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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   ۱۹شنبه سه  :[تاریخ]

 ۳۶۵ :[شماره]

 

 القدس گردیدهائی که منجر باشغال حظیرةترین جریان و فعالیتکامل

این مذهب از صندوق اسناد مجلس اخذ و   مؤسسمتن توبه نامه  -هائی بین قم و تهران رفت و آمد کردند چه شخصیت

از تصمیم    -شایعاتی که انتشار دارد  -ی میشود. چگونه و با چه مقدماتی مرکز بهائیان تصرف شد؟ رعکس بردا

المقدس چه خواهند کرد؟ مالک فعلی آن کیست؟  با حظیرة -د شورای امنیت تا اجرای آن یک ساعت و نیم طول کشی

چه چیزهائی در مرکز بهائیان بود؟ چند متر محوطه و چند زیر بنا و قیمت آن چند است؟ از نظر قانونی نسبت  

 شده. ایکه در مورد بهائیها بتمام کشور ارسال های بعدی چیست؟ بخشنامهبمالکیت این محل چه خواهند کرد؟ فعالیت

القدس یعنی مرکز بهائیان از طرف نیروی انتظامی خبری بود که در این هفته در رأس همه اخبار بود و  اشغال حظیرة

 در محافل داخلی و خارجی مورد توجه بسیار قرار گرفت. 

 اینک کاملترین جریانی که منجر بدین امر شد در زیر بنظر قارئین گرامی میرسد.

 

 ماه فعالیت 

ماه مبارک رمضان فعالیت مراکز مذهبی اسالمی افزایش مییابد و همه ساله در این ماه موضوعهائی  نبا فرا رسید

ها هر ساله  پیش میآمد که با انقضای ماه رمضان اصل موضوع هم منتفی میشد کما اینکه همین مخالفت با فرقه بهائی

و صدا قضایا تمام میشد اما در سال جاری از قبل  ای بدون سر عملی میگردید و همیشه بمناسباتی و با پا در میانی عده

های مذهبی حقیقت  داری در محافل مذهبی مشهود بود و با آغاز ماه مبارک و سخنرانیاز ماه رمضان فعالیت دامنه 

امر معلوم شد زیرا کلیه وعاظ رسماً وارد مبارزه با بهائی شدند و سخنرانیهای آقای فلسفی از رادیو تهران و آقای  

ایها زیادتر است نشانه عزم راسخ محافل  ها از تودههیده از رادیوی نیروی هوائی و ذکر اینکه خطر بهائیشکو

های مهم سیاسی رفت و الخصوص در یکی دو هفته اخیر شایع گردید که بین تهران و قم شخصیت روحانی بود. علی 

 مؤثرآشکار گردید که پیشوای مسلمین از مقامات اند و اکنون هللا بروجردی مالقات کردهآمد نموده و با حضرت آیت

 اند تا از فعالیت بهائیان جلوگیری شود. مملکت خواسته

هللا بروجردی خیلی صریح بوده و حتی پیغام دادند که آقای فلسفی در اینمورد میگفتند که این تقاضای حضرت آیت

 صالح نیست پزشک مخصوص اعلیحضرت همایونی پیرو مذهب بهائی باشد: 

آقای فلسفی سپس افزودند این شخص بقدری متعصب است که چندی قبل وی جهت مسافرت بامریکا در التزام رکاب 

ها  در نظر گرفته شده بود تا نرفت و از محفل بهائیها اجازه نگرفت از رفتن خودداری نمود و بد نیست که بدانید بهائی

 اجازه رفتن به آمریکا را ندارند حتی برای تحصیل

 غات متضاد تبلی
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نمود که   تأثیربیانات صریح و حمالت تند آقای فلسفی در مسجد شاه که از فرستنده رادیو تهران هم پخش میشد بقدری 

