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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[

 

 ترقی  :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۵ :[تاریخ]

 ۶۴۴ :[شماره]

 

 ها هللا بهبهانی در اطراف موضوع بهائیمصاحبه با آیت

 واعظ شهیر علت مبارزه امسال خود را با بهائیها برای خوانندگان مجلّه ترقی شرح میدهند آقای فلسفی 

 اسراری که منجر بمصادره حظیرةالقدس از طرف فرماندار نظامی گردید

 ایها بنام بهائیها در ایران بر پا کنند.قرار بود توده ۱۳۳۵بلوائی که در سال  

هللا بهبهانی در مصاحبه با  حضرت آیت -در آینده علیه این فرقه بعمل خواهد آمد جریان مبارزه با بهائیها و اقداماتیکه 

خبرنگار ما اظهار داشتند که فرقه بهائی یک دسته مذهبی نیست، بلکه یک حزب سیاسی اخالل جو میباشد که گویا با 

رنوشت خود متوحش شده و  سران فرقه بهائی در ایران از جریانات اخیر و س –احزاب چپ هم ائتالفاتی داشته است 

ها موافقت دولت شوروی را برای  بهائی –تشکیالت فرقۀ بهائی در خارج از ایران   -اند از شوقی افندی استمداد کرده 

 اند!ایجاد یک حظیرةالقدس در مسکو جلب کرده

عظ و خطابه  امسال از آغاز ماه مبارک رمضان که ماه عبادت و اجتماع مسلمین در مساجد و تکایا و استماع و

ها و خطر فرقۀ بهائی در رأس کلیه مطالب مورد بحث اکثر آقایان روحانیون و وعاظ است موضوع مبارزه با بهائی

وعاظ و روحانیون قرار گرفت و همآهنگی روحانیون در مبارزه علیه بهائیها و مخصوصاً اظهارات شدید آقای فلسفی  

یشد کم کم بطوری افکار و اذهان عمومی را بخود جلب کرد که  واعظ شهیر که مستقیماً از رادیو تهران پخش م

ها و مبارزه علیه آنان یکهفته بعد از آغاز ماه مبارک رمضان کلیه مسائل سیاسی و وقایع جاری موضوع خطر بهائی

 الشعاع خود قرار داد. کشور را تحت

ها و لزوم مبارزه علیه آنان اشاراتی  همه ساله در ماه مبارک رمضان آقایان وعاظ و روحانیون بموضوع بهائی

گری مانند امسال مورد توجه قرار نگرفته بود. این توجه باعث شد که  میکردند، ولی هیچوقت موضوع مبارزه با بهائی

عالیت آنان بطور ناگهانی روشن شود و مردم دسته دسته در  افکار مردم نسبت بخطر بهائی و اهمیت مبارزه با توسعۀ ف

ها در پای دستگاههای رادیو اجتماع کرده باظهارات آقای فلسفی در بارۀ خطر بهائیان و چگونگی  تهران و شهرستان

و العاده مهیج فعالیت آنان گوش بدهند. بیانات آقای فلسفی مخصوصاً در روزهای سیزده تا شانزده ماه جاری فوق

ها در دستگاههای دولتی و انتظامی بود، آقای فلسفی همچنین با استناد بکتب و  حاکی از توسعۀ خطرناک نفوذ بهائی

یعنی سال آینده سال انقالب بهائیها است و از پشت میکروفون رادیو  ۱۳۳۵نشریات بهائیان اعالم داشت که سال 

ایها خدای ناکرده موفق میشدند فقط  ای است، زیرا اگر تودههتهران اعالم کرد که خطر بهائی بمراتب بیش از خطر تود

دو سه هزار نفر از سرکردگان مبارزه علیه کمونیسم را کشته و بقیه را مجبور بپیروی از مرام و حکومت خود  

 میساختند، ولی اگر بهائیها موفق شوند تمام مردم مسلمان و غیر بهائیان را قتل عام خواهند کرد. 

