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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[

 

 جوان آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱شهریور  ۵]تاریخ:[ 

 

 روایت های جالب از عقب نشینی شاه مقابل آیت هللا العظمی بروجردی

 توحیديشاهد 

 به همانطور كه عرض كردم مسئله اصالحات ارضي كه پیش آمد آقاي بروجردي مخالفت و در قضیه بهائیت نیز...

تدریج سردي رابطه بین این دو تشدید شد و در آخرین مالقات آنها كه من هم در میدان بیرون    شدت اعتراض كرد. به

القات كرد. او به منزل آقاي بروجردي نرفت و آقاي  از حرم حضور داشتم، شاه با آقاي بروجردي در حرم م

گرفت، ولي آقاي  ها هم خوششان نیامد و گفتند خوب بود كه این مالقات صورت نميبروجردي به حرم آمد. بعضي

العاده  تر نشود كه به درگیري شاه و مردم نینجامد. آقاي بروجردي فوقخواست رابطه تیرهالمقدور ميبروجردي حتي

كرد. این قضیه مسلم است. خاطرم هست جواني در ابرقوي یزد یك بهایي را كشته بود و فضاي جامعه را مي  مراعات

ها از سراسر كشور اقداماتي كرده و حكم اعدام آن جوان قاتل را گرفته بودند. جمعیت در ابرقو جمع شده بودند بهایي

حادثه مطلع شد و تا صبح نخوابید تا یقین كرد كه خبر  كه فردا صبح آن جوان را اعدام كنند. آقاي بروجردي در شب

 ... به شاه رسیده كه حتماً باید جلوي اجراي این حكم گرفته شود و شاه هم دستور داده بود كه حتماً این كار بشود. 

اقدام نكرد. احساس  حالي كه در بقیه قضایا به این شكل   ایشان نسبت به فرقه ضاله بهائیت مستقیماً وارد میدان شد، در

 خطري كه از ناحیه این فرقه كرد، چه بود؟ 

هاست. ایشان مطمئن بود كه این فرقه ابداً یك مكتب دیني نیست، بلكه یك فرقه سیاسي و اصل آن مربوط به انگلیسي

بي نیست، دانست كه این یك مكتب مذهاید. آقاي بروجردي ميبه عباس افندي را دیده  sir شما حتماً عكس اعطاي لقب

ها در ایران است. مرحوم میرزاي شیرازي در قضیه تنباكو جلوي بلكه یك فرقه سیاسي و در حقیقت راه نفوذ انگلیسي

 .خواستند از طریق دیگري وارد شوندآنها را گرفت و حاال اینها مي

ا در عكا رسیده كه مكتب العدل آنهبراي اینكه از بیت .دانوباره فعال و حتي سیاسي هم شدهالبته چندي است كه د

گویند. گفتند ما بهایي هستیم، ولي االن رسماً ميهاي اینها نميهاي اول انقالب، بچه خودتان را علني كنید. در سال 

اند و به اینها مدرك پذیرند، ولي از خارج یك دانشگاه غیرحضوري براي اینها درست كردههاي ما اینها را نميدانشگاه

هر حال آقاي بروجردي احساس كرده بود كه اینها خطرناك هستند و خیلي مراقب بود كه اینها موقعیتي دهند. به هم مي

 ... دانست كه اصل كار، انگلستان استپیدا نكنند، چون مي

 

 

 

 

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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