد و همان روحانی 

د بخدمتشان خاتمه دهند و آنچه از طرف  انها مراجعه شود آنچه بهائی خودشان استخدام نمودهاند به پروندهو دستور داده

اند به محل اولیه اعاده تا تکلیف آنها با سایر کارکنان بهائی دیگر از طرف دولت  دستگاههای دولتی بدانها معرفی شده

 ایران تعیین شود.

رسد و چهار ساعت وقت من وقتیکه خداحافظی نمودم آقای فلسفی گفت تقریباً روزی دویست نامه و تلگراف بمن می

اند و بعضی دیگر عین و یا  اند و یا از رؤسای بهائی خود شکوه نمودهیا تأیید کرده اکثراً صرف مطالعه آنها میشود 

ها را ارسال میدارند و قریب همین تعداد در روز جواب تلفن میدهم پرسیدم آیا این رونوشت الواح و دستورات بهائی

ایشان جواب دادند   -است یا بعضی آنها حاوی بعضی »تعارفات!« هم هست  دییتأتلفنها همه ها و تلگرافها و نامه

باالتفاق تأیید این امر است و سپس برای اثبات گفته خود باطاق مجاور راهنمائی شدیم و در آنجا طومارهای انباشته 

شد تا اینکه اخیراً باینصورت ضیه دنبال می شده را نشان داده و گفتند بدانید که از زمان کابینه رزم آراء مرتب این ق

ها قدرت تظاهر دارند و باید درآمد زیرا از پنج شش سال قبل که دستور از مرکز بهائیان رسید که حاال دیگر بهائی

 هیئت دولت رزم آراء سوابقی از این امر موجود است و درمتظاهر شوند فعالیت روحانیون شروع شد 

 در منزل وزیر فرهنگ

ی که صحبت از حکومت رزم آراء و سوابق امر بمیان آمد، برای بدست آوردن اطالعات تکمیلی دیدیم بهترین وقت

شخص دکتر جزایری وزیر فرهنگ دولت رزم آراء و نماینده امروز مجلس است که در جلسه خصوصی مجلس هم  

 هائی نموده بود صحبت

 العات تکمیلی زیر را در اختیار ما گذارد: دکتر جزایری در منزلش در حالیکه روزه داشت با عبا اط

خواهند مالقاتی دست هللا بروجردی میهنگامیکه وزیر فرهنگ بودم به من گفته شد که حضرت آیت ۱۳۲۹در سال  

 عازم قم شدیم میپسرعمودهد، باتفاق برادر بزرگ و 

اینستکه چندی است شوقی افندی از عکاء  هللا بروجردی گفتند که پیامی برای دولت و شاه دارم و آن  حضرت آیت

پالک نصب  راً یاخنمودند اما دستوری داده که بهائیان متظاهر شوند و تا بحال اگر محفلی و مجلسی داشتند تظاهر نمی

میکنند )اینجا محفل است( و این موجب شکوه مسلمانان است و حتی یکی از افسران ژاندارمری در حدود کاشان رسماً  

دکتر   -اید و هر چه هم بدولت گفته شد که این افسر را از حدود حوزه علمیه قم تغییر دهند تأثیری نکرد تبلیغ مینم

هللا بروجردی گفتند کار بهائیان بجائی رسیده که یکی از کارکنان فرهنگ که جزایری سپس افزود که حضرت آیت

که بهائی شوم تا خودم و شیعیان رستگار گردند!  ای بمن نوشته و مرا تبلیغ نموده و دعوت کرده استبهائی است نامه

فرهنگ گوشزد نمودم و او را موقتاً برکنار نمودند اما مجدداً با اعمال نفوذ بخدمت   وزارتمن گستاخی او را به 

اند که تعداد زیادی از کادر آموزشی فرهنگ مشهد بهائی هستند تمام این علمای مشهد هم نوشته -فرهنگ برگشت 

 را بدولت و شاه بگوئیدموضوعها 

دکتر جزایری گفت که من بتهران آمدم و موضوع را در هیئت دولت مطرح نمودم و صورت مجالس آنزمان گواه 

ای عدم رسمیت مذهب بهائی را بکلیه استانداران ابالغ نمود ولی من تصمیم گرفتم که است و دولت وقت طی بخشنامه

همه آنها را خواستم و بدانها گفتم در تعرفه کارگزینی خود بنویسید مسلمان  اول –ها را برکنار کنم در فرهنگ بهائی

ما دیگر کاری بکارتان نداریم زیرا اسالم حکم بظاهر میکند مگر اینکه خالفش ثابت شود اما معلمین بهائی قبول 

اعظم رئیس محفل ها و دیگر بامضای فتحنکردند و در عوض دو نامه رسمی یکی بامضای فروتن منشی محفل بهائی

