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 ق و بهائیاند مصّد دک�� محّم 

 

 بهرام چو�ینه

 

تالش مداومی است  دائ�ی است، ی مخاطرهزند�ی بهائیان در ایران یک مهلکه و 

از ز�بایی آزادی و  ای تازهبرای رسیدن به مقام و جای�اه ا�سا�ی. بیائیم دورنمای 

 عدالت حقو�� در مقابل دید�ان خود و آنان بگس��یم. 

 

روز�ار سراسر رمز و راز  ۱۳۳۲/۱۹۵۳مرداد  ۲۸تا  ۱۳۲۰/۱۹۴۱ی ب�ن ها سال

و  »نهضت م�� ایران«ی ها تار�خ معاصر ایران است. بخ��ی از این دوران به سال

 ی جانبه همهپیامدهای آن شهرت یافته است. هدف این مقاله، تحقیق و برر��ی 

سیا��ی دک��  های اند�شه�وتاه از  هایی �حظه ی عرضه نیست. بلکه تنها مااین ایّ 

 د مصّد محّم 
ّ

 � ایران است.ق، قهرمان نهضت م�

در این گفتار �وتاه  .�شده نوشتههای نابردبار و ناشکیبا  این برر��ی برای ا�سان

چ��ی  کند میک��ی که از ته دل س�� ه من ب« :رفیق راه کنفوسیوس هستم

 روستایی با معیارهای«. وقا�ع تار��� را »چ��ی یاد بدهم توانم ن�یهرگز  ،نفهمد

تا  ،کنم . �س خواننده را به شکیبایی و بردباری دعوت می»خود داوری نکنیم

0Fدانایی و شا�ست�ی ا�سا�ی رهنمون شو�م سوی  بهشاید به این وسیله 

١. 

                                                                                                 
 .۱ها، شماره  رجوع کنید به آخر کتاب، بخش پیوست -١
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 تار���  پیشینه

 

ر�اط، در  ی جنایات فجی�� در دهکده ۱۹۴۹/۱۳۲۸ ماه دی ۱۳شنبه،  روز سه در

 ی ، �س از شصت سال، قاتل�ن این فاجعهتاکنون داد که  دو کیلوم��ی ابرقو روی

ا�سا�ی،  داران این جنایات و اعمال ضّد  اند و م��اث مرگبار به مجازات نرسیده

و در  اند �شستهدر ایران، بر مسند قدرت » هللا ح�ومت«اکنون با بر�ا کردن 

و  کنند میدیگر یاد  ای �ونه بهشناسنامه انقال�ی خود از این جنایات خون�ن 

 .نمایند میبه آن افتخار و مباهات  شرمانه �ی

و دو �سر چهارده و  ساله هشتو سه دخ�� پانزده، یازده و  بخت ت��هصغری مادر 

1Fرسند میقتل ه ب ای وحشیانهوضع ه ب هن�ام شب، ساله شش

٢. 

                                                                                                 
 .۲ها، شماره  رجوع کنید به آخر کتاب، بخش پیوست -٢
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 انگ��ه قتل

 ؛ وشود می مرگ جوان نابهن�امالک سرشناس ابرقو، م ،خان ساالری  دحسنمحّم 

که �س از مرگ  شمار �یدحسن خان با ثرو�ی از محّم ری بیوه ز�با و طنّ مر�م ساال 

. صغری خانم برای کسب ماند میپدر و شوهر به او به ارث رسیده است تنها 

خود نزد مر�م ساالری به خدمت�اری و به اصطالح آن  سر�رست �یمعاش خانواده 

 زمان به �لف�ی مشغول است.

همسر و فرزندا�ی داشته به  باآنکهدحسن خان اسفندیارخان ساالری برادر محّم 

ز�با، جوان و ثروتمند برادرش که در ضمن  ی طمع دست یاف�ن به بیوه

ا مر�م عاشق طماع و . اّم افتد میهم بوده، به فکر ازدواج با مر�م  دخ��عمویش

خود  �سرعموی های  های متوا�� و �وشش و به خواست�اری  راند میسمج را از خود 

 کند. یاعتنایی ن�

 
ّ
د قیومی د محّم سیّ  حجةاالسالم، �سرعمومر�م ساالری به  مهری  �یت این عل

 خوان روضهد ی خان مرحوم، همسایه سیّ  است. صغری خانم، �لفت مر�م بیوه

ی ارتباط ب�ن مر�م با اوست. در ابرقو شا�ع بوده که �ا�� مر�م  و واسطه ابرقویی

بوده، پنها�ی در  سیما خوشو  هی�ل قوی ، بلندباال، که جوا�ی خوان روضهد و سیّ 

ر صغری خانه صغری خانم همدیگر را مالقات کرده و در کنار حوض خانه محّق 

اند.  شده خانم �ساط عیش و عشرت گس��ده و به کشیدن تر�اک مشغول می

 در این فضای  خوان روضهد سیّ 
ً
شده  می خود ازخود�ی چنان آنعاشقانه،  �امال

ی، خوا� روضهدلپذیر خود، که تا آن زمان جز در که با صدای گرم، گ��ا و 

های عاشقانه و آوازهای  ، به زمزمهکرده ن�یپیدا  هن�نماییفرصت دیگری برای 
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 ساخته که  پرداخته و مردم قر�ه ر�اط را چنان کنج�او می مستانه می
ً
 احتماال

و  کشانده میی همسای�ان صغری خانم  به بام خانه پاورچ�ن پاورچ�نآهسته و 

د قیومی ساکن د محّم سیّ  حجةاالسالمی خان و  های بیوه نان شاهد عشقبازی آ

شدند. داستان این دلداد�ی و معشوق�ی ز�انزد مقیمان شهر معروف  ابرقو می

ی آنان  اند�شه حّ�یدانند که رفتار، گفتار و  می خو�ی بهها  ابرقو بود. شهرستا�ی

های  است و این از و�ژ�ی ی اها�� محل س�ونتشان آش�ار و نمایان برای همه

 ی جوامع �وچک در سراسر ایران و جهان است. همه

های عاشقانه و دلباخت�ی در کنار حوض  تردیدی نیست که گزارش این شب

 رسیده میو نا�ام، اسفندیارخان ساالری  خسته دل�وش عاشق ه صغری خانم، ب

د سیّ  محجةاالسال گشته است. وی چندین بار  و باعث پریشا�ی خاطر او می

از صفحات  که طوری بهو  کند مید قیومی و صغری خانم را تهدید به قتل محّم 

 ادارات، قیومی به شود میابرقو فهمیده  های قتلباز�ر��ی و دادر��ی پرونده 

 انتظامی و ژاندارمری ابرقو و یزد 
ً
 و یابرده، که اگر روزی به او  ش�ایت می کرارا

 ل آن اسفندیارخان ساالری است.ک و مسئو صغری خانم آسی�ی برسد محرّ 

د قیومی که دارای د محّم سیّ  ةاالسالمحّج سرانجام مر�م ساالری با ازدواج با 

ی مر�م با  کند و به دلیل مخالفت خانواده همسر و فرزند هم بوده موافقت می

 پرنفوذو مالک بزرگ و  �سرعمواین ازدواج و از ترس اسفندیارخان ساالری 

کیلوم��ی  وچهار بیستمبیل مر�م، پنها�ی به شهر اقلید، ابرقو، هر دو با اتو 
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2Fآباده

و عقد ازدواج خود را در دف�� رس�ی ازدواج و طالق اقلید به ثبت  روند می ٣

 رسانند. می

د قیومی چون تندبادی دمحّم سیّ  ةاالسالمحّج انتشار خ�� ازدواج مر�م ساالری با 

رسد. از هم�ن  الری ن�� میسراسر ابرقو را پیموده و به �وش اسفندیارخان سا

ی  و فرزندا�ش و توطئه بخت ن�ون زمان نقشه انتقام از صغری خانم، زن 

 انتساب قتل آنان به بهائیان ش��از، آباده، یزد و اطراف ابرقو و 
ً
آزار  طبیعتا

ست��ی که در  ب دی�ی و بهائیگردد. اهر�من �عصّ  بهائیان سراسر ایران آغاز می

مناس�ی برای طرح و  مایه بنود بوده و هست، زمینه و نهان جامعه ایرا�ی موج

تر�ن ش�ل ادامه  و تا به امروز با وقیح شود ی کثیف و خون�ن می انجام این توطئه

 دارد.....

                                                                                                 
 ۲۰۰۰۰کیلوم�� و جمعّیت ابرقو تقر�با  ۷۲کیلوم�� و تا آباده  ۱۲۰کیلوم��، تا دهبید  ۲۱۸فاصله ابرقو تا یزد  -٣

 کیلوم�� فاصله دارد. ۲۴قرار دارد و با آباده  نفر است. اقلید در سر راه آباده و ابرقو
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 ...ها بازجوئیل�ن اوّ 

ی  و فرزندا�ش به فرمانده خ�� قتل صغری خانم ۱۳۲۸دی  ۱۳در همان روز 

رسد. استوار  پور، می ار حس�ن صدری ی پاس�اه ژاندارمری ابرقو، استو  دسته

ی اجساد مقتول�ن مشاهده  پور هن�ام برر��ی در محل جرم و معاینه صدری 

 ها آناند، بلکه  ی گرم و یا سرد با خود نیاورده کند که قاتل و یا قاتل�ن اس�حه می

 را با ضر�ات �سیار محکم بیل و تیشه بر چهره، 
ً
به دهان صغری و  مخصوصا

پور در ح�ن ردیا�ی و  اند. صدری  قتل رساندهه اثر جراحات وارده بفرزندا�ش و در 

ی صغری خانم  شود که آالت قتل را قاتل و یا قاتل�ن از خانه ه میبازجویی متوّج 

 ی خانه، آغشته به  برداشته که هنوز در �وشه
ّ

خون بوده و موجود  های هلک

 است.

رسد که به احتمال  نتیجه میی ژاندارمری ابرقو به این  پور فرمانده استوار صدری 

، مقتول�ن اند شده عام قتلهمه ساکن�ن خانه  اینکهقر�ب به یق�ن به سبب 

 هایی و  کشمکش
ً
ت قاتل�ن را اند و همچن�ن هو�ّ  شیون و فر�اد سر داده احتماال

ی  اند. قاتل و یا قاتل�ن برای آنکه شناسایی و دستگ�� �شوند، همه شناخته می

ر خانه و های خون�ن خود در میان لوازم محّق  و با دست ساکن�ن خانه را کشته

اند. صفحات پرونده  های صغری به جستجو پرداخته و شبانه فرار کرده بقچه

پور،  ، استوار حس�ن صدری  هلیّ های اوّ  حا�ی از این است که �س از بازجویی

 ی ژاندارمری ابرقو، به دلیل آنکه ع��، داماد صغری و همسر ی دسته فرمانده

جعفر و برادرش رمضان تا پا��ی از شب حادثه در  -ی صغری  تنها بازمانده -ه رقیّ 

و نقیض  پور دچار ضّد  های صدری  اند و در پا�خ به پرسش خانه صغری بوده
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  قتل نیمه که ازآنجاییاند و  شده
ّ
چن�ن آالت جرم در  فاق افتاده است و همشب ات

 
ّ
 .کند میدستگ��  هام قتلخانه یافت شده است، هر سه را به ات

ه آنکه �س از وقوع قتل و دستگ��ی ع��، جعفر و رمضان در ابرقو، جالب توّج 

 
ّ
هام به تحر�ک قتل صغری اسفندیارخان ساالری بیش�� از گذشته در مظان ات

 و اها�� ابرقو  گ��د میقرار 
ً
 کردند. �� میک واق�� قتل معّر او را محرّ  عموما

 �ت ابوا�حسن عمیدی نوری که چاپ تهران به مدیر » داد«روزنامه 
ً
ی�ی از ده  �عدا

قتل فجیع در «بود با عنوان  -ی صغری  تنها دخ�� بازمانده -نفر وکالی رقیه 

 دهد: چن�ن گزارش می» ابرقو

 در ابرقو یک زن و چهار فرزند او را به وضع «
ّ
اند.  و فجیع به قتل رسانده آور  ترق

اند.  ، فرماندار یزد، دستگ�� گردیدهآدم مرتکب�ن این جنایت بر اثر اقدامات ب�ی

ه معلوم شده است، قاتل�ن داماد و پدر داماد ضمن رسید�ی به جر�ان این قضیّ 

ها] که با  [ساالری  ابرقوییاند و بر اثر تطمیع و تحر�ک چند برادر  زن مقتول بوده

 اند. از قرار معلوم برادر ی�ی اند مرتکب این قتل گردیده زن مز�ور دشم�ی داشته

. ی�ی از استل کنند�ان که فوت نموده، زن ز�بایی داشته و �سیار متموّ  از تطمیع

خواسته است، آن زن را به عقد ازدواج خود  برادران [اسفندیارخان ساالری] می

ی عقد ازدواج آن زن ز�با با ی�ی از اها��  ؛ زن مقتوله [صغری] واسطهدرآورد

 »ده است.د قیومی] بو د محّم سیّ  ةاالسالمحّج ابرقو [

 

های  ، �ع�ی بالفاصله �س از کشف اجساد و بازجوی ماه دی ۱۳تا این زمان،

پور، و مندرجات  ی ژاندارمری ابرقو، استوار حس�ن صدری  ی دسته فرمانده

 -های یزد و تهران، نامی از بهائیان و دخالت آنان در قتل صغری  پرونده و روزنامه
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 ند. اّم ا ن��ده –بخت و پنج فرزندش  مادری ت��ه
ّ
هام به بهائیان ا توطئه دخالت و ات