 پرسیدند نقشه چیست؟ افکار و تبلیغات متضادی در کشور بوجود آورده بود و همه می

سخنرانیهای آقای فلسفی همه   -و کار بسؤاالت پی در پی شفاهی و کتبی از رادیو تهران و مطبوعات و جراید کشید 

ماه جاری نیم ساعت بر این   ۱۵و  ۱۴روزه بمدت یکساعت از مسجد شاه پخش میشد ولی در روز پنجشنبه و جمعه 

 متعصبین گردد.مدت افزوده شد و چون احتمال میرفت بیانات ایشان باعث تحریک 

بدین منظور بین وزیر کشور و آقای فلسفی مالقاتهائی بعمل آمد و خواسته شد که ایشان مردم را بآرامش دعوت نمایند  

 ها بسته شود.تا از طریق قانونی و رسمی مرکز بهائی

 چند حادثه

و بهائیان ننمود و در چند با آنکه آقای فلسفی مردم را بسکوت دعوت میکرد ولی تأثیری در افراد متعصب مسلمان 

ای از افراد متعصب یکی نقطه بیم تشنجاتی میرفت و گزارش این امر بمراکز انتظامی رسید تا اینکه در شب شنبه عده

 اند ولی دربان آنجا ممانعت مینماید القدس را داشته آباد رفته و قصد دخول به حظیرةاز دستجات مذهبی بخیابان یوسف

ً  از طرفی آقای فلسفی کودتا نمایند و   ۱۳۳۵از رادیو اعالم خطر کرد و گفت بهائیها قصد دارند در سال   صریحا

دولت که مایل میباشد تسلط و   -ها میگفتند که نقشه بهائی کشی در کار است مقدمات آنرا از حاال فراهم میکنند و بهائی

داد و بتمام کشور بخشنامه شد که از تزلزل   قدرت خود را حفظ و امنیت را برقرار سازد دستور هشدار بقوای انتظامی

صبح روز شنبه تشکیل یابد و    ۸٫۵ آن دستور داده شد شورای امنیت کشور در ساعت ی شود و بدنبالامنیت جلوگیر

القدس مورد توجه و تمایل شدید محافل روحانی  بگزارش تشنجات حاصله و احتمالی رسیدگی شود و چون بستن حظیرة

ر هم با امضای طومارها از شخص اعلیحضرت همایونی بنام حفظ شعائر اسالمی و قانون اساسی  بود و طبقات دیگ 

اند لذا تصمیم گرفته میشود که مرکز بهائیان بوسیله فرمانداری نظامی اشغال و انحالل  این موضوع را تقاضا نموده

و بوسیله یک گردان سرباز مرکز  دیآی درمالقدس اعالم گردد و این تصمیم در ساعت ده بمرحله اجرا سازمان حظیرة

 بهائیان اشغال شد. 

آقای دکتر امینی وزیر دارائی گفتند این موضوع صرفاً از تصمیمات شورای امنیت که قانونی است گرفته شده نه از  

پیشگاه شاه از اله بروجردی را دارند طی تلگرافی به اله بهبهانی که نمایندگی حضرت آیتناحیه هیئت دولت و آیت

زمینه در مجلس شورای ملی با تماسی که با  -اند القدس تشکر و تقاضای انحالل بهائیت را نمودهاشغال حظیرة

نمایندگان گرفتیم طوری است که هر نوع طرحی در این باره داده شود تقریباً باتفاق آراء تصویب خواهد شد زیرا در  

 لفت هم نمیتواند داشته باشد. شرایط کنونی کسی قدرت و یارای تصور مخا

 در فرمانداری نظامی

نویسنده باتفاق آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه در فرمانداری نظامی بودیم ناگهان در باز شد و یک سروان  

خبر بودیم از چگونگی استفسار ما که تا آن لحظه بی  -القدس را داد مسلح وارد و گزارش اتمام اشغال حظیرة کامالً 

ص آن بمسجد کاری است که پایان پذیرفته و چون این خبر بعد از  القدس و اختصانمودیم و معلوم شد اشغال حظیرة

انحالل حزب سیاسی توده بزرگترین خبر مربوط باشغال یک فرقه مذهبی بود تصمیم گرفتیم برای دیدن حظیرةالقدس  

 برویم و در اینموقع خبرنگار عکاس کیهان و عزیز رشکی مخبر عکاس خبرگزاری اسوشتید پرس هم رسیدند. 