گفتند اظهار این مطالب برای هوشیاری و سایر وعاظ در بیانات خود مردم را دعوت بآرامش کرده و میآقای فلسفی 

دولت است و از طریق قانونی و رسمی برای بستن مراکز بهائیها و جلوگیری از فعالیتهای آنان اقدام خواهد شد  

وقوف بخطر توسعۀ روزافزون نفوذ آنان در   های بهائیان وای از مسلمانان متعصب بر اثر اطالع از نقشه معذلک عده

های دولتی و انتظامی سخت تحت تأثیر قرار گرفته بودند و بیم آن میرفت که بر اثر این عصبانیت تشنجاتی در دستگاه
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تهران و شهرستانها روی دهد، ولی دولت و مقامات انتظامی پیش از اینکه تشنج و کشت و کشتاری روی دهد بفکر 

 ادند. چارۀ کار افت

 اشغال حظیرةالقدس

آباد واقع است اجتماع شب شنبه هفته گذشته جمعی از مسلمانان متعصب در حظیرةالقدس بهائیان که در خیابان یوسف

اند که از طرف محافظین حظیرةالقدس از آنان جلوگیری شد، و در  کرده و قصد دخول بمرکز تبلیغات بهائیان را داشته 

ود تصادم و زد و خورد شدیدی هم روی دهد که مأمورین انتظامی بموقع از توسعۀ نتیجۀ کشمکش طرفین نزدیک ب 

دامنه تشنج جلوگیری کردند، ولی چون احتمال میرفت در روزهای بعد حوادث مهمتری روی دهد فرمانداری نظامی  

ن را اشغال کرد و  تهران صبح روز شنبه گذشته با شش کامیون سرباز مسلح حظیرةالقدس مرکز تجمع و تبلیغات بهائیا

در اعالمیه رسمی فرمانداری نظامی تهران که باین مناسبت منتشر شد اعالم گردید که »چون تظاهرات و تبلیغات  

فرقۀ بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای  

های سوء ةالقدس نامیده میشود اشغال نمایند تا از هرگونه پیش آمدهانتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حظیر

 احتمالی جلوگیری شده باشد«. 

فرمانداری نظامی تهران همچنین مردم را برعایت انتظامات و خودداری از اقدامات مخل نظم و آرامش دعوت نموده 

ی باحساسات و تمایالت مردم توجه داشته  بمردم اطمینان داد که دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاه

 و همواره در اندیشه برآوردن نیازمندیها و تأمین آسایش آنان میباشد.

 انعکاس اقدام فرمانداری نظامی در محافل روحانی 

های تبریک و تهنیت از مرکز و  پس از اشغال حظیرةالقدس و اعالمیه فرمانداری نظامی سیل تلگرافات و نامه

هللا بهبهانی و سایر مراجع و ربار و دولت و مراجع روحانی و فرماندار نظامی سرازیر شد. حضرت آیتشهرستانها بد

هائی بحضور شاهنشاه از بستن مرکز تبلیغات بهائیان سپاسگزاری کردند. حضرت  های دینی طی معروضهشخصیت

دامات دولت را در مبارزۀ با بهائیها و  ای خطاب بآقای فلسفی اقآیةهللا العظمی حاج آقا حسین بروجردی هم طی نامه 

اشغال مرکز تبلیغات آنان تأیید و ضمن ابراز نگرانی از نفوذ بهائیان در دستگاههای حکومت دولت را بدقت و جدیت  

 های مضره آنان تشویق فرمودند.بیشتر در کشف شبکه

باید در جریان مبارزه علیه فرقه ضاله   ای در قم اظهار داشتند که اوالهللا بروجردی همچنین طی مصاحبه حضرت آیت

بهائی نظم و آرامش در سراسر کشور برقرار باشد. ثانیاً باید حظیرةالقدس ویران و ساختمان جدید تحت تصرف انجمن 

خیریه باشد. ثالثاً کلیه بهائیان از ادارات دولتی و مؤسسات ملی هرچه زودتر طرد شوند و طرحی برای تحریم فرقه  

 اج بهائیان از کشور بتصویب مجلس برسد. بهائی و اخر

 نظر حضرت آیةهللا بهبهانی

هللا بهبهانی که در نظر باهمیت موضوع مبارزه با فرقۀ بهائی و توجه افکار عمومی باینموضوع با حضرت آیت

ع مبارزه  اند تماس حاصل کرده و نظر ایشان را در بارۀ موضوای را ایفا کردهجریانات سیاسی اخیر ایران نقش عمده

هللا بهبهانی با کمال خوشروئی مخبر مجله را پذیرفته و اظهار داشتند که راجع بموضوع با فرقه بهائی جویا شدیم. آیت

های مناسب هم این مطلب را  مبارزه با بهائیها بطور کلی در سالهای قبل با شاه صحبت کرده بودیم و در فرصت 

 تا اینکه ایندفعه اقدام کردند.  همیشه وعده میدادند و عملی مشاهده نمیشدبوزراء و مقامات مسئول تذکر میدادیم ولی 

هللا بهبهانی سپس فرمودند که ما قبالً از جریان اخیر اطالعی نداشتیم و آقای فلسفی خود شروع بمبارزه کردند و ما آیت

 هم بالفاصله اقدامات ایشان را تأیید و در تمام مراحل کمک نمودیم.