 
ً
 است..... شده طرا�� در این فاجعه خونبار قبال

دی ، دقایقی �س از قتل صغری و فرزندا�ش، سیّ ۱۳۲۸دی  ۱۳در �حر�اه 

  خ�� از جنای�ی که در نیمه �ی
ّ
فاق افتاده است، به روال شب در نزدی�ی خانه او ات

رود و طبق  ی خود می وی آب، کنار خانهاش برای گرف�ن وضو به لب ج همیش�ی

ی دسته ژاندارمری،  دصباغ، در مقابل فرماندهمانده از پرونده، سیّ  اوراق با��

 دهد: پور اع��اف و �وا�� می استوار حس�ن صدری 

[تار�ک و روشن] بود، در کنار جوی آب  ومیش گرگصبح خی�� زود که هوا هنوز «

ن اسفندیارخان [ساالِری] را نگران و روان، مشغول وضو گرف�ن بودم. ناگها

اش ب��ون آمده، عازم مسافرت است. برخاستم  پاچه دیدم که از خانه دست

ی  ی خانه د ش��وا�ی، همسایهسالم کردم. اسفندیارخان گفت: د�شب محّم 

را کشته  اش �سته ز�انهای  هصغری و بّچ  دن�وئی،صغری، با �سر و برادرش محّم 

 »اند. و فرار کرده

ن ساکن ابرقو، اسفندیارخان ساالری دصباغ، مسلمان متدیّ �وا�� سیّ  طبق

هم�ن را برده است. نام متّ  »پاچه نگران و دست« عام ابرقو دقایقی �س از قتل

ه، و جعفر و طبق اع��افات ع��، شوهر رقیّ  داده رخشب  ها نیمه قتل که ازآنجایی

اند و درست در  ری بودهی صغ و برادرش رمضان، تا پا��ی از شب حادثه، در خانه

 حّ�یاز قتل فجیع صغری و فرزندا�ش خ��ی نداشته،  کس هیچزما�ی که 

 ه دصباغ نمازخوان و �حرخ�� هم از ماجرا بسیّ 
ّ

ب خ�� بوده، با ��ّج  � �یک�

پاچه... عازم مسافرت  نگران و دست«شود که اسفندیارخان ساالری  ه میمتوّج 

 داند. هم�ن را میو اسم متّ »است
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محمد «شنود:  ل�ن ک��ی است که از اسفندیارخان ساالری میدصباغ اوّ سیّ  

هم به قتل" د ن�وئی "متّ ی خانه صغری، با �سر و برادرش محّم  ش��وا�ی، همسایه

 جای به» گناهان �ی«و "فراری" هستند. �س توطئه قتل و نقشه قر�ا�ی کردن 

 
ً
 است. شده ر�زی  طرح مجرم�ن واق��، قبال

۱- 
ً
ها و ع��،  ک، بلکه عامل اص�� قتلمحرّ  تنها نهارخان ساالری اسفندی احتماال

شب،  اند. اسفندیارخان ساالری نیمه جعفر و رمضان شر�ک در جنایت بوده

�س از قتل صغری و فرزندا�ش برای از ب�ن بردن لباس خون�ن خود، به خانه 

نه و در ب��ون خا شده خارجاز خانه » پاچه نگران و دست«برگشته و بالفاصله 

 مسافرت به یزد شده است.» عازم«صباغ برخورده و سپس دبدبختانه به سیّ 

ر صغری از جانب قاتل و یا قاتل�ن تنها به این ی محّق  شاید جستجو در اثاثیه-۲

د دمحّم سیّ  ةاالسالمحّج ، که اسناد و یا اشیایی از مر�م و گرفته انجامدلیل 

 ه قیومی ب
ً
مانت بوده، ز�را مر�م احساس در نزد صغری ا دست آورند که احتماال

 ها قرار گ��د. خود، ساالری  �سرعموهایکرده، که ممکن است مورد دست��د  می

ی صغری با دستان خون�ن با این  رود که جستجو در اثاثیه همچن�ن گمان می-۳

تا مرتکب�ن واق�� قتل چن�ن وانمود کنند که هدف قاتل و یا  گرفته انجامحیله 

ه به اینکه صغری نزد مر�م ساالری �لف�ی بوده است. با توّج قاتل�ن از قتل دزدی 

  می
ً
توا�سته اشیاء قیم�ی و گرانبها داشته باشد. این حیله از  ن�ی کرده، طبیعتا

 جانب اسفندیارخان ساالری دنبال شده است.
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 های ابرقو ی قتل نقش دادگس��ی یزد در توطئه

د جال�� نائی�ی، دمحّم سیّ گردد و  ها به دادسرای یزد اعالم می گزارش قتل

ل را به جواد صاد��، باز�رس یزد، محوّ  مسئلهدادستان یزد، تحقیق پ��امون این 

کند. ا�شان در همان روز به همراه رئیس ژاندارمری یزد، به سمت ابرقو حرکت  می

ابرقو به مهر�ز رفته و دو شب و یک روز در  جای بها �غی�� مس�� داده و کند. اّم  می

 مهر�ز تو 
ّ
ی ژاندارمری  ای، رئیس دسته کند، تا با استوار خاکپور فراغه ف میق

و مورد اعتماد اسفندیارخان ساالری بوده، به مشاوره و  سرس��د�انمهر�ز که از 

جوئی پردازند و اسفندیارخان ساالری و عوامل و مرتکب�ن اص�� قتل را از  چاره

گناهان به  هم کردن �یو متّ �عقیب و مجازات رهايی داده، برای به دام انداخ�ن 

وارد ابرقو  ماه دیای مشغول شوند. این گروه در روز پانزدهم  طرا�� توطئه

گردد که در این دو روز، در مهر�ز به نوش�ن چه  معلوم می زودی بهشود و  می

 اند. سنار�وی پلیدی مشغول بوده

 

ستوار یزد و فرمانده ا ژاندارمری جواد صاد��، باز�رس دادگس��ی و رئیس 

های  پور که در بازجوئی ورود به ابرقو، استوار حس�ن صدری  محض بهخاکپور 

هم�ن اص��، جعفر، ع�� و رمضان را داده، و ه، حکم بازداشت سه نفر متّ لیّ اوّ 

اسفندیارخان ساالری شده بود، به دستور » پاچ�ی دست«و » نگرا�ی«سبب 

استوار خاکپور (همان رئیس کنند و  اش، رئیس ژاندارمری یزد معزول می فرمانده

او منصوب  جای بهحد اسفندیارخان ساالری) دسته ژاندارمری مهر�ز و متّ 

اخذ ضامن،  حّ�یرا بدون تحقیق و  شده بازداشتهمان شود و تمام متّ  می
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» د ش��وا�ی مسلمانمحّم «های  سه نفر دیگر به نام ها آن جای بهو  آزادکرده

د حس�ن محّم «و» دع�� محّم «نام ه ش با ساله ۱۷ی صغری و فرزند  همسایه

هم�ن قب�� را های بازجویی از متّ  دستگ�� و به زندان انداخته و تمامی برگه» ن�وئی

ی رئیس  هلیّ های اوّ  برخالف بازجویی ها آننمایند.  از پرونده محو و نابود می

 یجوئ انتقامپور که انگ��ه قتل را  ی ژاندارمری ابرقو، استوار حس�ن صدری  دسته

د قیومی دمحّم سیّ  ةاالسالمحّج ورزی و دشم�ی اسفندیارخان ساالری به  و کینه

دست  عای جواد صاد��، باز�رس دادگس��ی یزد و همدا�ست، به یکباره به ادّ  می

 
ّ
ت وقوع قتل را اختالفات مذه�ی میان بهائیان و مسلمانان او استوار خاکپور، عل

 ه ب ترتیب این بهکنند و  ذکر می
ّ

 گردد. پرونده دگر�ون می � مس��ک�

 
ّ

آدم، فرماندار یزد به استناد  ر این نکته �سیار ضروری است که ب�یدر اینجا تذک

اعالم  ی وقوع قتل را به مرکز دار ابرقو، انگ��ه پور و بخش گزارش استوار صدری 

 
ّ

» داد«ی  و روزنامه» باخ�� امروز«های  � و روزنامهکرده و در اختیار جراید مح�

اها��  عالوه بهن قرار داده بود. در باال گزارش روزنامه داد را آوردم. چاپ تهرا

یک  حّ�یدا�ستند که تمامی اهل ابرقو بدون استثناء، مسلمان هستند و  ابرقو می

کرد، ز�را چندین سال قبل سه نفر بهائی را به  در ابرقو زند�ی ن�ی یئبهافرد 

کرد در ابرقو زند�ی  جرأت ن�یتر�ن ش�ل کشته بودند که دیگر هیچ بهائی  فجیع

 توان این جنایت را به بهائیان منتسب نمود؟ کند. �س چ�ونه می

شناس و  جواد صاد�� باز�رس و فرمانده ژاندارمری یزد �س از عزل ژاندارم وظیفه

ی از پیش  نصب ژاندارم مزدور، و توطئه با اسفندیارخان ساالری و طرح و نقشه

 ی اسفندیارخان برای ب کشیده
ّ
هام قتل به هر ه دام انداخ�ن بهائیان به ات

سازی را در اختیار استوار خاکپور  شوند و پرونده ای، دو�اره عازم یزد می حیله
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د محّم «داند که  اح توطئه میگذارند. ژاندارم خاکپور اکنون از طر�ق طرّ  می

، برادری به نام احمد دارد که بهائی است. در ایران معروف و مرسوم »ن�وئی

شوند که بر�� از افراد خانواده آنان بهائی  های فراوا�ی یافت می ست و خانوادها

احمد  اگرچهبود.  چن�ن اینی ن�وئی هم  و بر�� هم مسلمان هستند. در خانواده

این  ،سازان کند، و�� برای پرونده ها دور از ابرقو زند�ی می ن�وئی بهائی، فرسنگ

د ن�وئی، اثاثیه به سرقت رفته ند که محّم ک یمهم نیست. ژاندارم خاکپور اعالم م

برده و » دهبید«از من�ل مقتول�ن را شبانه به من�ل برادر خود، احمد ن�وئی در

 مجّد 
ً
ال که او صاحب اتومبیل نبوده، �س با است. این سؤ  بازگشتهبه ابرقو  دا

کیلوم��ی را طی کرده و توا�سته  ۳۰۰شب، این مسافت  وقت آنای در  چه وسیله

 صبح 
ً
چه نیازی به این عمل احمقانه داشته  زود در ابرقو حاضر باشد و اصوال

 
ً
 مهم نبود. است، اصال

ا اسفندیارخان شود. اّم  مهم این بود که باالخره پای یک بهائی به این معرکه باز

  که خود در مظاّن 
ّ
�ی در این از �حاظ قضایی هیچ مسئولیّ  که درحا��هام است، ات

رود و به بازر��ی  می» دهبید«به  �ی خود را رها کرده ومورد ندارد، �ار و زند

شود و از آنجا به دنبال احمد ن�وئی به  ر احمد ن�وئی مشغول میی محّق  خانه

برد و  شود که احمد ن�وئی در ش��از به سر می ه میرود و چون متوّج  می» قشالق«

را دستگ�� کند. رود تا وی  به ش��از می جا همانیابد، از  اش هم چ��ی ن�ی در خانه

و�� احمد ن�وئی در شب وقوع قتل در ش��از بوده و از یک هفته قبل در آنجا 

دار �اروا�سرا و دیگر مسافر�ن ن�� شهادت بر  کرده و داالن فرو��ی می دست

  ازآن �سدهند.  ی او در ش��از می وقفه حضور �ی
ّ
شود، از سروان  ق ن�یکه او موف

جلب احمد ن�وئی را بگ��د، شتابان به یزد نزد  ش��از حکم ۳رئیس کالن��ی  ثر�ا،
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رود و حکم جلب احمد ن�وئی را از جواد صاد�� باز�رس پرونده  دست خود می هم

 گ��د و مجّد  می
ً
به ش��از رفته و احمد را جلب و به ابرقو برده و به خاکپور  دا

 فرستد. سپارد. خاکپور هم او را به زندان یزد می می
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ّ
 سازان وندهت قتل از نظر پر عل

ل اینکه هیچ احان توطئه وجود داشت. اوّ ا هنوز دو ما�ع عمده بر سر راه طرّ اّم 

ه برای ی قتل چه بوده است که البتّ  م اینکه انگ��هبهائی در ابرقو ساکن نبود و دوّ 

بود. استوار خاکپور ابتدا س��  سازان در گذشته و حال �ار دشواری ن�ی پرونده

د ش��وا�ی محّم «ها،  تر�ن شکنجه ل، با اعمال دردناککند برای حل مش�ل اوّ  می

، ی�ی از زندانیان را مجبور کند که به بهائی بودن و ارت�اب قتل اقرار »مسلمان

 ت و در عقیده خود ثابت و پایدار.ا او مسلمان اسکند. اّم 

د ساله محّم  ۱۷د، فرزند محّم  شود و ع�� ل می�س به حیله دیگری متوّس 

دهد. در نخست جوان  های �خت قرار می را، ز�ر شکنجه ش��وا�ی مسلمان

گ��د. �س او را  ا نتیجه ن�یکند، اّم  �ی آو�زان سقف زندان میگناه مسلمان را مّد  �ی

جوان مسلمان  بازهمکند و  گ��د. آن�اه او را داغ می نتیجه ن�ی بازهمزند،  شالق می

د محّم  . ع��گذارد وی یخ میکند و باالخره او را در زمستان سرد عر�ان ر  ل میتحّم 

استوار  آنچهآورد و به هر  شکنجه را ن�ی همه اینل بخت تحّم  ساله ن�ون  ۱۷

کند که: سه تن از بهائیان اسفندآباد شبانه به ابرقو  �و�د، اع��اف می خاکپور می

 اند. آمده و به همرا�� پدرش، صغری و فرزندا�ش را به قتل رسانیده

د قیومی در ابرقو دمحّم سیّ  ةاالسالمحّج ه که هر وقت ی قتل هم این بود انگ��ه

ت به کرده، صغری در میان جمعیّ  خوانده و از بهائیان بد�وئی می روضه می

 ةاالسالمحّج ه آنکه گفته است. جالب توّج  داده و ناسزا می بهائیان فحش می

اش  قیومی ن�� �س از مشاوره و آش�ی با اسفندیارخان، رگ غ��ت مسلما�ی

 دهد. و در سلک یاران اسفندیارخان درآمده و به این امر شهادت می شده تحر�ک



۱۵ 
 

 
ً
رود و سه تن از بهائیان آنجا را به جرم قتل  به اسفندآباد می استوار خاکپور فورا

شوند  ا از بد حادثه، شهود مسلما�ی پیدا میفرستد. اّم  دستگ�� و به زندان یزد می

ها با  ، که فرسنگ»بوانات«تل، در دهند که این سه تن، در شب ق و شهادت می

  ابرقو فاصله دارد، بوده
ّ
 ناچار بهبیند،  هام را غ��ممکن میاند. باز�رس که ایراد ات

 کند. را آزاد می ها آن

ل�ن بار که جانب انصاف را رعایت و اوّ » آدم ب�ی«در این میان فرماندار یزد 

خان و دوستا�ش در یزد حقیقت ماجرا را اعالم نموده بود، با تحر��ات اسفندیار 

رئیس دادگس��ی یزد که از هر حیث مورد » زاده احمد معاون «و تهران، عزل و 

در تحت کن��ل  چ�� همه ترتیب این بهشود و  بود، کفیل فرمانداری می ها آناعتماد 

 .آید درمیگران  توطئه

ی قاتل شمردن بهائیان اسفندآباد، به شکست انجامید، برای ج��ان  چون ایده

ای سست، حاج م��زا حسن شمس رئیس محفل  این شکست، به بهانه

کم فکر درگ�� کردن بهائیان  هم و به زندان یزد فرستادند و کماسفندآباد را متّ 

و محفل یزد » شمس«آو�ز که ب�ن  ت گرفت و به این دستیزد به این معرکه قوّ 

را احضار روابطی بوده است، باالخره، نه نفر از اعضای محفل یزد به دادس

د های محّم  ، باز�رس یزد چهار نفر به نام»جواد صاد��«شوند و در نهایت،  می

د ش��وا�ی را به محّم  احمد ن�وئی و ع�� دحس�ن ن�وئی،ش��وا�ی مسلمان، محّم 

هم و یازده نفر �ع�ی حا�� م��زا حسن شمس و عباسع�� ارت�اب قتل متّ 

ک�ن قتل معاون�ن و محرّ  عنوان هبپورمهدی و نه نفر اعضای محفل روحا�ی یزد را 

 نماید. �� میمعّر 
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کند  ی کیفرخواست، دادستان یزد اعالم می مهانگ�� این است که در مقّد  شگفت

ا از عامل�ن قتل اند، اّم  مانده ناشناختهکه سه نفر اسفندآبادی بهائی، تاکنون 

که برای  نباوجودایاند که  اند. �ویی همه بهائیان اسفندآباد چند نفر بوده بوده

 
ّ
اند باز  ل بوده که سه تن از قاتل�ن، اسفندآبادی بودهدادستان وا�ح و مدل

بدون جواب  را شناسایی کند، و کما�ان این پرسش ها آناست،   ا�شان نتوا�سته

 مانده است.