 رةالقدسدر حظی

در این باغ وسیع و سرسبز که بالغ بر سی هزار متر میباشد یک گردان سرباز متمرکز شده بود و دور تا دور باغ 

بوسیله قراول محافظت میشد و در برابر هر در ورودی عمارت مرکزی یک پاس مسلح گذارده و از ورود و خروج  

 اشخاص جداً جلوگیری میشد.

سروان با شمع و الک و مهر باتفاق مردی که یک مشت دسته کلید در دست داشت  در صحن وسیع حظیرةالقدس یک 

کسی که کلیدها را در دست    -ایستاده بودند و منتظر بودند تا نمایندگان قانونی دیگر برسند و اطاقها را مهر الک کنند 

ر وارد حظیرةالقدس شدند و  تیمسار سرتیپ بختیا تدر اینوق -ایدار حظیرةالقدس بود داشت اسمش حسین نایبی سر سر
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دستور دادند که الک و مهر کردن لزومی ندارد و دو نفر سرایدار بمانند و مسئول حفظ اثاثیه باشند و دو نفر باغبان 

 ها بروندهم روزها برای رسیدگی بگلکاریها بیایند و شب

القدس مورد بازدید قرار گیرد و  در اینوقف حضار تقاضا کردند که اجازه داده شود اطاقها و سالن سخنرانی حظیرة

 مورد قبول واقع شد. 

در عمارت مرکزی حظیرةالقدس سالن بزرگی وجود دارد که بر باالی آن گنبد قرار گرفته و دارای »سن« بزرگی 

است که حضار بخوبی بر سن مسلط هستند و در این سالن قریب هزار تا هزار و پانصد نفر جای میگیرند و بر 

در قسمت جلو سالن   -های سران بهائی نصب شده و مواقع مهم از آن استفاده میشد دیوارهای آن تابلوها و عکس 

متر وجود داشت که دور تا دور آن صندلی لهستانی چیده شده بود و یک میز   ۹متر و بعرض  ۳۰کوچکتری بطول 

تابلوی تمام قدی نصب بود که زیر آن نوشته شده   خطابه و تریبون هم در وسط قرار گرفته بود و بر باالی این تریبون

شد گفتند )حضرت عبدالبهاء(  سؤالبود )اهدائی منصور رحمانی( وقتیکه از متصدیان حظیرةالقدس نام صاحب عکس 

یکی از حضار گفت از این ساعت دیگر حضرت مضرت تو کار نیست. عکس دیگری نیز نصب بود که آنرا بما 

در سایر اطاقها نیز  -و در روی تریبون عکس زن مسنی بود که گفتند دختر عبدالبهاست  -د شوقی افندی معرفی نمودن

های هنرمندان بهائی موجود بود و چند دفتر و تابلوهائی و تصاویری از اجتماع بهائیان در هند و عکا و غیره و عکس

کیف پول و  مثالً اعالن بنظر میرسید  در ویترین بزرگی که نصب شده بود چند -بخشنامه نیز روی میزها قرار داشت 

حلقه انگشتر و غیره پیدا شده و در کنار آنها چندین بخشنامه که با ماشین تحریر نوشته شده و امضای )فروتن منشی 

همچنین دو بخشنامه دیگر در این  -محفل بهائیها( در زیر آن بود دستوراتی بافراد )مدینه منوره تهران( داده شده بود 

جائی که بایستی محفل و لجنه تشکیل شود و دیگری  ۳۳کرد یکی تاریخ و محل و آدرس جلب توجه میویترین 

 صورت ده کمیسیون امری )چون کسی نبود که توضیح دهد از اصطالحات مندرجه سر در نیاوردیم(.