هللا بهبهانی در خاتمه راجع بماهیت فرقه بهائی اظهار داشتند که آنچه بنظر میآید این فرقه یک دسته  حضرت آیت

مذهبی نیست و از اول بصورت یک حزب سیاسی اخالل جو معرفی شده و هدفش ایجاد نفاق و اختالف بین مسلمانان 

ایم فرمانداری نظامی هم  کرده و بقراریکه شنیدهبوده است. فرقه بهائی در ایران گویا با احزاب دست چپ هم ائتالفاتی 

 مدارکی در بارۀ این ارتباط بدست آورده است.

 حظیرةالقدس چطور جایئست 
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برداری و مشاهدۀ وضع محل پس از اشغال حظیرةالقدس بخبرنگاران و عکاسان جراید اجازه داده شد که برای عکس 

و موم شده بازدید کنند. در این باغ وسیع که در حدود پنجاه  از قسمتهای مختلف حظیرةالقدس بجز اطاقهائی که مهر

هزار متر وسعت دارد بنای مرکزی حظیرةالقدس که دارای چندین درب ورودی و خروجی است در وسط باغ قرار  

گرفته و ساختمانهای کوچکتری هم در اطراف عمارت مرکزی قرار دارد که بیش از سه هزار متر از فضای وسیع  

غال میکنند. در عمارت مرکزی حظیرةالقدس سالن بزرگی وجود دارد که در باالی آن گنبد قرار گرفته و  باغ را اش

دارای صحنۀ بزرگی است که حضار سالن بخوبی بر آن مسلط میباشند. در دیوارهای این سالن بزرگ که گنجایش  

شده که در میان آنها تصاویر بهاءهللا  ها و تابلوهای بزرگ سران فرقۀ بهائی نصب هزار و دویست نفر را دارد عکس

تر است. در کنار این سالن بزرگ سالن کوچکتری دیده میشود که دور تا دور  و عبدالبهاء و شوقی افندی از همه نمایان

های تبلیغاتی بوده  ای هم در وسط قرار گرفته و در این سالن که مخصوص سخنرانیآن صندلی چیده شده و میز خطابه

بلوهای مختلفی از اجتماع بهائیان در کشورهای مختلف و معابد و مراکز تبلیغاتی آنان در نقاط مختلف  عکسها و تا

 جهان بدیوارها نصب شده است.

خانۀ بزرگی هم در محوطۀ عمارت چاپخانه نشریات بهائی هم در زیر زمین عمارت مرکزی قرار گرفته و کتاب

 یان جهان در آن دیده میشود.مرکزی وجود دارد که کلیه کتب و نشریات بهائ 

در دفتر بایگانی حظیرةالقدس که پس از بازرسی مقدماتی مهر و موم شده در حدود پنجاه هزار کارت عضویت فرقه  

بهائی و چندین هزار پرونده و اوراق مرتب مشاهده شده که در صورت لزوم با بررسی دقیق آنها لیست اسامی کلیه 

 . بهائیان ایران بدست خواهد آمد 

ای که اعضای آن چهار  ها در تهران توسط هیئت مدیرهبموجب تحقیقات مقدماتی در محل حظیرةالقدس سازمان بهائی

اند اداره میشده ریاست این هیئت مدیره با فروتن است که ذیل  هللا عالئی، فروتن، ورقا و نعیمی بودهنفر باسامی شعاع

امضا کرده و مالک حظیرةالقدس یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بنام ها و اعالنات حظیرةالقدس را هم اعالمیه

ورقا میباشد حظیرةالقدس پس از اشغال بوسیله یک گروهان سرباز حفاظت میشود و از عمارات حظیرةالقدس فقط 

هر و  قسمتی که برای زندگی دسته جمعی این عده از سربازان مورد احتیاج است مورد استفاده قرار گرفته و بقیه م

 موم شده است.