که بازر�ا�ی » جالل بینش«حکم جلب �خص بهائی دیگری به نام  ب�ن دراین

 املزاج بود، ن�� صادر گرد علیل
ّ
ای خطاب به حاج  هام او این بود که نامهید. ات

م��زا حسن شمس، مب�ی بر اعالم وصول تنبا�وی ارسا�� از ابرقو نوشته بوده 

اعالم انجام قتل دا�سته و او را  است که قضات یزد آن را یک پیام رمز، دال بر

ل کنند. جالل بینش در زندان و �س از یازده ماه تحّم  �� میمعاون در جرم معّر 

 �سلیم نمود. آفر�ن جانفرسا و قبل از محاکمه، جان به  ات طاقتمشّق 
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 زندان کرمان

شم��ی، زندانیان را به زندان کرمان منتقل  ۱۳۲۹ ماه دیدر شب هفدهم 

هم�ن دادگس��ی به و�الت متّ  یک پایهوکیل » عبدهللا رازی «کنند. در این زمان  می

شود که پرونده ساخت�ی و  ه میتوّج شود و ا�شان در همان بدو امر م انتخاب می

  در جر�ان �شکیل پرونده توطئه
ّ
فاق افتاده است و صفحات فراوا�ی هم از ای ات

   شده برداشتهها و �شکیل پرونده،  شروع بازجوئی
ّ
الع است. جر�ان را به اط

، رئیس دادگس��ی کرمان که ر�است داد�اه عا�� جنایی راهم »حس�ن فروغ«

ه این امر کند که من هم متوّج  اند. ا�شان هم تأیید میرس دار بوده می عهده

ام که پرونده را به داد�اه عا��  ام و به هم�ن دلیل و دالیل دیگر تقاضا کرده شده

هم�ن به تهران شود که متّ  ر می، مقرّ هرروی  بهجنایی مرکز به تهران ارجاع کنند. 

 منتقل شوند.....

چ�ونه ممکن «ا مطرح خواهد کرد که: ی کنج�او، این پرسش ر  تردید خواننده �ی

رتبه وزارت  دس�ی مأمور�ن و �ارمندان عا�� با هم ابرقوییاست؛ یک فئودال 

وجود ه ی پلید و خونباری را ب توطئه چن�ن ایندادگس��ی کشور مشروطه ایران، 

آ�ا�� از ». مجازات �شود و به م�افات اعمال پلید خود نرسد؟ �اه هیچآورد و 

 .بگشاییمدهد، تا این راز را  ی، ما را یاری میخاندان ساالر 

خاندان امید ساالر، از مقتدرتر�ن و ثروتمندتر�ن مالک�ن منطقه آباده و ابرقو 

 
ً
، و داماد »ساالر نظام«تنها �سر » درضا خان امید ساالرمحّم « بوده و مخصوصا

دوره به  ای برخوردار و در چند آباده، از اعتبار و�ژه جمعه امامحاج شیخ احمد، 

 
ّ

بالید که  � ن�� انتخاب شد. او همیشه به خود مینمایند�ی مجلس شورای م�
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در آباده نهار را  ها آنموکب احمدشاه قاجار همراه سردار سپه و مل��م�ن ر�اب 

ن�� رضاشاه با  ۱۳۱۶اند و در سال  صرف کرده» ساالر نظام«در من�ل پدر وی، 

درضا شاه و همسرش فوز�ه و محّم  ،۱۳۲۳سوم در بهار سال  در�ارولیعهد و 

 
ّ
اند و باالخره این  ف کرده و افتخار پذیرایی را به او دادههمراهان در آباده، توق

 گردد. درضا شاه نائل میبه در�افت مدال تاج از محّم  ابرقوییلعاب�� با��ی 

ها، پاس�� است روشن بر پرس��ی که شصت سال از آن گذشته است  این آ�ا��

بر تار��ی استبداد دی�ی و سیا��ی در ایران؛ و آش�ار  �ی استناچ�و روشنایی 

سای ادارات گردد که چرا چن�ن �خص مقتدری تا این حد در عزل و نصب رؤ  می

کرده است.  مور�ن دولت در ابرقو، ش��از و یزد مداخله و اعمال نفوذ میو مأ

» د حسن خان ساالری محّم « �سرعمویش، همسر »مر�م ساالری «خواهر ا�شان، 

�ار، ی�ی  شود، و اسفندیارخان ساالری عاشق جنایت می مرگ جواناست که 

 بوده است. ناز�روردهاین خانم  �سرعموهایدیگر از 

و » دلیل و دالیل دیگر«و  حس�ن فروغما از راز تصمیم رئیس دادگس��ی کرمان 

ن، های ابرقو به دادگس��ی تهرا گناه قتل هم�ن �یچرایی تقاضای ارسال پرونده متّ 

او را بازسازی » دلیل و دالیل«ا با ک�ی هوشیاری تار��� شاید بتوانیم خ��یم، اّم  �ی

جنایات را  همه اینی داخ�� و خار��  زده و �وتاه علل و انگ��ه شتاب بیاییمکنیم. 

3Fنماییمبا هم مرور 

٤. 

                                                                                                 
 در کتا�ی که اکنون مشغول تألیف آن هستم، این پدیده ن�ارنده در آینده - ٤

ً
ی شوم  ای نه چندان دور، مشروحا

 بار را برر��ی خواهم کرد و امیدوارم به زودی به دست خوانند�ا�ش برسد. و نکبت
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 یافته در تار�خ معاصر ایران ست��ی سازمان بهائی، دجنگ سر 

 ظامی ایران توسط ن��وهای متّ اشغال ن ۱۳۲۰در شهر�ور 
ّ
حاد جماه�� فق�ن، ات

شوروی، ان�لیس و آمر��ا صورت گرفت. با آغاِز به قدرت رسیدن هیتلر در 

م، در ایران تمایال�ی به آملان هیتلری و کشور آملان و سپس آغاز جنگ جها�ی دوّ 

شد. با وجودی که دولت ایران در  های ناسیونالیس�ی افراطی دیده می اند�شه

ا این �ار سبب نجات ایران و طر�� کرد، اّم  کمال روش�ی و وضوح دو بار اعالم �ی

 فق�ن به سرزم�ن ایران �شد.جلوگ��ی از تهاجم متّ 

  �عد از حمله
ّ
، ۱۹۴۱حاد جماه�� شوروی در ژوئن سالی ار�ش هیتلری به ات

وی ایران و شور  و�ک بیستو نهصد و  قرارداد هزار ۶ی  ی ماده استال�ن به بهانه

،  خطری از جانب ایران تهدیدش کند که درصور�یداد،  که به آن کشور حق می

وارد ایران گردد، استال�ن ره�� شوروی با توافق ان�لیس و آمر��ا، ار�ش سرخ را 

 لیس و آمر��ا به ایران وارد کرد.همراه ن��وهای نظامی ان�

 رضاشاه �کو  چهلهزار و نهصد و /سپتام�� هزار و سیصد و بیستدر شهر�ور 

گ��ی کند و  درضا پهلوی کنارهپهلوی مجبور شد از سلطنت به نفع �سرش محّم 

 درموریس در شرق آفر�قا، ی�ی از مستعمرات ان�لیس تبعید شد.  ی به جز�ره

دع�� فرو�� فق�ن و دوراند���ی محّم درضا شاه با رضایت و موافقت متّ محّم  واقع

4Fبه سلطنت رسید

٥. 

                                                                                                 
(از ابتدای دوران صفوّ�ه تا پایان جنگ » تار�خ روابط خار�� ایران«اب برای آ�ا�� بیش�� مراجعه کنید به کت -٥

 .۱۳۶۴. چاپ ام��کب�� ۴۵۳تا  ۳۷۵دّوم جها�ی) تألیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، فصل نهم، صفحه 
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ار�ش، ژاندارمری و  پاشید�ی ازهمهای بی�انه و اشغال ایران و حضور ن��و

اوضاع بد اقتصادی که اشغالگران خود در ایجاد آن سهم  چن�ن همشهر�ا�ی و 

توزانه و سودجو�انه  های کینه اسا��ی داشتند و پریشا�ی نا��ی از دخالت

گ��ی دو�اره مرتجع�ن و وا�ست�ان به بی�انه آماده  فق�ن، زمینه را برای قدرتمتّ 

 کرد.

  و�ژه بههای بزرگ  قدرت عالوه به
ّ
ط بر منا�ع طبی�� ان�لیس و آمر��ا برای �سل

ی نفوذ  مخازن نفت ایران و همچن�ن خاورمیانه به رقابت برخاسته و حوزه و�ژه به

 دادند. های سیا��ی، نظامی و اقتصادی در ایران گس��ش می خود را در زمینه

مر��ا در ایران و خاورمیانه از دید های ان�لیس و آ تالیّ این طبی�� بود که فعّ 

 
ّ
های  حاد جماه�� شوروی، پنهان نماند. �س وی هدفت��ب�ن استال�ن، ره�� ات

 
ّ
که در » ی ایران حزب توده«ط حاد جماه�� شوروی را در ایران توّس اس��اتژ��ی ات

 
ّ
 تأسیس آن نقش مؤث

ّ
حاد ری داشت، دنبال کرد تا بلکه ایران به پای�ا�� علیه ات

 شوروی تبدیل نگردد. جماه��

 در این فضای پریشان، اّم 
ً
های فراوا�ی  تها و جمعیّ  آزاد، احزاب و سازمان ا �سبتا

با حمایت شوروی و ان�لیس و ک�ی دیرتر آمر��ا در ایران ش�ل گرفت و مردم به 

های فردی و اجتما�� نائل آمدند. زندانیان سیا��ی آزاد گشتند و  �ع��ی از آزادی

های مذه�ی که در  ت احزاب سیا��ی و سازمانالیّ �شکیل و فعّ  آزادی مطبوعات و

 های تار�ک خود غنوده بودند، رواج دو�اره گرفتند. در بیغوله رضاشاه ی دوره

کنند که با رف�ن رضاشاه و آغاز جنگ سرد به بزن�اه  مالیان خود اع��اف می

از دیگران ها بیش  با رف�ن رضاخان، مذه�ی: «اند واردشدهتار��� د�خواه خود 

. آنان در تمام این دوره از درآوردندخشنود گشته، طبل شادی را به صدا 
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ها�شان را در سینه حبس کرده بودند و اکنون با رف�ن  استبداد روشنفکری، نفس

5F.»درآمدندرضاخان، �ویی چون کبوتری از قفس آزاد گشته، به پرواز 

٦ 

ست�اه روحانیت فاسد، نظر ی و د شیعه  ی باک فرقه ا احمد کسروی منتقد �یاّم 

آنان که رخت دیگر گردانیده بودند، دو�اره به عبا و عمامه «کرد:  دیگری ابراز می

ها  ای خز�ده بودند، ب��ون آمدند، بار دیگر با قانون  بازگشتند، آنان که به �وشه

ها که چغالۀ  هها ن��د آغاز کردند. بار دیگر آخوند بّچ  ی نی�ی ها و همه و دا�ش

 6F٧»ها پدیدار شدند هستند، در بیابان خوری مفتو  گدایی

قرارداد  ششی  ی همان ماده م استال�ن به بهانهجنگ جها�ی دوّ  ی �س از خاتمه

از خروج ار�ش سرخ از ایران امتناع کرد. و با  و�ک بیستو نهصد و  هزار

های  دمکرات آذر�ایجان و کردستان به ناآرامیی  گرانه از فرقه �شتیبا�ی حیله

های کشورهای بال�ان را  ا ان�لیس و آمر��ا که تجر�همال ایران دامن زد. اّم ش

به  حّ�یی خود داشتند، مخالفت خود را سر�ختانه آش�ار و  در حافظه خو�ی به

  ضّد  تهدید ات�ی بر
ّ
ل�ن اقدام و ل شدند. این اوّ حاد جماه�� شوروی متوّس ات

 
ّ
 رود. شمار میه نگ سرد بحاد جماه�� شوروی در تار�خ جواکنش غرب علیه ات

دمکرات ی  ی فرقه سرانجام با خروج ار�ش سرخ از ایران و شکست مفت�حانه

هزار و نهصد و و�نج،  بیستو سیصد و  سال هزارآذر�ایجان و کردستان در 

آغاز شده » جنگ سرد«ا دوران ، آرامش �س�ی نصیب ایران شد. اّم وشش چهل

                                                                                                 
االسالم رسول جعفر�ان، چاپ ششم،  ، تألیف حجة»سیا��ی ایران -های مذه�ی ها و سازمان جر�ان«کتاب  -٦

