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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[

 

 اطالعات هفتگی :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۶ :[تاریخ]

 ۷۱۵ :[شماره]

 

برای آنها بمنزله »کرنسکی« است که راه را برای قیام مسلحانه  ایها تصور میکردند فرقه بهائی آقای فلسفی گفتند: توده

 کمونیستها باز خواهد کرد

 وضعیت افسران بهائی و تکلیف آنها از چه قرار خواهد بود؟ 

 که در موضوع فرقه بهائی مطرح شده بود علت اصلی آن را در این مقاله بخوانید –امریکائیها  –صحبت و اسم 

ای از کتب و اسناد بهائیت تشکیل شود که از آن برای رد عقایدشان مورد استفاده قرار  د موزهانای پیشنهاد کردهعده

 گیرد

 ساخته شده است؟  –نه ترکی  –چه جهت داشت که همه گنبدهای اماکن عمومی بهائیها به استیل مخصوص 

رأس مسائل مورد توجه عموم  موضوع فرقه بهائی و بیانات واعظ شهیر آقای فلسفی در مسجد شاه در این هفته هم در

بود و در مجالس و اجتماعات اعم از مذهبی و غیر مذهبی قسمت بیشتر و عمده صحبتهای جاری در پیرامون این  

های جدیدی در این زمینه مورد بحث بود که قابل موضوع دور میزد. با این تفاوت که در این هفته نکات و جنبه

ظ ما هم برای آنکه ذهن خوانندگان محترم مجله کامال روشن شده و با احاطه  بررسی و توجه بیشتری بود. باین لحا

گیرد اظهار نظر نمایند قسمت عمده از مقاله این هفته را بهمین نکات کافی بتوانند در مذاکراتی که صورت می

 اختصاص میدهیم.

 هنوز مدارک بررسی نشده است

گرفته این است که معلوم شود آیا میان فرقه بهائی با عناصر فعال  یکی از نکات مهمی که مطرح و مورد بحث قرار 

های فرقه  حزب توده ارتباطی وجود داشته یا نه و اگر همانطور که شایع است عناصری از حزب توده در سازمان

 ه است؟ای وارد در فرقه بهائی چند نفر بودبهائی وارد شده باشند این ارتباط تا چه اندازه و تعداد افراد توده

مطلعین عقیده دارند بهترین وسیله تحقیق و روشن کردن این نکته استفاده از مدارک موجود در حظیرةالقدس 

ای تنظیم گردیده و چون بخصوص استفاده از کارتهای عضویت فرقه بهائی است که برای هر فردی کارت جداگانه 

دارد و میتواند آنها را بررسی کند کلیه عناصر   فرماندار نظامی که مدارک اسناد حظیرةالقدس را در دسترس خود

شناسد در صورتی که در کارتهای عضویت فرقه بهائی اسامی افرادی از  ای را باسم و رسم و مشخصات میفعال توده

فعالین حزب توده ثبت شده باشد تشخیص و شناختن آنها برای افسران فرمانداری نظامی خیلی آسان است و چون  

شناسند روشن اند بخوبی میای را که تاکنون دستگیر و شناخته شدهاری نظامی یکایک عناصر فعال توده افسران فرماند

کردن این موضوع اشکال نخواهد داشت و موقعی که بررسی کارتهای عضویت شروع شود تحقیق و بررسی منتها  

 در ظرف سه چهار روز انجام میگیرد.

اله هستیم )صبح چهارشنبه( هنوز از طرف فرمانداری نظامی در این زمینه  ولی تا این ساعت که مشغول نوشتن این مق

 اظهاری بعمل نیامده است.
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یک شخصیت مطلع اظهار داشت علت این است که فرمانداری نظامی تاکنون فقط مأموریت داشته حظیرةالقدس را  

صمیم قطعی اتخاذ گردد ولی در هر  مراقبت و اسناد و مدارک را بهمان وضعی که بود تحت نظر خود داشته باشد تا ت

ای هم  های عضویت را بدقت بررسی خواهد نمود تا این نکته که آیا عناصر تودهصورت فرمانداری نظامی کلیه کارت