 شاهنشاه و دولت مراقب اوضاع میباشند 

پس از اقدامات مقامات روحانی علیه فرقۀ بهائی که منجر باشغال حظیرةالقدس و تحدید فعالیت بهائیان شد دولت  

اقدامات جدی برای جلوگیری از تشنج و اغتشاش بعمل آورده و مطالعاتی برای تحدید فعالیت فرقۀ بهائی از طریق 

انونی و تصفیۀ دستگاههای دولتی از وجود آنان انجام داده است. اعلیحضرت همایونی هم مستقیماً در جریان  ق

مطالعات و تصمیمات هیئت دولت میباشند و در جلسۀ هیئت دولت که عصر روز چهارشنبه گذشته در حضور  

 اعلیحضرت تشکیل شد دستورات کافی در این خصوص بدولت صادر فرمودند.

الشعاع خود قرار داده و در جلسۀ خصوصی روز  با بهائیها در مجلس هم کلیه جریانات دیگر روز را تحت مبارزه

شنبه گذشته مجلس در بارۀ مبارزه با فرقۀ بهائی مذاکرات مهمی بعمل آمد. در این جلسه آقای سردار فاخر حکمت سه

ختن این فرقه همصدا هستیم، لکن در این قبیل  رئیس مجلس شورای ملی اظهار داشت که ما هم با مردم در منکوب سا

مسائل باید با مطالعه و دوراندیشی کامل اقدام نمود. آقای انتظام نایب نخست وزیر هم در این جلسه اظهار داشت که  

 آلود ماهی بگیرند. ایست ولی دستهائی در کار است که از آب گل  منهم معتقد هستم این فرقه دست ضاله 

اند و انتشار مطالب شدید ضد یشود دولت و مقامات عالیه با مبارزه اخیر علیه فرقه بهائی مخالفتی نداشتهبا اینکه گفته م

بهائی از رادیو دولتی هم مؤید این نکته است، معذلک دولت با هرگونه تشنجی در کشور بهر عنوان که روی دهد  

بهائی و تصفیه دستگاههای دولتی از وجود   مخالف است و هدف شاهنشاه و دولت هم اینست که مبارزه علیه فرقۀ 

عناصر مخالف مصالح مملکت طبق نظر مقامات عالی روحانی بدون تشنج و با کمال آرامش و تأنی صورت بگیرد و  

 با ایجاد تشنج و تصادم فرصت سوء استفاده به اخاللگران داده نشود.

 ارات دولتیطرح قانونی برای تعقیب و محاکمه بهائیها و اخراج آنها از اد
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ای از  پس از مذاکراتی که در جلسۀ خصوصی روز سه شنبه گذشته مجلس در بارۀ مبارزه با فرقه بهائی بعمل آمد عده

نمایندگان مجلس بفکر تهیۀ طرحی برای غیرقانونی شناختن فرقۀ بهائی و تعقیب و مجازات پیروان این فرقه افتادند  

ای از نمایندگان مد صفائی نمایندۀ معمم قزوین تهیه شده و بامضای عده بموجب یکی از این طرحها که توسط آقای اح

هم رسیده است اوال جمعیت بهائیان و وابستگان بآنها مخالف امنیت کشور و غیرقانونی اعالم میشود. ثانیاً عضویت در 

مدنی محکوم خواهد  این جمعیت و تبلیغات بنفع آن جرم و مرتکب بحبس مجرد از دو تا ده سال و محرومیت از حقوق

شد. ثالثاً اموال غیر منقولی که مراکز اجتماع و سازمانهای وابسته باین جمعیت میباشد ضبط و بوزارت فرهنگ منتقل 

میگردد که برای تأسیس سازمانهای تربیتی و دینی اختصاص یابد. رابعاً کلیه بهائیان که در دوائر دولتی مشغول 

 دمات دولتی اخراج و بهیچوجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.خدمت میباشند از این تاریخ از خ

الذکر پس از خاتمه تعطیالت احیاء ماه مبارک رمضان در  هفته گذشته در محافل پارلمانی گفته میشد که طرح فوق

زدیک اولین جلسه مجلس شورای ملی با قید سه فوریت مطرح و نسبت بآن اخذ رأی بعمل خواهد آمد ولی در محافل ن

بدولت گفته میشد که دولت هم مشغول مطالعه برای تهیه طرحی در بارۀ مبارزه با فرقه بهائی است که احتمال دارد  

 مقدم بر طرح پیشنهادی نمایندگان در مجلس مطرح گردد. 