 مالک حظیرةالقدس

سند مالکیت آنجا بنام شخصی است به   از تحقیقاتی که از حسین نایبی سر سرایدار حظیرةالقدس نمودیم معلوم شد که

اله ورقا( و این باغ وسیع سی هزار متری که قریب سه هزار متر آن زیربنای مرکزی و عمارات دیگر اسم )ولی 

های تنیس و والیبال است بتدریج بدین وسعت رسیده و اشخاص متمکن بهائی بناهائی باشد و دارای برج آب و زمینمی

 اند.ضی خریداری و بحظیرةالقدس اهداء کرده در آن ساخته و یا ارا 

القدس چه خواهد شد؟ اگر بخواهند مصادره نمایند  در اینجا بحث پیش میآید که از نظر قانونی وضع مالکیت حظیرة

محتاج قانون است و اگر بخواهند خریداری نمایند و بعد آنرا بصورت مسجد در آورند محتاج بودجه هنگفتی است  

در آن خیابان کمتر از متری سیصد تومان نخواهد بود، اینموضوع فعالً میماند تا بعداً در اطراف آن   زیرا قیمت زمین

رسیدگی شود ولی گفته میشود امکان دارد که از مالک و صاحب سند خواسته شود ملکیت آنرا برای مسجد واگذار  

اند که با قید سه فوریت انحالل فرقه بهائی تهنماید و از پریروز که درخیابانها طومار امضاء میشود و از وکالء خواس

را تصویب نمایند امکان دارد ضمن تصویب همان طرح تکلیف حظیرةالقدس و سایر امکنه عمومی متعلقه بآنها تعیین  

 شود.

  بهر حال بدین ترتیب اشغال و بازدید حظیرةالقدس پایان پذیرفت ولی مثل اینکه این رشته هنوز سر دراز دارد زیرا از

ایم آقای امام جمعه تهران از مجلس شورای  بعد از اشغال باز هم فعالیت محافل روحانی خاتمه نیافته و بطوریکه شنیده

محمد باب که در محضر علمای تبریز نوشته و اکنون در صندوق اسناد  اند که از اصل توبه نامه سید علی ملی خواسته

که میخواهند در تبلیغات آینده علیه این فرقه اسنادی متقنی را  مجلس مظبوط است عکس برداری شود و این میرساند

منتشر سازند و آقای فلسفی هم مصراً تقاضا دارد اسناد و کتابخانه حظیرةالقدس مورد بررسی قرار گیرد همچنین گفته  

از شده و  اند فعالیت آغمیشود برای برکناری کارکنان دولت که در تعرفه خدمتی مذهب خود را بهائی قید کرده

 میخواهند در قانون جدید استخدام از هم اکنون این موضوع را پیش بینی کنند. 

بد نیست خوانندگان بدانند که از اهم دستورات این مذهب اینستکه در هیچ مورد کتمان نکنند و بهائی بودن خود را  

 ها چه خواهد شد؟ اعالم دارند و معلوم نیست با این دستور وضع بهائی

 شایعات 
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  مثالً ن خالی از لطف نیست آریب هم انتشار داشت که اطالع بر ای که اتفاق افتاد شایعات عجیب و غواقعه  ربارهد

کرد حاال هم   سیتأسمیگفتند سید ضیاء همانطور که در بدو ورودش بایران کلوپ ایران را خرید و حزب اراده ملی را 

هائی را که ترجمه فارسی آنهم گراور شده اهداء خواهد  حظیرةالقدس را خریداری و در روز عید فطر در آنجا قرآن 

بقیه از مرحله شایعه خارج نشده(  دربارهرد ولی نمود )سفارش چاپ چنین قرآنی از طرف سید ضیاء صحت دا

همچنین گفته میشود که اصناف و طبقات قصد داشتند چراغانی کنند ولی بعلت تصادف با ایام و لیالی قتل خودداری  

 اندکرده

شایع بود که حظیرةالقدس اختصاص بفرمانداری نظامی که در حال حاضر در عمارت شهربانی کل است خواهند داد  

 سیاری شایعات دیگر که از ذکر آن خودداری میشود.و ب

 ولی تقریباً مسلم میباشد که حظیرةالقدس مسجد خواهد شد. 