 اند کامال روشن شود. وارد فرقه بهائی شده

 صحبت با امریکائیها 

رات مربوط بفرقه بهائی بمیان میآمد و مطالب  نکته مهم دیگر اسم امریکا و امریکائیها بود که در این هفته در مذاک

اند ذهن  مختلفی در محافل روحانی و مجامع دیگر این زمینه گفته میشد. از جمله اینکه افراد فرقه بهائی سعی کرده

بهائی امریکائیها را بمناسبت جریانات اخیر متوجه سازند و حتی اینکه گفته میشد چون عده نسبتاً زیادی از افراد فرقه 

 اند از این تماس و ارتباط استفاده نمایند.  در دستگاههای امریکائیها مشغول کار هستند خواسته

 ها مرتبط بودند هم با آمریکائیها  هم با انگلیس

ها بعنوان ای از افراد بهائی در مؤسسات امریکائیدر این زمینه یک شخصیت مطلع اظهار داشت: عضویت عده

ها ندارد، بلکه از سالها قبل در مؤسسات رسمی و غیر رسمی ره اختصاص بهمان امریکائیمترجم و کارمند و غی

ای از افراد بهائی مشغول کار بودند. مثال از چهل سال قبل تا ده پانزده سال قبل قسمت عمده کارمندان  انگلیسها هم عده

راد زردشتی تشکیل میدادند. علت آن بود که  های مرسلین انگلیسی در صفحات جنوب را یا افراد بهائی یا افبیمارستان

از مدتها پیش یعنی تقریباً از اوایل مشروطیت از طرف سران فرقه بهائی بآنها توصیه اکید شده بود که افراد بهائی 

 االمکان یک زبان خارجی را بیاموزند و زبان انگلیسی را ترجیح بدهند.حتی

ها در ایران دایر شد اطفال بهائی بآن مدارس رفتند و  مریکائی و انگلیسیهای اروی این توصیه از همان اوایل که کالج 

 ها وارد شوند.  بعد هم سعی کردند باتکاء و استناد اینکه زبان انگلیسی میدانند در مؤسسات انگلیسی و امریکائی

 وضعیت افسران بهائی چه خواهد بود؟

کنم  بود یک مقام مطلع بخبرنگار ما گفت: تصور نمیدر باره اینکه وضعیت افسران عضو فرقه بهائی چه خواهد 

 وضعیت آنها با وضعیت سایر کارمندان دولت که عضو فرقه بهائی باشند تفاوتی داشته باشد

کنم عده افسران بهائی بآن اندازه که شهرت و شیوع دارد برسد ولی چون بعضی از افسران  بعد اضافه کرد: فکر نمی

اند توجه بیشتری را جلب کرده و تعدادشان را بیش از آنچه  دد تبلیغ مسلک خود برآمدهعضو فرقه بهائی علناً در ص

 هست نمایش و نشان داده است 

 اینکار مربوط بسازمان ملل نیست 

در باره این که شایع بود بهائیها از جریانات اخیر به سازمان ملل شکایت کرده و باستناد منشور اتالنتیک که آزادی  

اند یکی از روحانیون مطلع قیده را حق مطلق هر فرد دانسته است باین وقایع اخیر اعتراض نمودهدین و آزادی ع

 اظهار داشت: اساساً سازمان ملل متحد در امور داخلی هیچ کشور دخالت نمیکند و حق دخالت ندارد. 

مول عنوان دیانت نمیدانیم و  از اینرو گذشته فرضاً هم شکایتی شده باشد یا بشود جواب ما این است که بهائیت را مش

بهائیت را بیش از آنچه یک دیانت مانند ادیان دیگر آسمانی باشد یک مسلک میشناسیم که از روز اول رنگ سیاسی 

داشته است. صرفنظر از این نکات طبق همان منشور اتالنتیک و اساسنامه سازمان ملل متحد هر فردی و هر ملتی 

د باشد و بیشتر تکیه ما در این قسمت روی قانون اساسی خواهد بود که غیر از سه  باید مطیع قانون اساسی کشور خو

 فرقه زردشتی، کلیمی، مسیحی، اقلیت دیگری را در ایران برسمیت نشناخته است. 