 وحشت و اضطراب بهائیها و استمداد از شوقی افندی 

مخصوصاً بعد از اشغال حظیرةالقدس و طرح نمایندگان مجلس از دو هفته قبل که مبارزه علیه فرقۀ بهائی شدت یافته، 

ای بر گردانندگان و اعضای این  العادهبرای تحریم فرقه بهائی و تعقیب و مجازات پیروان این فرقه وحشت و ترس فوق

  فرقه در تهران و شهرستانها مستولی شده و سران فرقه از شوقی افندی پیشوای خود که مقیم شهر عکا واقع در

ای  های متمکن قصد مسافرت بخارج از ایران و عده ای از بهائیاند، عده فلسطین است کسب تکلیف و استمداد کرده

متعصب بوده و هم   ای که هم در عقاید خودقصد توبه و استغفار و بازگشت بدین حنیف اسالم را دارند ولی وضع عده 

وحشت و اضطراب بهائیان مقیم شهرستانها خیلی بیشتر از قدرت خروج از ایران را ندارند از همه ناگوارتر است. 

تر از مردم پایتخت میباشند و چون بهائیان مقیم مرکز است، زیرا مردم شهرستانها اکثراً در عقاید دینی خود متعصب

در  بینند مقررات حکومت نظامی هم در اغلب شهرستانها جاری نیست بهائیان امنیت جانی و مالی خود را در خطر می 

اند، ولی از  بعضی از شهرستانها تظاهراتی علیه بهائیان صورت گرفته و در رشت محفل بهائیها را سنگباران کرده 

طرف دولت و وزارت کشور دستورات اکید برای حفظ انتظامات و جلوگیری از تشنج در شهرستانها داده شده تا از 

 ا از دستگاههای دولتی اقدام شود. طریق قانونی برای جلوگیری از فعالیت بهائیان و طرد آنه

 تشکیالت بهائیها در خارج از ایران 

اند از  شوقی افندی پیشوای فعلی فرقه بهائی که سران فرقه بهائی در ایران پس از جریانات اخیر بوی ملتجی شده

هر خدا خواند  میالدی در ایران خود را »باب« و مظ ۱۸۴۴های »بهاءهللا« مؤسس فرقه بهائی است که در سال  نواده

اعدام گردید، جانشین وی که او هم   ۱۸۵۰ولی این مدعی مقام رفیع الوهیت شش سال پس از دعوی خود در سال  

نام داشت اساسنامه و مرامنامۀ جدیدی برای تفرقه بهائی تنظیم کرد و سرانجام بعلت فعالیتهای مضره خود   بهاءهللا

ساحلی فلسطین که در آنموقع از مستعمرات امپراطوری عثمانی بود   تحت تعقیب قرار گرفته و به عکا واقع در قسمت

درگذشت پس از وی فرزندش عبدالبهاء رهبری فرقۀ بهائی را بعهده گرفت و   ۱۸۹۲تبعید گردید و در همانجا در سال 

 پس از مرگ او هم شوقی افندی ربانی پیشوای پیروان فرقۀ بهائی شده است. 

یکصد سال از تأسیس و فعالیت آن میگذرد و در همه جای دنیا ریشه دوانیده پیشرفت قابل فرقه بهائی با اینکه بیش از 

 توجهی در هیچیک از کشورهای جهان نکرده و اگر ادعای رهبران خود آنها درست باشد در تمام دنیا بیش از

ل پیشوایان بهائی مقیم  نفر پیرو ندارد، البته این رقم هم که چندی قبل مجله »نیوز ویک« آمریکا از قو ۳۵۰۰۰۰۰

 آمریکا منتشر کرد مبالغه آمیز بنظر میرسد و شاید جمعیت حقیقی بهائی در تمام دنیا بنصف یا ثلث این مقدار هم نرسد. 