 چاپ �خ��ی، تهران. .۲۳ی  حه، صف ۱۳۸۵بهار

Religion-Political Currents And Organizations in Iran (1941-1979), by: Rasul Jafarian 

 .۵۵، صفحه »داد�اه«ن�اه کنید به کتاب  -٧
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 کیلوم دو هزار و هفتصدبود و ایران با 
ّ
حاد جماه�� شوروی، �� مرز مش��ک با ات

های مهم جنگ سرد در خاورمیانه،  پیمانان ناخواسته و ی�ی از اهرم ی�ی از هم

 
ّ
 حاد جماه�� شوروی گردید.بلکه در جهان، علیه ات

 
ّ
م با کمک آمر��ا و ان�لیس که از جنگ جها�ی دوّ  هرچندحاد جماه�� شوروی ات

انقالبیون آن دوران،  از نظر هرروی  بهضعیف، و�� پ��وز ب��ون آمده بود، 

 ای جادویی داشت. رفت و جلوه شمار میه شوروی کعبه سوسیالیسم جها�ی ب

ایران، مقابله با  و�ژه بهدر غرب، همچن�ن در خاورمیانه و »  جنگ سرد«هدف از 

مارکسیس�ی بود. تقو�ت دین اسالم و  -های انقالب کمونیس�ی  گس��ش اند�شه

رافات مذه�ی، دستورالعمل اسا��ی جنگ سرد به شمار گس��دن سنن و خ

ای ارزنده برای دست�اه روحانیت فرقه شیعه با روابط  رفت. و این هدیه می

تن�اتن�ی که از گذشته با دولت استعماری ان�لیس داشت، بود. با این امتیاز که 

پیدا  های بیش��ی  ی سیا��ی ایران، قدرت و توانائی اکنون با ورود آمر��ا به عرصه

حد و همدست متّ  تر�ن مهمکرد. دست�اه روحانیت از هم�ن زمان تبدیل به  می

های استعماری جهان شد. �ل دست�اه مرجعیت و روحانیت  و قدرت» جنگ سرد«

  های ضّد  های وا�سته به بی�ان�ان در خدمت سیاست با هم�اری دولت
ّ

� و م�

 رفته ازدست�ی ه سنّ مخالف اصول قانون اسا��ی کشور مشروطه درآمد. و جای�ا

 
ّ

� مشروطیت ایران و سپس سیاست �سیار عاقالنه خود را که با پ��وزی انقالب م�

 بود، داده ازدستط رضاشاه، و منطقی عدم دخالت روحانیون در ح�ومت توّس 

 .باز�افتدو�اره 
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فق�ن، با مشاوره و جنگ سرد در ایران از جانب متّ  راه��دیبرنامه و نقشه 

محور اسا��ی ترسیم و به شرح ز�ر شروع  ۳ن و دولتمردان بر فکری روحانیو  هم

 به عمل کرد:

  پی�ار و مبارزه با حزب توده-۱
ً
مبارزه علیه هر نوع انقالب و  ی ایران و اصوال

 ل و �غی��، با ز�ر�نایی سوسیالیس�ی و مارکسیس�ی.....تحوّ 

ب زمان و با پی�ار و مبارزه با بهائیان؛ ز�را بهائیان با باور به ظهور صاح-۲

عای مهدو�ت، ظهور و رجعت مهدی را مختومه ) و ادّ ۱۸۴۴د باب (پیدا�ش سیّ 

  اعالم می
ً
 ه در زند�ی مردم ب کردند و به نقش روحانیت در سیاست، و اصوال

ّ
� ک�

های معنوی و سیستم اداری این دین  و از بنیان باور نداشتند و ندارند. اند�شه

 ه نو پا، ب
ّ

 الم سنّ � مزاحم و مخالف اسک�
ً
دست�اه مرجعیت و دخالت  �ی و طبیعتا

حد جنگ سرد بود. این را مرجعیت و روحانیت شیعه روحانیت در سیاست، متّ 

  داند و این حقیقت در نوشته دا�ست و می می خو�ی به
ّ

یان �س از انقالب های مال

 شود..... بیان می روش�ی بهاسالمی، 

اسالمی  ضّد  ای �ونه بهو  شی�� های ضّد  پی�ار و مبارزه با کسروی و اند�شه-۳

حدین جنگ سرد، �ع�ی های کسروی بنیان فکری متّ  وی و طرفدارا�ش. اند�شه

ای جز در نابودی خود  گرفت و چاره زده را �شانه می روحانیت و دولتمردان اسالم

فدائیان  وسیله بههای او نبود. به هم�ن خاطر هم از ترور او  کسروی و اند�شه

روحانیت با سرور و شعف فراوان استقبال  چن�ن همدولت و  اسالم از جانب

ا دیانت ی طرفداری از او منحصر به ایران بود. اّم  شد. پیام کسروی و دامنه

بهائی در سراسر جهان طرفدارا�ی پیدا کرده بود و از مرزهای ایران گذشته و 
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ین ایرا�ی را غ��ایرانیان هم این د عالوه بههم�ی آنان در دس��س مالیان نبودند. 

 بودند. پیداکردهشناختند و به آن ایمان  می

جا�شینش  زودهن�اماصفها�ی و مرگ  سّید ابوا�حسنهللا آقا  �س از مرگ آیت

ت شیعه دو�اره به ایران منتقل شد حس�ن ق�ی، در نجف، مرجعیّ  آقا حاجهللا  آیت

اد قم را به ی نو�نی ی حوزه حس�ن بروجردی مرجعیت و اداره آقا حاجهللا  و آيت

  ۹عهده گرفت. وی 
ّ

ذ و شاگردی کرد و به  �اظم خراسا�ی تلّم سال نزد آخوند مال

  های ز�رو�م
ّ

 �اظم خراسا�ی روابط �سیار اسالم سیا��ی آشنا شد.... آخوند مال

7Fتن�اتنگ و نی�وئی با دولت استعماری ان�لیس داشت

. خاطرات و اسناد ٨

هللا بروجردی و  دهد که آیت ی�وا�� م روش�ی به�س از انقالب  منتشرشده

رانه در �ی استح�ام قدرت ارتجا�� و دست�اه روحانیت شیعه چ�ونه مزّو 

های غ��قانو�ی  ی امور کشور مشروطه دخالت خود بودند و در همه ی مانده وا�س

 اند. ی ایران کرده یت و دشم�ی با قانون اسا��ی مشروطهو ضّد 

ت فدائیان جمعیّ «ازمان تروریس�ی ت و روحانیت، سدر ز�ر عبای هم�ن مرجعیّ 

 ا در سرحّد بهره از دا�ش اسالمی، اّم  ی جوان و �ی با ره��ی یک طلبه» اسالم

 �ار کرد.جنون، مذه�ی، تأسیس و آغاز به 

د مجت�ی به ره��ی سیّ » ت فدائیان اسالمجمعیّ «تأسیس سازمان تروریس�ی 

 ر�زودرشتهای  اب صفوی و �عدادی دیگر از سازمانم��لو�� معروف به نوّ 

به وقوع بپیوندد و  مذه�ی سبب شد بیش از یک دهه خونر�زی و ناآرامی مستمّر 

 
ً
پرده و عل�ی اصول اسا��ی کشور مشروطه نادیده گرفته شود و  �ی نتیجتا

                                                                                                 
 .۳ها  رجوع کنید به آخر کتاب بخش پیوست -٨
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بار آن برای مردم ایران،  به سرانجام فاجعه اعتنا �یهای فرسوده و وا�سته،  دولت

 ...ی�ی �س از دیگری آمدند و رفتند..

ایران، بهائیان و   ها یورش به دفاتر و مراکز حزب توده در تهران و شهرستان

 ای آغاز گردید. گس��ده صورت بهاحمد کسروی 

ادپور، در باک و سر�خت فرقه شیعه و من��ی او حّد  احمد کسروی منتقد �ی

روز روشن، در مقابل چشمان مأمور�ن شهر�ا�ی و ن��وهای انتظامی در �اخ 

 ی وسیله بههولنا�ی  صورت بهایران، پایتخت کشور مشروطه ایران، دادگس��ی 

ل�ن آدمک��ی به بهانه مذه�ی در های فدائیان اسالم ترور شدند. اوّ  تروریست

در �اخ دادگس��ی ایران، اخطار واض�� بود به شاه و دولت » جنگ سرد«دوران 

ا این تند. اّم دا�س لطنه که خود را نگهبانان قانون اسا��ی ایران میالّس  قوام

 سّید حس�نی مسئول�ن کشور ناشنیده ماند و  اخطار خط�� از جانب همه

آزاد شد و » اک�� هللا«عر�ده  سردادنامامی، قاتل کسروی و من��ی وی از زندان با 

ت و ک�ن این ترور خون�ن گردید. مرجعیّ پروائی و �شو�ق عامل�ن و محرّ  سبب �ی

شر�ک  �س ازاینداران سیا��ی ایران، ی شیعه و زمام دست�اه روحانیت فرقه

اجتما�� و اقتصادی کشور های سیا��ی،  ها و نا�ساما�ی خونر�زی  ی  همه

 گردیدند.

خرا�� جامعه ایران و  –ت فدائیان اسالم به سبب بافت مذه�ی ت جمعیّ الیّ فعّ 

های �عد  بینانه و ابلهانه دولت ی و معنوی روحانیت و سیاست �وته�شتیبا�ی مادّ 

  ای پیدا کرد. برآمدن انجمن سابقه م، وسعت �یجها�ی دوّ  از جنگ
ّ
های  لها و �ش�

شناخت.  ن�ی حدومرزیسیا��ی در پایتخت و شهرهای ایران هیچ  –مذه�ی 

پور با  ی عطاءهللا شهاب وسیله ۱۳۲۱در سال» انجمن تبلیغات اسالمی«�شکیل 
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 «جانبه یافت. �شکیل  وسع�ی همه ،کمک وزارت فرهنگ
ّ
ط توّس » لم�نحادیه مسات

وسیله عباسع�� اسالمی » �علیمات اسالمیجامعه «مهدی سراج انصاری و  حاج

های بارزی از تالش  که در سراسر ایران شعبا�ی ایجاد کرده بود، نمونه

  همه
ّ

ی قدرت  و شراکت در محدوده» جنگ سرد« یان برای شرکت در جانبه مال

هیئت علمیه «�� بار دیگر چهارسو سّید حسنهللا  رفت. آيت شمار میه دولت ب

هم پاشیده بود، دو�اره زنده های طوال�ی از یاد رفته و از  را که سال» اصفهان

 کرد.

  در ش��از محّل 
ّ
ی ی�ی از  وسیله» حزب نور «یا » حزب برادران«د جنبش بابیه تول

ی ایران،  های کسروی و حزب توده بهائیت، اند�شه ی خورده قسمدشمنان 

  دس�ی آیت د نورالدین ش��ازی و هما سیّ هللا آق ط آیتتوّس 
ّ

�ی هللا بهاءالدین محال

ش��ازی تا آنجایی پیش رفت که در زما�ی  سّید نورالدینهللا  گذاری شد. آیت پایه

 ی مشغول به ز�ارت بود، فتوی به تخر�ب خانه چراغ شاهکه شاه در ش��از و در 

س و تار��� بود، داد و خود قّد بهائیان م�ا�ی م و�ژه به، که برای بابیان و سّید باب

ن�� جلوی ساختمان روی صند�� �شست و مشغول به تماشا شد. این قضیه 

رفت که به کشتار  آرامی در شهر ش��از گردید و چون بیم آن می سبب بلوا و نا

دو�اره آرامش در شهر برقرار  نظامی ح�ومتبهائیان بیانجامد، باالخره با اعالم 

 8F٩.گردید

 
ّ

نهضت خداپرستان «یان با ترفندی جدید اقدام به �شکیل باالخره مال

های اسالمی و سوسیالیس�ی بود،  که التقاطی از آراء و اند�شه» سوسیالیست

                                                                                                 
 .۱۳۸۵رسول جعفر�ان،االسالم  حجة» سیا��ی ایران –های مذه�ی  ها و سازمان جر�ان«کتاب -٩
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های  های ناچ��ی است از طوماری طو�ل از تأسیس �انون  نمونه ها اینکردند. 

 ی  اند�شه هر�ونهی بهائی و  ی ایران، جامعه افراطی اسالمی علیه حزب توده
ّ
� تر�

با پیشوند و   نامه ، ماهنامه و فصل د در ایران. �عداد فراوا�ی روزنامهو تجّد 

معنوی دولت  ی وهای مادّ  ها بنیان گرفت و با کمک �سوند اسالمی در هم�ن سال

 و روحانیت منتشر شد.

های مذه�ی برای   انجمن ظاهر بههای  این د�ان ی ه آنکه اساسنامه همهقابل توّج 

ت بهائیان و دیگر الیّ جلوگ��ی از فعّ  و�ژه به«و » ی ایران حزب توده«مبارزه با 

کشتار  حّ�یپرده از سر�وب بهائیان و  آمده بود و �ی به وجوداجتما�� » مفاسد

  در نوشته در�ی �یرفت و  آنان در ایران �خن می
ً
شد و  تبلیغ می های خود علنا

خواه  مشروطه ظاهر هب مردان دولتمردم عوام را علیه آنان تحر�ک کرده و 

افراطی آنان های  مستقیم و یا غ��مستقیم، آش�ارا و یا پنها�ی از اعمال و اند�شه

 نمودند. �شتیبا�ی می

اسالمی و در  ظاهر بهها و خاست�اه  روحانیت به هدف هر�اه آنکهانگ��  شگفت

درضاشاه و رجال سیا��ی انتقاد رسید، به محّم  ا�سا�ی خود ن�یحقیقت ضّد 

کنند،  ند که آنان اصول قانون اسا��ی کشور مشروطه را رعایت ن�یکرد می

از جانب خود جمهوری اسالمی، آنان  منتشرشدهاکنون طبق اسناد  که درحا��

دادند و  بودند که شاه و دست�اه اداری کشور را ز�ر فشار مستمر خود قرار می

گ��ند و ز�ر پا کردند تا قانون اسا��ی کشور را نادیده ب �شو�ق و ترغیب می حّ�ی

 گذارند.