 ایها دنبال کرنسکی میگردند توده

ی بمیان آمد اظهار داشتند ها با فرقه بهائایآقای فلسفی در طی یک مذاکره خصوصی موقعی که صحبت از روابط توده

ایها دنبال یک کرنسکی و دکتر بنش و امثال او میگردند که بوسیله آن دکتر بنش یا کرنسکی موفق بمنظور اصلی  توده

ایها بوسیله اند تودهخود یعنی قیام و انقالب مسلحانه شوند. چون در هر کشور دیگر هم که گرفتار رژیم کمونیستی شده

اند. مثال در چک کرده و بعد آن وسیله را از میان برداشته و خودشان زمام امور را قبضه کرده دیگران راه را صاف

اسلواکی با دکتر بنش ائتالف کردند و بوسیله او در دولت رخنه نمودند و بعد با یک تکان او را ساقط کردند. در  
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دستگاه تزار را کوبید بعد کمونیستها کرنسکی  –کرنسکی  –روسیه که مهد کمونیسم است اول حکومت انقالبی معتدل 

ایها در ایران انتظار داشتند بنام فرقه بهائی و  را با یک تکان واژگون کرده خودشان مملکت را مسخر نمودند. توده

 بدست و کمک آنها قیام نموده منظور خود را عملی سازند که این آرزوی آنها هم بر باد رفت.  

 یت موزه کتاب و مدارک بهائ 

ای جداگانه  ای پیشنهاد شده است با استفاده از کتب و مدارک موجود در حظیرةالقدس موزهدر این هفته از طرف عده

ها ذکری از بهائی و بهائیت  برای کتابها و مدارک بهائیت تشکیل شود که کلیه اسناد و مدارک و کتابهائی که در آن 

اهند با دلیل و برهان کتابی در رد بهائیت بنویسند یا میخواهند در شده است در آنجا متمرکز گردد تا کسانی که میخو

این زمینه تحقیق و تتبع کنند بتوانند از منابع موجود در آن موزه استفاده نمایند یکی از کارمندان کتابخانه مجلس  

تابخانه مجلس الحیل چنین فکری داشت و برای اینکار کشورای ملی اظهار داشت: چند سال قبل »آیتی« مؤلف کشف

الملک رئیس آن موقع کتابخانه مجلس صحبت  شورای ملی را در نظر گرفته بود و یکی دو دفعه هم با مرحوم اعتصام 

 الملک مواجه شد ولی نمیدانم چه شد این فکر بمرحله عمل نرسید. کرد که با حسن استقبال مرحوم اعتصام 

 -نه و نوزده ترکی –و گنبد  –عکا  –عمارت 

خارجی و استیل مخصوص گنبد حظیرةالقدس که عکس آن در شماره گذشته چاپ شده و همچنین مطلبی که  چون شکل

ای را جلب کرده بود و در این  االذکار و حظیرةالقدس نوشته بودیم توجه عدهدر باره تفاوت مشخصات ساختمان مشرق

وضیحی داده شود. این نکته را اضافه میکنیم که هفته تلفن و نامه و جمعی هم حضوراً تقاضا داشتند برای اطالع آنها ت

بهائیها نظر باینکه عدد »نه« و »نوزده« را عدد متبرک محترمی میدانند مقید هستند ساختمانهای عمومی مذهبی آنها 

االذکار که حتماً عالوه بر گنبد نه و نوزده ترکی در  عموماً دارای گنبد »نه و نوزده ترکی« باشد. بخصوص مشرق

 نه یا نوزده« کریدور از دایره زیر گنبد جدا شود و هر کریدوری نه یا نوزده اطاق داشته باشد! »عمارت هم خود 

االذکار نیست،  کنید مشرقولی عمارت بهائیها در شهر »عکا« در فلسطین که عکس آنرا در همین صفحه مشاهده می 

 ای پیروان فرقه بهائی است. هبلکه قبر میرزا حسینعلی بهاء است که فعال از جمله زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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