های هنگفتی برای تبلیغات خود در نقاط مختلف جهان بکار انداخته و  فرقه بهائی با اینکه پیروان زیادی ندارد سرمایه 

د که عوامل مرموزی این فرقه را برای تحریک و اخالل در میان مسلمانان جهان تقویت میکنند.  این خود نشان میده

ها که چند سال قبل طی مراسمی در شیکاگو )امریکا( افتتاح شد بتنهائی  االذکار( بهائیمثال ساختمان معبد )مشرق

هنگام افتتاح این معبد در شیکاگو   دالر خرج برداشته و زن شوقی افندی که آمریکائی است طی نطقی که ۲۶۱۳۰۰۰
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ایراد نمود اظهار داشت که ما نه فقط در کشورهای اروپای غربی و آسیا بلکه در کشورهای کمونیست هم نظیر این 

 ایم! معبد را بنا خواهیم کرد و حتی موافقت دولت شوروی را برای ساختمان یک حظیرةالقدس در مسکو جلب نموده

نفر بهائی وجود دارد و قسمت عمده امیدواری بهائیان  ۸۰۰۰ن مراکز فعالیت بهائیهاست فقط در آمریکا که از مهمتری

ایران پس از جریانات اخیر هم ظاهراً بکمک و مساعدت آنها است، در صورتی که بعید بنظر میرسد این اقدامات  

 مذبوحانه کوچکترین تأثیری در انحراف مسیر یک مبارزه مقدس مذهبی داشته باشد. 

 بهائی را بانقالب سرخ تبدیل کنند! ۳۵ایها با بهائیها ائتالف کرده و میخواستند انقالب سال توده

الشعاع خود ها کلیه موضوعات سیاسی دیگر روز را در کشور تحتچون در این روزها موضوع مبارزه با بهائی

سردبیر مجله، روز چهارشنبه گذشته  قرار داده و اذهان عمومی متوجه علل و چگونگی این مبارزه شده است بدستور

برای مصاحبه و کسب اطالع از آقای فلسفی واعظ شهیر که گردانندۀ اصلی مبارزه اخیر علیه فرقۀ بهائی محسوب  

میشوند و در حقیقت بیانات آتشین ایشان در ایام ماه مبارک رمضان منشاء اصلی اقدامات اخیر علیه بهائیان شده است  

ر منزل ایشان واقع در خیابان ری حضور یافتیم، قبل از اینکه موفق بمالقات و مصاحبه با آقای  باتفاق عکاس مجله د

فلسفی بشویم چند دقیقه در اطاق انتظار که مملو از جمعیت مراجعین بود نشستیم. در اینجا هم بیشتر صحبتها بر محور  

یک یک مراجعین راجع بموضوع کار آنها سؤاالتی   ها دور میزد تا اینکه آقای فلسفی وارد شدند و ازمبارزه با بهائی

نمودند. یکی از آقایان مراجعین تلگرافی راجع بتقاضای طرد بهائیان از یکی از ادارات آورده بود، ولی آقای فلسفی  

م گفتند طرد بهائیها از یک اداره و دو اداره کافی نیست، این عناصر باید از همه جا طرد شوند و راه موفقیت در انجا

این مقصود هم اینست که تلگراف و نامه و تقاضا در این خصوص بحداکثر ممکنه برای شاه و دولت فرستاده شود  

وقتیکه شاهنشاه دیدند در عرض سه روز ده هزار تلگراف و تقاضا برای طرد بهائیان بدربار واصل شده است مسلماً  

 خواست همۀ مردم را در نظر گرفته و اقدام خواهند کرد. 

از صحبت با چند نفر از مراجعین وقتیکه آقای فلسفی متوجه شدند ما قصد مصاحبه داریم ما را باطاق بزرگی که  پس 

هللا العظمی آقای بروجردی و آیات آسمانی تزئین شده بود هدایت کردند و سپس بسئواالت ما  با قاب عکس حضرت آیت

 ارتباط آنان با دستجات سیاسی دیگر جواب دادند. ها و تشکیالت و در زمینۀ علل و چگونگی مبارزه با بهائی

اولین سئوال ما از آقای فلسفی این بود که چطور شد جنابعالی امسال بفکر مبارزه با فرقه بهائی افتادید، آیا بنظر شما 

 خطر این دسته اخیراً افزایش یافته بود؟

آقای فلسفی در جواب گفتند مسلمانانی که در گوشه و کنار دستگاههای دولت و مراکز حساس مملکت هستند روی 

عقیده و ایمان مذهبی اخبار جالبی را بما میدهند که از آنجمله اخبار مربوط ببهائیها است از سه سال قبل باینطرف بما  