ه و �شتیبا�ی ارو�ا و آمر��ا از دین اسالم در با توصیّ » جنگ سرد«سیاست 

های غ�� اسالمی، سبب شد در سراسر کشورهای  اند�شه هر�ونهمقابله با 
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  تایران، اقلیّ  و�ژه بهاسالمی 
ّ

ض و � مورد �عرّ های دی�ی و قومی و احزاب چپ و م�

فر�ب قرار گ��ند. این دوران  بازان عوام ن و سیاستداران دی تجاوز مستمر د�ان

های  شیعه بود تا اند�شهی  فرصت مناس�ی برای روحانیون فرقه ،سیاه

 ای استح�ام جای�اه خود سود برند.وا�سگرای خود را تئور�زه کنند و بر 

  �وشش مالل فقیه والیت
ّ

مغز برای عقال�ی و امروزی کردن اح�ام  یی ت�یآور مال

ماند�ان فکری و  است. و ح�ومت اسالمی رؤ�ای عصر جاهلیت و عقبدین عر�ی 

 هر�ونههای نابخردانه و ت�ی از  و هم�اری » جنگ سرد«بازتاب سیاست 

 دوراند���ی سیا��ی دست�اه دولت، سیاسیون و روشنفکران ایران است.

امامی قاتل کسروی که  سّید حس�نهای آن زمان آنکه  تنها یک نمونه از نابخردی

  بود، در تار�خ آزادشدهدر اثر فشار روحانیت بدون مجازات  وصلوات المسبا 

وز�ر در�ار کرد. آیات عظام  ،، اقدام به ترور هژ�ر۱۹۴۹مطابق ۱۳/۸/۱۳۲۸

کردند که هژ�ر بهائی  دیگران در میان عوام چن�ن شا�ع می �اشا�ی، بهبها�ی و

وز�ری  ت، زمان نخس۱۳/۹/۱۳۲۸است. یک ماه �عد از ترور هژ�ر، در 

 قتل فجیع دک�� سلیمان برجیس در های ابرقو و ای، قتل دساعد مراغهمحّم 

  نام خوش، پزشک ۱۴/۱۱/۱۳۲۸تار�خ 
ّ
دساعد محّم  9F١٠.فاق افتادو خ��اند�ش، ات

 
ّ

وز�ر و هشت مرتبه وز�ر  بار نخست زاده بود. دو  شیخ احمد قا��یفرزند مال

ی مجلس و سف��کب�� و  هها نمایند وز�ر کشور و سال بار یکامور خارجه و 

هژ�ر، به  ی چندماههوز�ری  دساعد �س از نخستوز�رمختار شد. محّم 

داد و  استعفاوز�ری رسیده بود و در چند ماه صدارت شوم خود، سه بار  نخست

                                                                                                 
 .۴ها شماره  رجوع کنید به آخر کتاب، بخش پیوست -١٠
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باالخره �س از او ع�� منصور پ��مردی فرسوده که توان راه رف�ن نداشت و در 

ه آغاز ب ۱۳۲۹فروردین ۳رسید. وی در وز�ری  ی شهر بود، به نخست فساد شهره

ع��   داد و سپهبد حاج استعفا ،ت�� همان سال �ع�ی �س از سه ماه ۵�ار کرد و 

آرا، دک��  ت و منش سپهبد رزموز�ر ایران شد. در مورد �خصیّ  نخست آرا رزم

 نویسد: دهد و می را ارائه می اظهارنظرتر�ن  تر�ن و جامع باقر عاق��، �وتاه

طلب بود... او برای پیش��د اهداف  ی و قدرتمردی باهوش، پر�ار، جّد آرا  رزم«

گذشت بود. به عهد و پیمان خود اعتنایی نداشت و  باک و �ی خود مردی �ی

  را فدای تمایالت خویش می چ�� همه
ّ
فا�� به نفع خود استفاده ساخت. از هر ات

 10F١١»کرد. می

 
ّ
ها و  همیشه با سازش -است چه در ار�ش و یا در عرصه سی -� و پیشرفت او تر�

وز�ری صدراالشراف و ر�است  های پنها�ی همراه بود. در زمان نخست دسیسه

�ش�ن شد. �س از صدراالشراف،  سال�ی خانه ۴۴ستادی تیمسار ارفع در 

  رسید. رزم وز�ری  نخستبه  ۱۳۲۴ ماه بهمنالسلطنه در  قوام
ً
ط توّس  آرا فورا

رفت و با اشتهار  شمار میه ز دشمنان شاه بره��ان حزب توده و مظفر ف��وز که ا

  اینکهبه 
ّ
حاد جماه�� شوروی روابط نزدی�ی داشت، به خدمت ار�ش با ات

                                                                                                 
، ۱۳۸۰، تألیف دک�� محّمدباقر عاق��، �شر گفتار، تهران »شرح حال رجال سیا��ی و نظامی معاصر ایران« -١١

مردی آرا اشتباه کرد. وی  آرا را نباید با سرتیپ حسینع�� رزم . حاج ع�� رزم۷۲۰تا  ۷۱۴ی  جلد دّوم صفحه

آرا �سبت  نما برای نابینایان دارد که به غلط به سپهبد رزم نما و سمت دا�شمند است و اخ��اعا�ی هم مانند قبله

 شود. داده می

A comprehensive Dictionary of contemporary Iranian political and military Personalities, Goftar 

Publishing Corp in collaboration with Nashr-e Elm, Bagher Agheli Ph.D. Tehran,2001,Vol 1. 
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دسیسه و مکر و حیله و سرانجام خیانت به  رشته یکبازگشت. و باالخره �س از 

 وز�ری رسید.  قوام و دیگران به نخست

ت است. وی ده نفر از سران وز�ری او �سیار حائز اهمیّ  دو حادثه در زمان نخست

ی افسران مورد اعتماد خود فراری داد و به  حزب توده را از زندان قصر وسیله

 
ّ
حاد جماه�� شوروی مشغول شد و از جان�ی با این وسیله به دلر�ایی از سران ات

 
ّ

� شدن صنعت نفت، آغوش گرم خود را برای دولت استعماری مخالفت با م�

تر�ن  ی ایران از سر�خت اشاره کرد که حزب تودهان�لیس گشوده ساخت. بايد 

 وز�ری او بود. آرا در دوران نخست هواداران رزم

ی ایران در آن دوران، تنها  اخبار �ودتا علیه شاه و نظام مشروطه آیا انتشار

ی خونی�ی در سر  ی �ودتا فاجعه آرا با نقشه های دشمنان بود؟ رزم شا�عه

من بر این  هرروی  بهکه در این �ار پ��وز �شد.  پروراند و جای خو�حا�� است می

ایجاد یک دیکتاتوری  درصددباور هستم که او در اند�شه یک �ودتای نظامی و 

 نظامی در ایران بود.
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ّ
 هم�ن در �اخ دادگس��ی ایرانمت

آرا، از اها�� طالقان و در جوا�ی آخوند  دع�� بوذری، وز�ر دادگس��ی رزممحّم 

 تر مهمت و دست�اه روحانیت داشت. از همه زدی�ی با مرجعیّ بود و روابط �سیار ن

ی �سیار خو�ی با فدائیان اسالم داشت. �س از ترور هژ�ر نواب صفوی  رابطه

ها در روستاهای قزو�ن  ره�� سازمان تروریس�ی فدائیان اسالم به توصیه طالقا�ی

ستائیان را به پنها�ی �خن�ا�ی و رو  ،و طالقان پنهان شد و در آنجا علیه بهائیان

انگ�� آنکه در  کرد. شگفت کشتار و آزار بهائیان آن نوا�� ترغیب و �شو�ق می

آرا بهائیان در سراسر ایران مورد آزار قرار گرفتند و �سیاری از  زمان سپهبد رزم

الدین جزایری وز�ر  در وزارت فرهنگ به دستور شمس و�ژه به�ارمندان بهائی 

هللا جزایری، آخوند مشهور  د �عمتی سیّ  �شان نوادهفرهنگ از �ار بی�ار شدند. ا

الدین  در�ار شاه سلطان حس�ن صفوی و پدر بر پدر روحا�ی بودند. شمس

های طوال�ی در کسوت روحانیت و به هم�ن سبب  جزایری، وز�ر فرهنگ، سال

 ها ام��ا�حاج بود. سال

 

 باید این نکته حائز اهمیّ  در اینجا می
ّ

و رجال  وزرامامی کر گردم که تت را متذ

های پایا�ی  قضائی کشور از زمان رضاشاه تا سال و�ژه بهسیا��ی، فرهن�ی و 

 دوران محّم 
ً
  درضاشاه، تقر�با

ً
در کسوت روحانیت  بدون استثناء هم�ی یا قبال

ها و از هزار فامیل ایل قاجار�ه به شمار  بودند و یا آخوندزاده و یا از فئودال

  �� با اند�شهست��ی و ست آمدند. بهائی می
ّ
� در این فرمان��ان های پیشرو و م���

 ای دیر�نه و نها�ی داشت. دیوا�ی ریشه
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ای به جامعه بهائیان ایران شروع  سابقه آرا یورش �ی وز�ری رزم در زمان نخست

 ،گ��ی نموده بود. این مسئله ست��ی در سراسر ایران گس��ش چشم شده و بهائی

  ده بود. چارهت دی�ی را ر�و آرامش این اقلیّ 
ّ
ت همیش�ی بهائیان ای نبود و طبق سن

ها به مقامات مسئول برای دستیا�ی به حقوق  عدال�ی از این تبعیضات و �ی

 ل شدند.قانو�ی خود متوّس 

 
ّ

دی به سپهبد حاج ع�� های متعّد  � بهائیان ایران با ارسال ش�وائیهمحفل م�

در ایران علیه بهائیان  وز�ر، تقاضای رسید�ی به فجا��� را که آرا نخست رزم

عم�� ساخ�ن �ودتا بود و  ی آرا در �ی نقشه ا حاج ع�� رزمگرفت کرد. اّم   انجام می

او  یانگ�� آنکه بر�� از وزرا داد. شگفت های بهائیان ن�ی �ی به ش�وائیههیچ اهمیّ 

های خود  کردند. فدائیان اسالم در اعالمیه هم به عقاید بهائی میمتّ  ،مذهبیون  ،را

وز�ر، م��جم  اک�� مهتدی معاون نخست دنبال نام ع��ه آرا، همیشه ب یه رزمعل

 نوشتند. می» سگ بهائی«القوان�ن منتسکیو  مشهور کتاب روح

زندانیان بهائی را در باال  ی تصمیم رئیس دادگس��ی کرمان برای ارسال پرونده

برای این ا�شان را » دلیل و دالیل«باز�و کردم و اکنون زمان آن رسیده است 

 :نماییماقدام پیگ��ی 

 «از باقر عاق�� نقل کردم:  که چنان آنآرا  سپهبد رزم
ّ
فا�� به نفع خود از هر ات

هم�ن بهائی و زندا�ی در یزد ن�� به سود و در فکر آن بود از متّ » کرد استفاده می

دع�� وز�ر، در یک تماس تلف�ی به  محّم  آرا، نخست رزم جهت بدینخود بهره گ��د. 

هم�ن در راه یزد به س�� کنید که متّ «کند:  وذری، وز�ر دادگس��ی، توصیه میب

این پرونده و محاکمات آن  سروصدایتهران کشته شوند تا هم�ی از گرفتاری و 

 ».آسوده شو�م
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آرا در فکر سوءاستفاده از زندانیان بهائی در یزد  شدند که رزم باخ�� بهائیان

، محفل بهائیان ایران �س از گزارش مصائب ی طوال�ی م�ن ش�وائیهاست. در سوّ 

شماری که بهائیان در سراسر کشور به آن مبتال بودند، به قضیه انتقال   �ی

بهائیان زندا�ی یزد به تهران و نگرا�ی آنان از این دستور به سپهبد حاج ع�� 

 نویسد: آرا می رزم

وده و هست این ه آن مقام رفیع ب�سیار مهم و قابل توّج  هم آنموضوع دیگر که «

هم�ن گناه [متّ  رات قانو�ی باید محاکمه این مظلومان �یمقرّ  موجب بهاست که 

های ابرقو].در کرمان انجام پذیرد و روی هم�ن اصل زندانیان را به آن شهر  قتل

انتقال داده و وکیل آنان ن�� به آن محل رفته است، معلوم نیست به چه جهت 

 باآنکهو پرونده به تهران احاله گشته است.  ناگهان رأی مراجع قضائی برگشته

ب به بر اولیای امور وا�ح و عیان است که در تهران نفوس مغرض و متعصّ 

ک�ن و متنفذین �ع�ی همان ا�خا��ی [اعضاء فدائیان اسالم] که در تحر�ک محرّ 

ها  آرائی اند صف پا کردهه محاکمه قاتل�ن دک�� برجیس آن هیاهو و غوغا را ب

 ود و چه �ساطی خواهند گس��انید.خواهند نم

از عدم �عقیب عامل�ن حقیقی قتل زن  نظر صرفتمام این قرائن و امارات �ع�ی 

گناه که روحشان هم از این واقعه  ، و در عوض دستگ��ی جم�� �یابرقویی

 
ً
به تهران و درج  خ��ی نداشته و بردن آنان ابتدا به کرمان و احاله پرونده �عدا

  جرایدآم�� و خالف واقع در �سیاری از  ت تحر�کمقاالت و اعالنا
ّ

� مرکزی و مح�

انگ�� گرو�� از واعظ�ن  هجامعه بهائی و بیانات مفسد ها بر ضّد  و انتشار اعالمیه

و ذاکر�ن بر رأس منابر و س�وت اولیای مح��م امور انتظامی و موافقت مراجع 

سازد  ل را متقن میعالیه قضائی با اقدامات دادگس��ی یزد و کرمان؛ این محف
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داری طبق  های دامنه  حتم و قطع در این قضیه دسائس و توطئه طور  بهکه 

نفع  گناه ایران در میان است و نفوس ذی بهائیان �ی های دقیق بر ضّد  نقشه

مایلند که نوایای سیئه خویش را تحت این عناو�ن عم�� سازند... چون این 

دوره زمامداری آن �خص مح��م  محفل همواره آرزومند بوده و هست که در

  [حاج ع�� رزم
ّ
فاق نیفتد به کمال صمیمیت حقایق آرا] چن�ن وقا�ع ناستوده ات

ه مسلمه را به عرض رسانیده، امیدوار است برای رفع این تضییقات اوامر صر�ح

 »و دستورات اکیده صادر فرمایند

دنبال ه نکرد و ب �ی به ش�وائیه جامعه بهائیتوّج  بازهمآرا  سپهبد حاج ع�� رزم

آرا و وز�ر  دستور رزمه ب هرحال بهعم�� ساخ�ن نقشه شوم خود بود. 