 دولت و قانون

خوشبختانه تاکنون هر اقدامی که شده از طریق مقامات دولتی و بدستور دولت شده و منبعد هم باید قانون و دولت هر  

دخالت اشخاص و افرادیکه نظریات خاص دارند باید بشدت جلوگیری شود تا  اقدامی را که الزم میداند انجام دهد و از

ً تشنجی در مملکت بوجود نیاید و  مسئولین باید توجه داشته باشند که نباید بهیچوجه باشخاص اجازه داده شود   مخصوصا

نمایند و از برادران مسلمان  گری باشخاص، آنهم بدروغ بنحوی از انحاء سوء استفاده نموده یا ایجاد بلوا با تهمت بهائی

داخلی با   صرفاً خواهانیم با توجه بموقعیت حساس مملکت خونسردی را حفظ نمایند و کاری نکنند که یک موضوع 

ً توجه بتحریکات و جنگ اعصاب شدیدی که شروع شده بجاهای دیگر کشانده شود و  تمنا میشود در سه  مخصوصا

صی مبذول دارند و اولی آنستکه هر اقدام و فعالیتی باید بشود خود دولت روزه احیاء و عزاداری بدین امر توجه خا

 راسا عامل و مجری آن باشد 

ها که منجر باشغال مرکز مذهبی بهائیان یعنی دینی که صد و ده سال از  این بود تمنای ما و رپورتاژی از فعالیت

 پیدایشش میگذرد...

اظهارات ایشان در رد   مخصوصاً سال شنونده عالقمند پیدا کرده بود  فلسفی را مورد بحث قرار میدادند بیش از هر...

 بسزائی داشت تأثیرحزب توده 

شنبه آقای فلسفی بحث راجع بمذهب بهائیها را شروع کرده و بعد نیز حمالت خود را متوجه سازمان بهائیها  از روز سه 

 نمودند. 

موقعی که کشور در آستانه اصالحات و اولیای امور مبارزه خیلی زود اینموضوع باعث تعجب شد که چرا در چنین 

اند و بیش از همیشه تقویت وحدت ملی الزم است چنین موضوعی بمیان کشیده میشود دامنه داری با فساد شروع کرده

روز جمعه که آقای فلسفی حمالت خود را متوجه یکی از افراد خوشنام نزدیک بشاه نمودند جای  تأسفاین تعجب و 

پرده این نحوه تبلیغات دینی و دخالت در امور خصوصی شاه مورد گفتگو قرار ود را بنگرانی شدیدی داد و بیخ

 گرفت

ً نکته قابل تعجب برای مردم این بود این اظهارات که از طرف شخص غیر مسئولی میشد  در رادیو منعکس و   عینا

 ستانها فراهم میکرد. بطور محسوس مقدمه یک هیجان عمومی را در طهران و هم در شهر

العمل مقامات انتظامی بود اعالمیه فرماندار نظامی با در موقعیکه افکار مردم اصالح طلب بشدت در انتظار عکس

 و هیجان آنی موجب آسایش خاطر و اعاده امنیت فکر گردید. تأثیروجود 

 اسلحه کهنه انگلیسها

رادیو طهران تمام نشده بود که قیافه کریه و زشت سیاست کهنه و هنوز آخرین کلمات اعالمیه فرمانداری نظامی از 

