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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[

 

 جام جم آنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶مرداد   ۲۸]تاریخ:[ 

 

 هللا فلسفی از »مصدق« در باره اسالم و بهائیتخاطرات آیت

هللا بروجردی در مورد  محمدتقی فلسفی در کتاب خاطرات خود درباره واکنش محمد مصدق به پیام آیتآیت هللا 

 .برخورد با بهائیان مطالب جالبی نوشته است

االسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی در کتاب خاطرات خود درباره  به گزارش جام جم آنالین به نقل از تسنیم، حجت

گوید: در دومین مالقاتم با دکتر مصدق، هللا بروجردی در مورد برخورد با بهائیان میآیتواکنش محمد مصدق به پیام 

ساز شده بودند و قدرت نمایی ها مسأله ها در شهرستانبین من و او اتفاق افتاد. موضوع از آن قرار بود که بهایی

و نزد او رفتم. مانند همان دفعه قبل، او  هللا العظمی آقای بروجردی وقت مالقات گرفتم کردند. به امر حضرت آیتمی

روی تخت و زیر پتو خوابیده بود. پیام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم: »شما رئیس دولت اسالمی ایران  

 هاییاند؛ لذا مرتباً نامهها فعال هستند و مشکالتی را برای مردم مسلمان ایجاد کرده ها در شهرستانهستید و اآلن بهایی

 .«این باره اقدامی بفرمایید رسد. ایشان الزم دانستند که شما درهللا بروجردی میاز آنان به عنوان شکایت به آیت

قاه و با صدای بلند خندید و گفت: »آقای فلسفی  ی تمسخرآمیزی، قاهدکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، به گونه

آور بود ز یک ملت و ایرانی هستند«. این پاسخ برای من بسیار شگفتاز نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارند؛ همه ا

دادم. اما با آن خنده تمسخر آمیز و فرق بین بهایی و مسلمان چیست؟ برای او توضیح می کرد،زیرا اگر سؤال می 

هللا آیت موهن دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند. لذا سکوت کردم و موقعی که به محضر

 ... .بروجردی رسیدم و این جمله را گفتم ایشان نیز به حالت بهت و تحیر پیام وی را استماع کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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