هم�ن با ترس و وحشت با اتو�وس به تهران اعزام شدند. در دادگس���ش، متّ 

 
ً
ها افتاده بود که قرار است در مس�� راه  شا�ع و بر سر ز�ان سراسر راه قو�ا

شد  له قرار گ��ند. �ا�� هم شنیده میهم�ن بهائی به تهران، مورد حماتو�وس متّ 

جلوگ��ی از  ی آرا مایل است از این جر�ان سوءاستفاده کرده و به بهانه که رزم

اعالم و  نظامی ح�ومتحمله به بهائیان و سر�وب آشوب در شهرهای مختلف، 

 سپس �ودتا کند.

د که ی�ی از شوند و دک�� حبیب مؤ�ّ  ل میبهائیان به تدب�� دیگری متوّس 

آرا در دوران  فرستند. رزم وز�ر می آرا بود را به نزد نخست تر�ن دوستان رزم رامیگ

خدمت نظامی در کرما�شاه به بیماری �خ�ی دچار شده بود. تنها طبیب عالم و 

خارج بود، برای درمان او  ی کرده تحصیلد بهائی را که ماهر شهر دک�� حبیب مؤ�ّ 

 د با �وشش فراوان مبرند. دک�� مؤ�ّ  می
ّ
شود و این سبب  آرا می ق به درمان رزموف
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کرد  خطاب می» پدر«د آرا به دک�� مؤ�ّ  رزم که طوری بهگردد،  دوس�ی ب�ن آن دو می

 نامید. می» فرزند«او را د هم و دک�� مؤ�ّ 

گردد و در  از کرما�شاه رهسپار تهران می ۱۳۲۰د �س از شهر�ور دک�� حبیب مؤ�ّ 

آرا  شود و ی�ی از بیماران وی هنوز رزم شغول میتهران مقیم و دو�اره به طبابت م

  هرروی  بههست. 
ّ

� بهائیان ایران او را که همچن�ن ی�ی از اعضاء این محفل م�

سپهبد و » فرزند!«د نزد کند. حبیب مؤ�ّ  آرا گسیل می رزم سوی  بهمحفل بود 

از رود و داستان بیچار�ی بهائیان یزد را  آرا می وز�ر ایران حاج ع�� رزم نخست

» پدر«به تقاضا و دادخوا��  تنها نهوز�ر  کند. نخست آغاز تا انجام �عر�ف می

شود و از صدور دستور رسید�ی عادالنه  ته میدهد، بلکه برانگیخ ترتیب اثری ن�ی

 جویی قدرتی او  در چهره که درحا�� باره یک بهورزد و  هم�ن امتناع میبه وضع متّ 

کنید که من  می تصور پدر، آیا «پرسد:  د مینمودار شده بود، از دک�� حبیب مؤ�ّ 

ات فرزند، من که از نیّ «دهد:  د پا�خ میدک�� مؤ�ّ » به اهداف خود نائل گردم؟

کنم، همیشه خداوند قادر  ا پدرانه به شما نصیحت میباط�ی شما آ�اه نیستم، اّم 

خود های ح�ومت  متعال را ناظر اعمال خود بدانید و با عدالت رفتار کنید و پایه

د با غم و نومیدی فراوان دف�� دک�� مؤ�ّ ». را روی خون مظلومان قرار ندهید

  نخست
ّ
 وز�ر را ترک کرد و جر�ان مالقات خود را به اط

ّ
� بهائیان الع محفل م�

دعا بلند ه ام به دستور �شکیالت خود دست بایران رسانید. بهائیان در هم�ن ایّ 

نداشتند. تبلیغات متوا�� از جانب ای جز شکیبایی و بردباری  نمودند و چاره

 
ّ

های او قرار داشتند،  درضاشاه و دولتیان که بهائیان مورد �شتیبا�ی محّم مال

 تواند قرار گ��د. پا و م�حک است که تنها مورد قبول ابلهان می �ی چنان آن
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ط خلیل طهماس�ی آرا در هم�ن زمان توّس  شود و رزم طن� و افسون تار�خ شروع می

اء سازمان تروریس�ی فدائیان اسالم، که خصومت و دشم�ی عمیقی ی�ی از اعض

های ابرقو،  گناه قتل هم�ن �یبا بهائیان داشت، ترور شد و اتو�وس حامل متّ 

 
ً
  تقر�با

ّ
ا این پایان ماجرا نبود. پ��امون ی به تهران وارد گردید. اّم فاق خا��ّ بدون ات

 آرا توّس  ترور رزم
ً
اند.  نوشته و منتشر کرده فراوان ط فدائیان اسالم، اخ��ا

  می هرروی  به
ّ
 دانیم که این ترور با اط

ً
توافق قب�� بر�� از رجال جبهه  الع و احتماال

 
ّ

آرا باعث اندوه کرمل�ن گردید و بیانیه  � انجام گرفته است. ترور تیمسار رزمم�

 ای علیه آمر��ا و ان�لیس منتشر کرد. �سیار شدید و زننده

 

  که هن�امی ۱۳۳۱در سال
ّ

� در مجلس به اوج خود رسیده بود، قدرت جبهه م�

  هعّد  ی وسیله بهطر�� 
ّ

ه و به تصو�ب مجلس � تهیّ ای از نمایند�ان جبهه م�

 
ّ

آن طرح، خلیل طهماس�ی از زندان آزاد گردید.  موجب به� رسید، که شورای م�

 شرح ز�ر بود:ه ماده واحده ب صورت بهطرح 

 آرا و حمای چون خیانت حاج ع�� رزم«
ّ
ت ایران ثابت است، ت او از اجانب بر مل

گناه و ت��ئه  فرض اینکه قاتل او استاد خلیل طهماس�ی باشد، از طرف مردم، �ی

 »شود. شناخته می

آرا با  ی رزم درضا] شاه، خانوادهط [محّم با تصو�ب این طرح و توشیح آن توّس «

نوشتند که ای به شاه، به این اقدام اع��اض نمودند و به شاه  ارسال نامه
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و او را جزو شهدای ار�ش  شده دادهآرا  ی رزم مدال جاو�د به خانواده که درحا��

 11F١٢»اند؟ چ�ونه است که وی را مهدورالدم شناخته بنابرایناند،  محسوب داشته

نف��ی میل دارند بدانند که چه کسا�ی به طرح  هستند کسا�ی که در کمال نیک

 
ّ

 � رأی دادند. برای آ�ا�� آنان:آزادی خلیل طهماس�ی در مجلس شورای م�

هللا  آبادی [آخوند و از یاران آیت نفر بودند که عبارتند از: شمس قنات ۲۷«

دجوادی، مهندس حسی�ی، �اشا�ی و فدائیان اسالم]، نادع�� کر��ی، حاج سیّ 

جال��، انگ��، دک�� بقایی، ع�� زهری، حس�ن م�ی،  سّید باقردک�� شای�ان، 

ک�� مل�ی، پارسا، مدرس، دک�� فلسفی، ناظرزاده، زاده، د مهندس ز�رک

]وکیل، پوراخگر، میال�ی، شاپوری، فرزانه سّید هاشمزاده، اقبال، [ حائری 

 12F١٣.»معتمد، دماوندی، ناصر ذوالفقاری، دک�� سنجا�ی و نر�مان

  طرح و تصو�ب الیحه آزادی خلیل طهماس�ی، قاتل رزم
ً
با  آرا از زندان، که عمال

ون اسا��ی و قوان�ن جزائی و کیفری ایران مخالف بود، در زمان تمامی اصول قان

 د مصّد وز�ری دک�� محّم  نخست
ّ
ق سیاستمدار د مصّد فاق افتاد. دک�� محّم ق ات

نداشت. چه عوام�� باعث شد که » ی ایزدی فره«بود و نه یک قد�س، و دعوی 

رد غرضانه مو  باید �ی این طرح به مجلس برده شود، مطل�ی است مهم که می

                                                                                                 
تألیف » اجتما�� ایران –جمعّیت فدائیان اسالم و نقش آن در تحّوالت سیا��ی «مراجعه کنید به کتاب  -١٢

 .۲۲۰تا  ۲۱۹ی  ، صفحه۱۳۸۱داوود امی�ی، مرکز اسناد انقالب اسالمی،

Fadaian-e-Islam’s Population and it’s role in political and social events of Iran. By: Davood Amini. 

The Center for Islamic Revolution Documents. August 2002 

� شدن نفت. مرکز برر��ی اسناد  مراجعه کنید به این منا�ع: خاطرات شمس قنات -١٣
ّ

آبادی، س��ی در نهضت م�

العات، اسفند
ّ
و  ۲۱۹ا جمعّیت فدائیان اسالم از داوود امی�ی، صفحه ، و ی۲۱۹ی  ، صفحه۱۳۷۷تار��� وزارت اط

۲۲۰. 
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��ی قرار گ��د، که احتیاج به فرصت دیگری است، و ارتباطی با این مبحث ر بر 

 
ً
 خواهم آورد. ندارد. این مهم را در مکتو�ی دیگر مشروحا
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 دست فدائیان اسالمه اعظم ب ین فتحقتل نورالّد 

وز�ری دک��  ناچارم به جنای�ی در اینجا اشاره کنم که در زمان نخست

 دمصّد محّم 
ّ

  وچرای چون  �یو مدافع � ق، قهرمان م�
ّ
فاق اصول قانون اسا��ی ات

 )۱۶/۵/۱۳۳۱(ی آزادی خلیل طهماس�ی افتاد. این جنایت �عد از تصو�ب الیحه

ه ) ب۲۴/۸/۱۳۳۱تروریست مشهور فدائیان اسالم و قبل از آزادی وی از زندان (

 ق و وز�ر کشور دمصّد وقوع پیوست. من تاکنون بر این باور هستم که دک�� محّم 

ا افرادی دک�� غالمحس�ن صدیقی نق��ی در این جنایت هولناک نداشتند، اّم او 

  چون آیت
ّ

� با هللا �اشا�ی، جمال امامی و دک�� بقایی از فراکسیون جبهه م�

دانیم که �س  می هرروی  بهسازمان فدائیان اسالم ارتباط �سیار نزدی�ی داشتند. 

امامی ضارب  سّید حس�نی و اعدام فور ) ۱۳/۸/۱۳۲۸( از ترور هژ�ر وز�ر در�ار

نواب صفوی ره�� فدائیان  سّید مجت�یبالفاصله  )،۱۷/۸/۱۳۲۸( هژ�ر در تار�خ

ها به روستاهای اطراف قزو�ن و  هللا طالقا�ی و دیگر طالقا�ی اسالم با کمک آیت

هایی علیه  ام �خن�ا�یطالقان فرار کرد و در آن نوا�� پنهان شد. وی در این ایّ 

داد و به تحر�ک روستائیان علیه چند  وز�ر وقت انجام می دولت ساعد نخست

خانواده بهائی مشغول بود. این تحر��ات ادامه پیدا کرد و سرانجام در زمامداری 

 ی رامج�ن در اعظم، ی�ی از مالک�ن بهائی دهکده ین فتحدک�� مصدق، نورالّد 

با بیل،  دست فدائیان اسالمه نزدی�ی قزو�ن، در ش�ی تار�ک، به ش�ل فجی�� ب

 ی انگ�� آنکه ژاندارمی که شاهد حمله �لنگ و چاقو به قتل رسید. شگفت

اعظم را با  ین فتحاعظم بوده پا به فرار گذاشت و نورالّد  روستائیان به فتح

نفس بود. برای روستائیان به  اعظم مردی نیک ین فتحقاتل�ن تنها گذاشت. نورالّد 
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برای آنکه دهقانان مسلمان که برای  تر مهمخرج خود حمام ساخته بود. از همه 

کردند، برای خواندن نماز و در ا�عقاد مجالس عزاداری مشک�� نداشته  او �ار می

ها ما�ع از وقوع این جنایت  ا همه این نی�یباشند با خرج خود م�جدی بنا کرد. اّم 

 فر��ی فدائیان اسالم شدند. ب و عوام�شد و مردم عوام �سلیم نکبت �عصّ 

هم�ن به قتل مرداد، داد�اه متّ  ۲۸چند ماه قبل از �ودتای ) ۲۶/۲/۱۳۳۲(خدر تار�

 ،محرمانه طور  بهعظم در تهران �شکیل گردید. مأمور اداره آ�ا�� ا ین فتحنورالّد 

انگ��  گزار��ی از این داد�اه به شهر�ا�ی �ل کشور داده است که خواند�ش ع��ت

 است:

» 
ً
ایان قاسم و تقی سماورساز مأمور�ن دارد. برابر گزارش آق معروض می مح��ما

 ۲۷/۲/۱۳۳۲و شب یکشنبه  ۲-۲۶شنبه  و�ژه، عملیات فدائیان اسالم را در روز

 دهند: شرح ز�ر شرح میه ب

قر�ب بیست نفر از افراد فدائیان اسالم ۲۶/۲/۱۳۳۲صبح روز  ۹ساعت  -الف

 ی حسی�ی در داد�اه جنحه حضور یافته و محاکمه شمهاسیدبه سر�رس�ی آقای 

اعظم  کنند�ان در قتل مرحوم فتح هفده نفر رعایای قر�حه رامج�ن شرکت

شروع شده و آقای دک�� پاد که از طرف افراد فدائیان اسالم به سمت وکیل 

 طورک�� بههفده نفر  درنتیجهمدافع �عی�ن شده بوده، شروع به دفاع نموده و 

یان اسالم شش رأس اند و از طرف افراد فدائ ت��ئه و بالفاصله آزاد گردیده

�وسفند در مقابل زندان �اخ دادگس��ی موقع خروج آزادشد�ان ذبح گردید و 

واحدی [مرد شماره  سّید عبدا�حس�ندهند که از طرف  مأمور�ن و�ژه توضیح می

استخالص هفده نفر  عنوان بهر�ال،  چهارصد هزاردو فدائیان اسالم] مبلغ 

آوری گردیده که مبلغ  اند، از بازار جمع کشتهرعایا، به نام اینکه یک نفر بهائی را 
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ی فامیل مرحوم اند و ح�ّ  را به آقای دک�� پاد تأدیه نموده ر�ال آن شصت هزار