شکست خورده انگلیسها در پشت پرده جنگ مسلمان و بهائی جلو چشم مردم مجسم بود و موضوع صحبت هر دو 

 د نفری این بود که انگلیسهای ناشی نمیدانند در ایران این بازیها کهنه شده، و ایران امروز با صد سال پیش فرق دار

اند  هائی مانند قتل ماژورایمبری بودهمردم ایران که تاریخ فعالیت صد سال اخیر ایران را خوانده و تماشاچی صحنه

 موضوع بهائی و بابی را بیشتر یک مسئله سیاسی میدانند تا مذهبی
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 ایجاد مذهب و فرقه بهائی جهة سیاسی داشته و طرح آن همیشه وسیله اعمال نظرهای سیاسی بود.

ه میشود در این موقع که ملت ایران در آستانه اقدامات سریع و جدی برای اصالح اوضاع خود میباشد به این گفت

های اصالحی باز  آورند که اولیای امور را سرگرم نموده از انجام طرح وسایل مشکالت و ناراحتیهائی بوجود می

 دارند. 

 المللی العمل بینعکس

المللی  العملی است که انتشار این اخبار در محافل بینو سه روز اخیر عکسگفته میشود بدترین اثر پیش آمد د

 ً که هر گونه اقدامی را برای جلوگیری از آزادی عقیده کفر اجتماعی و دلیل   خواهیآزاد بین آمریکائیهای  مخصوصا

 عدم رشد سیاسی میدانند بوجود میآورد.

گذشته رادیوی نیویورک این موضوع را بنام یکی از دالیل عدم  یکی از مطلعین بمخبر ما اظهار داشته که در دو شب 

 وجود رشد سیاسی و اجتماعی ملت ایران ذکر کرده است

 ً اینگونه پیش آمدها و تبلیغات در رویه آمریکا نسبت بایران مؤثر و ممکن است موجب تقلیل کمکهای اقتصادی  مسلما

 و فرهنگی آمریکا شود. 

که میخواهند از این موضوع استفاده کنند ممکن است موضوع را بسازمان ملل متحد    پیش بینی میشود دشمنان ایران

المللی ایران را فراهم نمایند در هر صورت عمل مقامات انتظامی که اشغال  بین یبدنامبکشانند و موجبات 

 عاده حیثیت شده. اند موجب انظمی بشدت جلوگیری کردهحظیرةالقدس را تحت حمایت گرفته و از هر گونه تشنج و بی

اند  اند که روز یکشنبه در بیانات خود تصریح کردهالعمل افکار عمومی گردیدهگفته میشود آقای فلسفی هم متوجه عکس 

که اظهارات ایشان فقط جنبه مذهبی دارد نه سیاسی و مردم هرگز عملی بر خالف نظم و آرامش نخواهند کرد و حتی 

  بروجردی نیز تمسک جوید.هللاناچار شده که باوامر حضرت آیت

 فعالیت بهائیها چه بوده؟ 

 بهائیها دستگاه تبلیغاتی دایمی دارند ولی هرگز این تبلیغات نتوانسته بطور علنی انجام شود. 

 اند.بنای اعتراض برویه بهائیها این بوده که بهائیها در صدد اقدام برای تهیه مقدمات شناساندن اقلیت بهائی در آمده

ای  النبین است امکان اجرای چنین نقشهبا توجه بروح تعلیمات اسالمی و اینکه حضرت رسول اکرم خاتم  در صورتیکه

 در ممالک اسالمی بعید و غیر ممکن است. 

گفته میشود با صراحت قانون اساسی راجع بمذهب رسمی ایران و تکلیفی که دولت در اینخصوص دارد تحریک  

مات بهائیها امر زایدی بوده است و تنها نتیجه آن فقط عاید سیاستهای خارجی افکار عمومی بمنظور خنثی کردن اقدا

 . که همیشه ضعف و بدبختی مردم ایران را طالبند خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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