ت حادی رسیده و بهائیها مأموریت بفعالیت شدیدی دارند و در  میگفتند از عکا )مقر اقامت رهبر فرقه بهائی( دستورا

اطراف و اکناف پراکنده و دست اندر کارند. تلگرافات و شکایات مردم از تمام مملکت این فعالیت مضره را تأیید  

ب  هللا العظمی آقای بروجردی هم از این اقدامات سخت ناراحت بودند ولی چون موضوع نفت که یک مطلمیکرد. آیت

مهم مملکتی بود تمام افکار کشور را اشغال کرده بود و هر گونه تشنجی بر خالف مصلحت مملکت بود و از طرف 

کرده و تبدیل بآشوب و برهم زدن امنیت بکنند لذا از بیان منبر و  [ناخوانا]های ایها دارای قدرت و سازماندیگر توده

ایها یکی های فساد توده خواست خداوند امر نفت حل شد و کانونتوجه گرفتن از افکار عمومی خودداری میشد امسال ب

بعد از دیگری متالشی و قدرت فعالیت از آنها سلب شده است بهترین فرصت برای این مبارزۀ اسالمی و ملی بود و 

 لذا امسال باین عمل مبادرت گردید.

ال با آقایان علماء و مراجع تقلید مشورت کرده  از آقای فلسفی سئوال کردم آیا در بارۀ شروع مبارزه علیه بهائیها قب

بودید یا شخصاً شروع باین مبارزه کردید. آقای فلسفی در جواب گفتند موضوعات مذهبی مطالب اصولی و اساسی  

است که تمام روحانیین ایران، بلکه تمام روحانیین عالم اسالم در سراسر کشورهای اسالمی در آن همآهنگ میباشند 

های الزم بعمل آمده ولی پس از آنکه مطلب در کشور مطرح شد از طرف  امات عالی روحانیت قبالً مشورتالبته با مق

های برادران سنی ما مثل کردستان کمتر از احساسات  تمام علماء ابراز هماهنگی شده و حتی احساسات منطقه

 ها نیست. جعفری

با بهائیها در ایران چه باید کرد و محل حظیرةالقدس باید  وقتیکه از آقای فلسفی پرسیدم نظر شخص شما در بارۀ اینکه

ای خواه خراب یا تبدیل بمسجد شود چیست جواب دادند محل حظیرةالقدس قطعاً باید ویران شود زیرا بهر مؤسسه
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 مذهبی یا ملی تبدیل شود بهائیها از آن استفادۀ تبلیغی خواهند کرد و با ویران شدن این منظره ضد اسالمی قدرت

کسانیکه صریحاً در پروندۀ استخدامی خود  –ها تبلیغی آنها سلب شده و افکار مردم آرام میشود. اما راجع بخود بهائی

هائی تهیه کرد و در دسترس  است و مشکوک بنظر میرسند باید پرسش نامه [ناخوانا]اند ببهائیت اقرار کرده

ً کارگزینی نفی کنند یا اگر تمایلی داشتند اظهار ندامت نمایند و مانند  های ادارات گذارد که افراد مشکوک یا صریحا

 ایها کرده در جرائد اظهار انزجار از این حزب ضد اسالم و وطن بنمایند.عملی که فرمانداری نظامی با توده

تند تعداد سئوال بعدی من از آقای فلسفی راجع بتعداد بهائیها در ایران و تشکیالت آنها در خارجه بود. آقای فلسفی گف

آنها را بطور قطع نمیدانم ولی دو مطلب را میتوانم عرض کنم اول آنکه اینها بدروغ بسیاری از مردم شریف را برای  

تقویت خود، بخود نسبت میدهند و در هر کشوری صحبت از جمعیت پیروان خود در مملکت دیگر میکنند و مطلب  

ر مراکز تبلیغاتی این جمعیت نه روی عقیده و باور است بلکه دوم آنکه اجتماع بعضی از جوانان از دختر و پسر د

عفتی است و در پشت سنگر بهائیگری دختران و پسران بر خالف قوانین عمومی برای اعمال شهوت و آزادی بی 

 عفتی تندروتر نباشند کندروتر نیستند.هائی تن میدهند که اگر از حزب توده در بیمملکت و عفت اجتماع بآلودگی

ای اشاره کرده و گفتند اخیراً دو جوان بهائی برای توبه و استغفار بیکی از آقایان وعاظ  اینجا آقای فلسفی بواقعه  در

مراجعه کردند و گفتند آیا راهی برای بخشایش گناهان ما و بازگشت بدین اسالم هست واعظ مزبور از آن دو جوان  

ت شدید؟ آنها جواب دادند، نه، فقط هوس و شهوات نفسانی ما را سئوال کرد آیا شما دل از اسالم کنده و پیرو بهائی

بطرف آنها کشانید زیرا مبلغ بهائی که ما را بپیروی از بهائیگری تبلیغ میکرد دو دختر زیبا داشت که در ازای بهائی 

 شدن ما آنها را در اختیار ما گذاشته بود.