13F.»اند نمودهاعظم را در خارج [داد�اه] فدائیان اسالم تهدید  فتح

١٤ 

الف از این سند را نقل  پاراگرافاین سند طوال�ی است. من تنها بخ��ی، �ع�ی 

در  هرروی  بهی کالم نیاوردم.  راگراف ب از گزارش باال را به سبب اطالهپا کردم و

نفر از فدائیان اسالم در  ۵۰۰ب گزارش شده است که در شب �عد  پاراگراف

ی حاج  کنند و در خانه ای به ر�است نواب صفوی بر�ا می گمرک جلسه چهارراه

و اشر�ه میل  شب به خاطر این پ��وزی بزرگ، اغذیه یوسفیان مقدم تا نیمه

 نمایند. می

 

  آرا، حس�ن عالء به نخست �س از ترور رزم
ّ

� در وز�ری رسید و نمایند�ان جبهه م�

  ۱۳۲۹اسفند ۲۴تار�خ 
ّ

 در جلسه عل�ی مجلس شورای م�
ّ

� شدن صنعت � طرح م�

 
ّ
ها  فاق آراء تصو�ب کردند. به هم�ن مناسبت مردم تهران و شهرستاننفت را به ات

ه و شادما�ی ز�ادی از خود �شان دادند. اع��اضات به چراغا�ی پرداخت

�اشا�ی، ره�� آنان، علیه  سّید ابوالقاسمهللا  های فدائیان اسالم، آیت تروریست

گ��ی  وز�ر باال گرفت و سبب شد، دو ماه �عد از �ست خود کناره عالء نخست

مای راهن«کند و به سمت وز�ر در�ار شروع به �ار کرد. فراموش نکنیم که کتاب 

                                                                                                 
، دک�� احمد �ل محّمدی، انتشارات مرکز اسناد انقالب »جمعّیت فدائیان اسالم به روایت اسناد«کتاب  -١٤

، عکس سند آمده. توّجه داشته باشیم که شهر�ا�ی ۲۵۳، سند ۴۶۷، جلد دّوم صفحه ۱۳۸۲اسالمی، زمستان 

 رات تا�عه وزارت کشور بود.�ل کشور از ادا

Djamiyat Fadaiyan-e-Islam According to Documents By: Dr. Ahmad Golmohammad, The Center for 

Islamic Revolution Documents. February 2004, Vol.2. 
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ام در ت��اژی باال منتشر شد. چ�ون�ی منشور فدائیان اسالم در هم�ن ایّ » حقایق

و م�ا�ی  جاییمخارج آن را چه ک��ی پرداخته است، در  اینکهچاپ این کتاب و 

 ی تار�خ معاصر ایران است. دیگر خواهم آورد که خود ی�ی از اسرار نهفته

 دک�� محّم 
ّ

در  ۷/۲/۱۳۳۰ن، در تار�خ� ایراد مصدق، ره�� نهضت و جبهه م�

ی مجلس با پیشنهاد جمال امامی و ابراز تمایل اک��یت وکالی  العاده ی فوق  جلسه

  مجلس
ّ

به طرز  دایروز�ری رسید. و بالفاصله طرح قانو�ی  به نخست �شورای م�

 
ّ

� شدن صنعت نفت در سراسر کشور به تصو�ب مجلس�ن رسید اجرای اصل م�

ام را های این ایّ  ها و توطئه نون شد. شرح دسیسهو هیئت دولت مأمور اجرای قا

، قهرمان مصّدقد دانیم که دک�� محّم  باید در مقامی دیگر دنبال کنیم، ز�را می می

 
ّ

ش�ی آرام نگرفت و روزی بدون مکر و حیله از جانب دشمنان  ،� ایراننهضت م�

از حقوق برای دفاع  ۱۳۳۰مهر ۱۴خار�� و داخ�� س��ی نکرد و باالخره در تار�خ 

 
ّ
ت، عازم آمر��ا شرکت در جلسه شورای امنیّ  منظور  بهس هیئ�ی أت ایران در ر مل

 شد.

عبارت بودند از: سناتور مت�ن دف��ی،  مصّدقاعضاء هیئت همراهان دک�� 

صا�ح، دک�� شای�ان، دک�� کر�م سنجا�ی، دک�� مظفر  یار هللاسناتور بیات، 

دی (م��جم)، جواد بوشهری، بقائی، دک�� حس�ن فاط�ی، دک�� عی��ی سپهب

 
ّ
العات و حس�ن نواب، محسن اسدی (م��جم)، عباس مسعودی مدیر روزنامه اط

الدین شفا رئیس  زاده مدیر کیهان و نماینده مجلس، �جاع سناتور دک�� مصباح

، فرزندان دک�� مصّدقو ضیاء اشرف  مصّدقتبلیغات، دک�� غالمحس�ن 

 .مصّدق
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طی �خن�ا�ی پر شوری در شورای  مصّدقد حّم دک�� م ۱۳۳۰مهر ۱۸در تار�خ 

 امنیّ 
ّ

� شدن صنعت نفت دفاع کرد و از مظالم دولت استعماری ان�لیس ت از م�

  روز تار��� که حافظه ازاین �س�خن گفت. یک روز 
ّ
را فراموش  ت ایران آنی مل

 
ّ

� بهائیان آمر��ا (شورای کشوری و انتخا�ی نخواهد کرد، نمایند�ان محفل م�

، برای شرح اوضاع مصّدقد آمر��ا) با کسب اجازه از دک�� محّم  بهائیان

های ابرقو و عدم رعایت عدالت حقو�� بهائیان ایران و  هم�ن قتلانگ�� متّ  اسف

د وز�ر ایران در محل اقامت او رفتند. دک�� محّم  مالقات نخسته دادخوا��، ب

ه آنکه لب توّج های آنان �وش فرا داد و جا به گفته روئی خوشدر کمال  مصّدق

  به نمایند�ان بهائیان توصیه
ً
 نماید. صمیمانه و فرزانه می هایی �امال

  این دیدار دوستانه
ّ

� و ی نمایند�ان جامعه بهائی آمر��ا با ره�� جبهه م�

  نخست
ّ

اند، که  گزارش کرده �ونه این� بهائیان آمر��ا وز�ر ایران را به محفل م�

بخش اقدامات  تواند روش�ی ام، میدر این ایّ  ی آن غرضانه ی �ی انتشار و مطالعه

 
ّ
  و�ژه بهکشور،  جت ایران در داخل و خار مل

ّ
ست��ی  � ایران علیه بهائیجبهه م�

 ح�ومت جمهوری اسالمی باشد.
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14Fايران وز�ر  نخست مصّدقد گزارش مالقات دک�� محّم 

١٥ 

 

] ۱۳۳۰ مهرماه۲۶[جمعه  ۱۹۵۱اکت�� ۱۹صبح جمعه،  ۱۱[مالقات]:  ساعت

  روز«
ّ
 15F١٦»د حضرت اع��تول

وز�ر در هتل ريس��تاور، خيابان پارک، خيابان پنجاه  نخست اتاقمحل[مالقات]: 

 و هفتم، نيو�ورک

 
ّ
نجام پذيرد د تا مصاحبه [گفت�و] در موقعي�ی ات به عمل آمگزارش: نهايت دق

اک�� آزادی را داشته باشيم. بنابراين موضوع وقت که برای اظهارات خود، حّد 

 ت بود.ائز اهميّ برای ما ح

 
ّ

�، آقای همراه دک�� فض�� ميال�ی شرفياب شديم. نمايند�ان محفل روحا�ی م�

] و دک�� [فض��] ميال�ی بودند. دک��[حس�ن] نواب، Bora Kawlinبورا �اول�ن [

سّید �� کرد. دک�� [وز�ر معّر  ايران در هلند، ما را پذيرفت و به نخست وز�رمختار

 ] شاي�ان، عضو مجلس شو ع��
ّ

� ايران و معاون شواری نف�ی و همچن�ن رای م�

ای از  هوز�ر و دک�� نواب با عّد  وز�ر حضور داشتند. دخ�� نخست دخ�� نخست

 
ّ
کردند، مشغول �حبت بودند. بدين ترتيب  خود را آماده می وسایلاسان که ع�

وز�ر در شرایط �سيار خو�ی  نخست مصّدقمصاحبه [گفت�و و مالقات] با دک�� 

 رفت.نجام گا

                                                                                                 
مضمون گزارش ، ن�ارنده با توّجه به ۲۱۸تا  ۲۱۵تألیف محّمد تقی افنان، صفحه » گناهان �ی«نقل از کتاب  -١٥

 در میان این عالمت [ ] توضیح خود را افزوده است.

د سّید باب در ش��از. -١٦
ّ
 به حساب میالدی این روز مصادف است با روز تول
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کرد. از دک�� [فض��] ميال�ی خواهش کرد که  ان�لي��ی �حبت ن�ی ،مصّدقدک�� 

مطالب  تنها نهکرد که توا�ستيم،  سزاییه م��جم باشد. اين موضوع به ما کمک ب

تفهيم کرديم. دک�� شاي�ان �سيار  خو�ی بهخود را بيان کنيم، بلکه جوهر کالم را 

ی  بهدر مصاح ندرت بهاد و د زد، فقط �وش می خوب ان�لي��ی حرف می

 کرد. [گفت�وهای] ما شرکت می

 «وز�ر گفتم:  به نخست
ّ

� بهائيان و هزاران مفتخرم که از طرف محفل روحا�ی م�

ورود شما را به کشور خود خ��مقدم ب�و�م و سالم�ی شما را  آمر��اییبهائی 

 » مسئلت نمايم.
ّ

ش وقت ر نمود و اظهار داشت، خو او از اين بيانات اظهار �شک

 پذيرد. را می خ��مقدماست و اين 

 ی خا��ّ  بهائيان آمر��ا که عالقه«�عد به ا�شان گفتم: 
ّ
ت ی به رفاه و آسا�ش مل

 
ّ
به اين سبب است که کشور  فقط نه� و پيشرفت کشورشان دارند، ايران و تر�

ی کث��ی از برادران بهائی  هايران زاد�اه ديانت جها�ی بهائی است، بلکه موطن عّد 

در تمام دنيا بهائيان ايرا�ی تا آنجا که برا�شان مقدور و «سپس گفتم: » است. ما

کنند و يک ح�ومت عادل  ر باشد، صادقانه به نفع کشور [ایران] خدمت میميّس 

 در امور سيا��ی دخالت  را خدمتگزار حقيقی خداوند می
ً
دانند. بهائيان ابدا

که انصاف و عدالت برای تمام  اين است ها آنکنند. فکر اص�� و آرزوی قل�ی  ن�ی

�شتيبان حقيقی دولت عادل ام�ان  تا حّد  ها آنافراد وجود داشته باشد. 

 »هستند.

  نخست
ّ
ی  در ايران موازنه«کرد. گفت:  ه میت به �خنان من توّج وز�ر با دق

 »ها وجود دارد. تی بيش��ی �سبت به بهائيان در مقا�سه با ساير اقليّ  دوستانه

 »ت و آزار بهائيان در ايران نگرانند.ئيان آمر��ا از �عقيب و اذيّ بها«من گفتم: 
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 ی را در نظر دارم.وز�ر سؤال کرد، که آيا موضوع خا��ّ  نخست

 »ی اين وقا�ع در اختيار دار�م. همدارک �سياری در�ار «پا�خ دادم: 

اين قضايا را ره��ان دي�ی که تحت «ف گفت: �س از شنيدن اين مطالب با تأّس 

 »اند. ها هستند، موجب شده مونيستهای سيا��ی مانند ک ��ی از نهضتنفوذ �ع

وز�ر گفت، دولت او نظر سوئی عليه بهائيان ندارد و اميدوار است، به  نخست

 باشد. طور  هماناست، در ايران هم که در تمام دنيا دين آزاد  �ونه همان

به زمان  های وارده بر بهائيان مر�وط وز�ر اظهار داشت، �عقيب و ستم نخست

گذشته است و اميدوار است، ديگر در آتيه تکرار �شود و قول داد، تا آنجا که 

ی برای اجرای عدالت بتواند، از کمک به بهائيان دريغ ننمايد و از هر فرص�

 استفاده کند.

  از احساسات دوستانه
ّ

 �شک
ً
ن برای سالم�ی بهائيا«ر نموده، گفتم: ی او عميقا

 »کنند. شما دعا می

ت ا�خا��ی که اف�ار عا�� و نظر خوب برای ايران من برای موفقيّ «داد: پا�خ 

 »کنم. دارند، دعا می

ه کرده بودند، ای که محفل امر��ا برای ا�شان تهيّ  ف کردم، هديهاظهار تأّس 

ای  برسد، ارسال خواهم داشت. در ضمن مقاله اینکه محض بههنوز نرسيده، 

 
ّ
 ی ضمیمه بهائی نوشته شده بود، ی اليف در تمجيد ديانت به هکه در مجل

 ی ص�ح بهائی [را] به ا�شان �شان دادم. رونوشت برنامه

  ی به مقالهی خا��ّ  دک�� شاي�ان اظهار عالقه
ّ
ه را به او ی مز�ور نمود. من هم مجل

 هديه دادم.
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روح اين مالقات رس�ی �سيار دوستانه بود، ز�را هيچ �جله و شتا�ی در �ار نبود 

م. دک�� ميال�ی و یت است، بيان نمايحائز اهميّ  آنچهتيم، تا و فرصت �ا�� داش

ت خود صادق است. در بيانات و نيّ  مصّدقمن هر دو احساس کرديم که دک�� 

 تا درب   او در موقع خداحافظی
ً
ما را مشا�عت کرد و دست ما را با  اتاق�خصا

 گرمی فشرد.

برود، چون  مصّدقک�� عصر جمعه به دک�� ميال�ی تلفن کردند که به آپارتمان د

  هديه
ّ

� آمر��ا رسيده بود. به دک�� ميال�ی دادم، تا آن را همراه ب��د. ی محفل م�

وز�ر  تقديم کرد. نخست مصّدقدک�� ميال�ی ابتدای ورود هديه را به دک�� 

های داخ�� و نمای  نهايت خو�حال شد که يک آلبوم چرمی ز�با حاوی عکس �ی

ر شی�ا�و] آمر��ا و گزارش پيوست آن را که حا�ی از خار�� معبد [بهائیان در شه

 ايران بود، به ا�شان �سليم کرد. های �سياری بر بهائيان مظالم و ستم

  مصّدقدک�� 
ّ
الع دارد، چون تيمسار سرلشکر گفت، از بازداشت بهائيان يزد اط

ار اند که با بهائيان با عدالت رفت عالئی او را مالقات کرده و به او گزارش داده

وز�ر اظهار داشت که مايل است، در ايران به بهائيان کمک  شود. نخست ن�ی

  ا نامهکند، اّم 
ّ

� آمر��ا که حا�ی از توسعه و نفوذ ديانت بهائی است، ی محفل م�

دار  ی او نيست. آنچه او احتياج دارد، اين است که روی �اغذ مارک مورد عالقه

 
ّ

 ی کمک به برادران بهائی ما که دری رس�ی بنويسيم و برا �، يک نامهمحفل م�

ت و آزار قرار دارند، دادخوا�� کنيم و ذيل آن نامه را مهر و ايران در معرض اذيّ 

امضاء نماييم، تا ا�شان بتوانند، برای کمک به بهائيان ايران، مورد استفاده 

ی رس�ی  در آخر اين نامه«وز�ر با صراحت گفت:  نخست حّ�یقرار دهد. 