علیه من به نخست وزیری و بازرسی نخست وزیری نوشتند و در آنها اقدامات مرا مخالف آزادی مذهب و منشور ملل 

وقتیکه اینطور شد من تمام کارکنان بهائی که پیمانی بودند برکنار ساختم و آنهائی که رسمی بودند   -متفق قلمداد کردند 
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آراء و کنار رفتن من از وزارت  اما با کشته شدن رزم  -ی اداری مشغولشان ساختم از کادر آموزشی برکنار و بکارها

ای که از  دکتر جزایری سپس افزود این بود ظاهر امر و سابقه -فرهنگ همه آن عده مجدداً در فرهنگ مشغول شدند 

ای از هیئت دولت گذشت و بنا کرده بودم و آن این بود که تصویب نامه سؤالیآراء باقی بود و اخیراً هم من زمان رزم 

القدس برای ساختن دانشکده معقول و منقول واگذار شود و وبروی حظیرةر شد پنجهزار متر از اراضی کالج البرز

آوری سه میلیون قصد داشتند در هزار و پانصد متر آن مسجد مجللی در برابر حظیرةالقدس تجار و کسبه با جمع

  سؤالماز دولت بکنم که حاال با اشغال حظیرةالقدس  سؤالیبسازند ولی واگذاری زمین عملی نمیشد و من ناچار گردیدم 

 منتفی و در اولین فرصت آنرا پس خواهم گرفت

 محاکمه و اخراج

  فرمانده ۲۳و  ۲۲ایشان وقتی که در سالهای  -از سر لشکر کیکاوسی نماینده امروز مجلس داشته باشید این داستان را 

ای از اداره آمار دریافت میدارند که در آن قید شده بود یکی از افسران  یکی از لشکرها بودند یک روزنامه محرمانه

جریان ازدواج بهائیان چنین بود چون مطابق  –ت ای جهت اطالع باداره آمار نگاشته اسازدواج نموده و فقط نامه

نمودند فقط مراتب را باداره آمار اطالع میدادند و اداره آمار هم  ها ازدواج نمیشرع اسالم و قوانین موضوعه بهائی

ساعت آنانرا توقیف و با اخذ شصت تومان جریمه   ۴۸موضوع را بدادسراها اطالع میداد و دادسرا فقط مجاز بود 

  -ه را مختومه سازد اما در مورد افسران اعزام آنها بدادسرا مقدور نبود و مراتب بفرماندهان اطالع داده میشد پروند

بهر حال سر لشکر کیکاوسی بعد از اطالع بر این جریان آن افسریکه چنین کرده بود بازداشت و تحویل محکمه میدهد 

بعد از آن تاریخ دیگر همین اطالعیه ازدواج هم بادارات   -و در آنجا بخلع درجه و اخراج از ارتش محکوم میگردد 

آمار داده نمیشد اما ادارات آمار هنگام اخذ شناسنامه برای اطفال نوزاد پرونده ازدواج را تکمیل و بدادسراها  

خورده خورده وضع خاص مملکت و حضور قوای اجنبی و تراکم امور و دستورات واصله به بهائیان  -میفرستادند 

وع را منتفی کرد تا اینکه دستور داده شد دیگر کتمان معنی ندارد و از آنوقت بود که دیگر افسر و غیر افسر  موض

 رسماً بهائی بودن خود را اعالم میداشتند. 

 -مسلمانان آنها را ناچیز و ارقام زیاد را ناشی از تبلیغات میدانند  -نسبت بتعداد افراد بهائی آمار دقیقی در دست نیست 

تحصیل احصائیه   نیبنابرا نمایند رقمی نمیدهند در ثانی اگر بدهند غلو می  اوالً بهائیان ایران و دنیا  دربارها بهائیان ام

 کامل مقدور نیست. 

 کار عاقالنه 

ً یعاین بود اطالعاتی که خوانندگان از ما خواستند و ما هم  با ذکر منابع و بدون اظهار نظر آنچه ظاهر امر بود چاپ   نا

نمودیم تا خوانندگان ارجمند و روشندل خود قضاوت نمایند و خوشوقتیم که بیداری مردم تاکنون موجب گردیده  

موقع داری نظامی نمود و ب ایکه فرمان بصورت دنیا پسند و قانونی در این راه گام برداشته شود و عالوه بر کار عاقالنه

حظیرةالقدس را اشغال و از تشنجات جلوگیری کرد، معتقدیم که قدم عاقالنه دوم را رئیس مجلس شورای ملی برداشت  

و قوه مقننه را در یک کار اجرائی دخالت نداد و از دولت خواستند هر الیحه و قانونی را که الزم دارند برای تصویب 

 عرضه دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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