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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[ 

 

 خبرگزاری مهر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۴بهمن  ۲۵]تاریخ:[ 

   

 از سوي دفتر ادبیات انقالب اسالمي منتشر شد؛

 رهنماخاطرات شیخ مصطفي 

 خاطرات شیخ مصطفي رهنما" از مبارزان انقالب اسالمي به كوشش مسعود كرمیان و از سوي "دفتر ادبیات انقالب

 .اسالمي" منتشر و روانه بازار كتاب شد

فرهنگي و مبارزان علیه استعمار و حكومت هاي  -حجت االسالم والمسلمین رهنمایي كه در میان فعاالن سیاسي 

 .در كرمانشاه متولد شد ۱۳۰۴طاغوت به "شیخ مصطفي رهنما" مشهور است، در سال 

  الحسین و سید محمدوي از نوادگان آیت هللا واحدي و خواهر زاده دو تن از شهداي "جمعیت فداییان اسالم" سید عبد

 .واحدي است، كه به تازگي پنجاهمین سالروز شهادت آنان گرامي داشته شد

... 

این روحاني مبارز در بخش دیگري از خاطرات خود مي گوید: الزم است به نكته اي تاریخي اشاره كنم كه متاسفانه تا 

خته اند و آن هم نقش بهایي ها به رهبري سپهبد كنون تاریخ نویسان و مورخان ما آن طور كه باید و شاید به آن نپردا

و حمله به مدرسه فیضیه قم است ... در واقعه مذكور،   ۱۳۴۲خرداد  ۱۵پرویز خسرواني در كشتار مسلمانان در 

بهایي ها در كشتار مردم نقش اساسي داشتند كه این نقش هیچ گاه به صورت جدي مورد بحث قرار نگرفته است و 

مرحوم آیت هللا سید محمود طالقاني براي من نقل كرد كه نزدیكي بیت المقدس محلي وجود دارد كه گروهك ضاله 

 .در آنجا متمركز بوده و علیه مردم فلسطین و به نفع انگلیسي ها و صهیونیست ها اقداماتي مي كنندبهایي ها 

انجام شد نیز، با رژیم همكاري نزدیكي داشته و در  ۱۳۴۲آنها در حمله به مدرسه فیضیه در قم كه فروردین ماه "

ي سرهنگ مولوي رییس وقت ساواك، به  لباس دهقان و كشاورز علیه روحانیت تظاهرات كردند و بعد به فرمانده

همراه ماموران و افراد لباس شخصي ریختند داخل مدرسه فیضیه و با وسایل مختلف به طالب و عزاداراني كه به 

مناسبت شهادت امام صادق )ع( تجمع كرده بودند، حمله و عده بي شماري از آنها حتي مرحوم آیت هللا سید محمد رضا 

ردند. در این هجوم وحشیانه نقش اصلي را دو گروه بر عهده داشتند؛ یكي ساواكي ها و دیگري گلپایگاني را مجروح ك

 ."بهایي ها كه دشمنان آنها با اسالم خیلي صریح و روشن است

... 

 

 

  

 

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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