اند فعال توبه زاده بودهیپذیرد و حتی اگر اشخاصی که بهائیگفتند بلی خداوند کریم معذرت مردم را از نظر معنوی م

ایها با  کنند و مسلمان شوند آنها برادران عزیز و صمیمی ما هستند راجع بصحت و سقم شایعات مربوط بهمکاری توده

ز منبع موثقی  ها در جریانات اخیر از آقای فلسفی استفسار کردم. آقای فلسفی در جواب فرمودند تا آنجا که من ابهائی

ایها را سخت ناراحت کرد، زیرا ببعضی از دوستان خود گفته بودند ما ای از تودهاطالع یافتم اشغال حظیرةالقدس عده

)سال آینده( سال قیام بهائی است بآنها پیوستیم تا در  ۳۵دوباره گرفتار میشویم، چون از موقعیکه مطلع شدیم سال 

م زدن اساس سلطنت همآهنگی کنیم و در آن میان خود انقالب سرخ ایجاد نمائیم.  انقالب کشور و سقوط مملکت و بر ه

سئوال بعدی من از آقای فلسفی این بود که آیا بعقیدۀ شما طبق قوانین جاریۀ کشور میتوان مبارزه جدی علیه فرقۀ  

داشتند که البته قسمت اعظم  بهائی در ایران کرد یا اینکه قوانین جدیدی باید وضع شود. آقای فلسفی در جواب اظهار 

مبارزه بوسیله قوانین موجوده میسر است چون در قانون اساسی جز سه مذهب کلیمی، نصرانی و زردشتی اقلیت  

دیگری شناخته نشده و از طرف دیگر احزاب تا آنجائی آزادند که مبانی آنها منافی با اصول ملیت و قوانین اساسی  

مردود قانون هستند. ولی چون در قانون مجازاتی برای پیروان این مرام ضد   نباشد و جمعیت بهائی از هردو جهت

ملی تعیین نشده و در واقع کلیات قانون اساسی در قوانین جزائی ضمانت اجرائی ندارد الزم است از مجلس قوانینی 

آنها بدست نظامیان بگذرد در مجازات کسانیکه بهر عنوان وابستگی باین جمعیت داشته باشند و بعالوه چون مراکز 

اشغال شده و برای همیشه در دست دولت خواهد بود الزم است قانونی مطلق برای اموال غیر منقول این جمعیت که 

 مرکز تبلیغات مفسده باشد وضع گردد. 

تعدد  راجع باقدامات دولت در مبارزه علیه فرقۀ بهائی آقای فلسفی اظهار داشتند تا آنجا که من اطالع دارم در جلسات م

هیئت دولت راجع باین موضوع مذاکره شده و با در نظر گرفتن جمیع جهات در صدد تهیه وضعی هستند که بتوانند با 

 آن صورت تهیه شده اوامر شاهنشاه را اجرا و بخواستۀ ملت ایران جواب مثبت بدهند. 

اظهار داشتند در موضوع افسران   آخرین سؤال ما از آقای فلسفی در بارۀ افسران عضو فرقۀ بهائی بود؟ آقای فلسفی

احتیاج بوضع قوانین خاصی نیست زیرا پادشاه مملکت که سرفرماندهی کل قوا را قانوناً در اختیار دارند میتوانند 

 بافراد بهائی خاتمۀ خدمت داده آنها را برای همیشه از ارتش اخراج کنند.

سفی میبایست برای وعظ بمسجد سلطانی بروند در این موقع چون نزدیک ساعت یک بعد از ظهر بود و آقای فل

مصاحبه را ختم کردیم و پس از اینکه عکاس مجله چند عکس تازه از ایشان برداشت منزل آقای فلسفی را ترک گفتیم.  

 مخبر ترقی

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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