ن باستا�ی و قانون ���ی شگف�ی است، در کشوری که دارای تمّد  بنويسيد: "جای
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اسا��ی است و تمام افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند، 

وز�ر تأکيد کرد که اين  نخست» شود." فانه با بهائيان خالف قانون رفتار میمتأّس 

 محرمانه بما
ً
 ند، وگرنه دست او �سته خواهد شد.موضوع بايد �امال

وز�ر از دک�� [فض��] ميال�ی سؤال کرد و �عداد محصل�ن بهائی را در  ستنخ

ا��  ۱۰قليل است، در حدود  ها آنآمر��ا جو�ا شد. دک�� ميال�ی پا�خ داد، �عداد 

 باشند. نفر می ۱۵

  زمان همدک�� ميال�ی و من از پيدا شدن چنان فرص�ی گرانبها که 
ّ
د با سالگرد تول

نهايت شاکر و اميدوار�م که اين  د باب] بود، �یمحّم  سّید ع��حضرت اع�� [

ی دوران اجرای عدالت و آزادی برای برادران بهائی ما در ايران  پيش آمد طليعه

 باشد.

 ]Horace Holey[ هوراس ه�� -من��ی محفل روحا�ی م�� آمر��ا

 

د وز�ر ایران دک�� محّم  نخست» مالقات رس�ی«بر مبنای گزارش بهائیان آمر��ا، 

 درس�ی به مصّدقانجام گرفته است. دک�� » �سيار دوستانه«در فضایی  قمصّد 

وز�ری او مر�وط  به دوران نخست» های وارده بر بهائیان ستم«داند که  می

و به بهائیان » تکرار �شود«در آینده این ستم و آزار » امیدوار است«شود و  ن�ی

دریغ ننماید و از هر تا آنجا که بتواند از کمک به بهائیان «دهد،  می» قول «

ی  به تصدیق نماینده مصّدقنماید. دک�� » فرص�ی برای اجرای عدالت استفاده

وز�ر یک کشور  او نخست» ت خود صادق است.در بیانات و نیّ «بهائیان آمر��ا 

مشروطه با قانون اسا��ی وز�ر یک کشور  نخست تر مهممسلمان، و�� از همه 

 مدّون است.
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، اکنون »ت و آزار بهائیان در ایران نگرانند�عقیب و اذیّ  از«بهائیان آمر��ا که 

اند، تا اضطراب و دادخوا�� خود را با  آوردهدست  بهخو�حالند از اینکه فرص�ی 

جها�ی داشت، در  وز�ر ایران، که آن زمان محبو�یت و اشتهار �خص نخست

 آنان اشاره
ً
های  رای قتلای به بهائیان زندا�ی در یزد و ماج میان گذارند. ظاهرا

  از بازداشت بهائيان يزد«�و�د:  در پا�خ آنان می مصّدقکنند و دک��  ابرقو می

 
ّ
، ز�را ی�ی از بهائیان ایران تيمسار سرلشکر عالئی او را مالقات »لع هستممط

 شود. بهائيان با عدالت رفتار ن�یاند که با  کرده و به او گزارش داده

کند که  مر��ا در گزارش خود تأیید و تأکید میبهائیان آ ی خواند�ی آنکه نماینده

ای رس�ی به او بنویسند  صادقانه به آنان پیشنهاد داده است، نامه مصّدقدک�� 

ای که حاوی تبلیغات  کند، که مبادا نامه پرده و روشن �وشزد می و بالفاصله، �ی

یسند، ، برای او بنو »حا�ی از توسعه و نفوذ ديانت بهائی«دین بهائی باشد و یا 

ی او نيست.  مورد عالقه -به تصدیق نمایند�ان بهائیان آمر��ا  -ای  ز�را چن�ن نامه

ايران در  برای کمک به برادران بهائی ما که در«آنچه او احتياج دارد، اين است... 

ت و آزار قرار دارند، دادخوا�� کنيم و ذيل آن نامه را مهر و امضاء معرض اذيّ 

ايران، مورد استفاده قرار ند، برای کمک به بهائيان نماييم، تا ا�شان بتوان

 ».دهند

 مصّدقددک�� محّم 
ّ

صمی�ی و صادق است که  چنان آن� ایران، ، ره�� نهضت م�

 
ّ
کند و به نمایند�ان  های خود را در کمال روش�ی بیان می ی توصیه ت و انگ��هعل

 محفل  دار مارکروی �اغذ «دهد چه جمال�ی را در  بهائیان یاد می
ّ

� [بهائیان م�

به او بنویسند و به » دادخوا��«برای » ی رس�ی يک نامه« صورت بهو » آمر��ا]

 در آخر این نامه رس�ی بنویسید:  کند آنان �وشزد می
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ن باستا�ی و قانون اسا��ی جای ���ی شگف�ی است، در کشوری که دارای تمّد «

فانه با متأّس است و تمام افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند، 

 »شود هائيان خالف قانون رفتار میب

 مصّدقنمایند�ان بهائیان آمر��ا در آخر خوشنود از یکرن�ی و صمیمیت دک�� 

  از احساسات دوستانه«
ّ

 �شک
ً
 مصّدقد، به دک�� محّم »ر نمودهی او عميقا

این گفت�و و دادخوا�� در ». کنند بهائيان برای سالم�ی شما دعا می«�و�ند:  می

گ��د و نمایند�ان بهائیان آمر��ا با  ن فضایی از صفا و صمیمیت پایان میچن�

کنند  وز�ر ایران وداع می نخست مصّدقداحسا��ی امیدوار به آینده با دک�� محّم 

  در موقع خداحافظی«وز�ر ایران، بهائیان را  و خواند�ی آنکه ا�شان نخست

 تا درب 
ً
 ».] را با گرمی فشرد... مشا�عت کرد و دست ... [آنان اتاق�خصا

  دار مارکروی �اغذ «بر  مصّدقدای که به توصیه دک�� محّم  نامه
ّ

» �محفل م�

شد، سه روز �عد به سفارت ایران در واشنگ�ن رسانده  باید نوشته می آمر��ا می

بهائیان در  عام قتلو » ست��ی  بهائی«شد. در این نامه بهائیان شرح مشرو�� از 

ایران را به  وز�ر نخستدهند و  دهه بیست می های سال سراسر ایران در

 «و شرح » دادخوا��«طلبند. این نامه تنها یک  دادخوا�� می
ّ

» یانمظالم مال

ای که حقوق  بار علیه دولت و جامعه نيست، بلکه گزار��ی است سراسر غم

ی تار��� را  گ��د. این نامه های دی�ی و قومی را نادیده می تفردی و اجتما�� اقلیّ 

 مرور کنیم: مباه
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ّ

 � بهائيان آمر��امحفل روحا�ی م�

 خيابان شر�دان، و�لمت، اي�� نوئ�� ۵۳۸دف�� من��ی، 

 ۱۹۵۱اکت�� ۲۳

 ط سفارت ايران، واشنگ�نتوّس 

 

 نخست وز�ر ايران مصّدقدجناب آقای محّم 

 به عرض عا�� می
ً
 رساند مح��ما

 
ّ

جناب را به کشور خود � به نمايند�ی از بهائيان آمر��ا مقدم آن محفل روحا�ی م�

های  داند، تا شرح مختصری از ستم گرامی داشته و اين فرصت را مغتنم می

اخ�� را بر بهائيان ايران به حضور جنا�عا�� در سمت ر�است هيئت دولت   ی وارده

 ايران تقديم نمايد.

صفحه  ۲۴های وارده بر بهائيان ايران، گزار��ی حاوی  در رابطه با موضوع ستم

ا�ی اين محفل موجود است که در آن، موارد �سياری حا�ی از شکنجه، در باي�

ت �سبت به آنان مندرج است. اين محفل بر طبق گزارش ظلم و آزار و اذيّ 

تواند، عادالنه اظهار نمايد که افراد ايرا�ی پ��و ديانت بهائی در دواير  نام��ده، می

ه دست غوغاگرا�ی که ب ها آندول�ی از حقوق مد�ی محروم و اموال و دارائی 

آنکه مأمور�ن انتظامی و  شود و خودشان، �ی تحت کن��ل نيستند، غارت می

 .اند قرارگرفتهمرگ  حّ�یو  وجرح ضربحمايت کنند، در معرض  ها آنپليس از 

 
ّ

 محفل روحا�ی م�
ّ
های اداری  های هيئت مات و دادخوا��� (آمر��ا) رونوشت تظل

اثر و  اند و �ی ت به دولت متبوع خود �سليم نمودهبهائيان ايران را که با قيد فور�

نتيجه مانده است، در اختيار دارد. اين محفل اطمينان دارد که آن جناب با 
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ی مر�وطه  ی عمومی و سوءرفتار مأمور�ن اداره آ�ا�� که �سبت به فساد عقيده

  دار�د، �ام
ّ
تحت حمايت قانون  ری برای حفظ و صيانت بهائيان درهای مؤث

 اهيد داشت.برخو 

در اين عر�ضه ذکر گرديده، مر�وط به وقا�ع کنو�ی است که از  اختصار بهآنچه 

حقايق موجود  تر�ن مهمشروع شده و از يادآوری رو�دادهای ديگر و  ۱۹۴۴سال

 گرديده است. نظر صرفاسناد تار��� در اين 

انجمن «م �ی به ناال جمعيّ ت به بهائيان در حقيقت اعضای فعّ ک�ن آزار و اذيّ محرّ 

 نفوذشان اعمالی  به �عد دامنه ۱۹۴۱باشند که از سال می» تبليغات اسالمی

ت و افزا�ش يافته است. عمال انجمن نام��ده در نقاط مختلف کشور به شّد 

انگ��ند و به �شو�ق و  ت مشغولند و هيجانات عمومی را عليه بهائيان برمیاليّ فعّ 

ه يان در برابر تجاوزات عاّم ترغيب پليس برای عدم حمايت از اين قر�ان

دهند و  ت همچنان به �شر ا�اذيب عليه بهائيان ادامه میپردازند. اين جمعيّ  می

زنند، تا مردم اين طايفه را دشمن دين و  ی عمومی را دامن می آ�ش �غض و کينه

 
ّ
که بهائيان  هرکجاب اسالم و مخالف با قانون به شمار آورند. در ت، مخرّ مل

  دیگر عبارت بهبگ��ند، علمای مسلمان يا  مورد حمله قرار
ّ

عوامل  عنوان بهها مال

بهائيان را  هر�اهدهند که  اندر�ارند. از مساجد به مردم اطمينان می ال دستفعّ 

پاداش داده خواهد شد. از مردم  ها آنو نابود کنند، در بهشت به  وقمع قلع

 ايند.ف نمخواهند که بهائيان را بکشند و اموالشان را تصرّ  می

  پرونده
ّ

اقدام  هر�ونه� ی امر حا�ی از آن است که در موارد عديده، مقامات مح�

اند.  ی کردهآم�� را �سيار خطرناک تلّق  ببرای فرو�شاندن اين هيجانات �عصّ 
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قرارگرفته و  وجرح ضرببهائيان وحشيانه تحت  آنکهگذشته از  رو  ازاین

 شوند. ن�� به تبا�� کشيده میوری های کش رود، سازمان اموالشان به تاراج می

مساجد و مجامع ديگر اسالمی در شهر شاهرود، مردم را به  ۱۹۴۴طی سال

ها ترغيب و تحر�ک نمودند. مردم درب ورودی حظ��ةالقدس  شکنجه و آزار بهائی

يک  �عدازآنی آن را به غارت بردند. چند روز  بهائی را آ�ش زدند و اسباب و اثاثيه

  ی هزارنفر  پنجت جمعيّ 
ّ

ح به سنگ و چماق و چاقو و ساطور بر سر غوغاگر مس�

به کالن��ی پناه بردند. در آنجا يک افسر پليس  ها آنبهائيان ر�ختند. ت�ی چند از 

ها را! و در همان ح�ن پاسبان با ته قنداق  بکشيد اين المذهب«فر�اد برآورد: 

خشمگ�ن و  ناافتاد. مقارن با اين احوال، غوغاگر  ها آنتفنگ خود به جان 

ها و  وارد خانه زور بههای افراد بهائی را محاصره نموده،  برآشفته، من�ل و مغازه

ند و را �خت و عر�ان نمود ها آنها�شان شده، آنچه بود، به غارت بردند و  مغازه

 �شتافت. ها آنبه کمک  کس هیچ

مانده د جذبا�ی مورد حمله قرار گرفت و عاجز و در يک نفر بهائی به نام آقامحّم 

او را به مطب دک��ی در آن حوا�� بردند، و��  هوش �یبرجای خود ماند. جسد 

م عمارت ی دوّ  وارد شدند و قر�ا�ی خود را اخذ نموده، از پنجره زور بهمهاجم�ن 

او صدمه زدند، تا  جان نیمهبه جسم  قدر آنبه خيابان پرتاب کردند. در خيابان 

 هالک شد.

مورد غارت قرار گرفت و  ها آنهای  ها و تجارتخانه زهافراد بهائی که مغا ازجمله

ی آ�ش شد: خدائی، آقازاده، مهاجرزاده، طباطبائی و عطاری بودند.  طعمه

را در معرض تاراج قرار  ها آنهای  ها�شان، خانه مهاجم�ن �عد از تخر�ب د�ان

 و چندين نفر را به قتل رسانيدند.دادند 
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هايی که به شاهرود اعزام  ی بردند، و�� باز�رسبهائيان موضوع را به مقامات دول�

شده بودند، به وزارت دادگس��ی گزارش دادند که مجرم�ن واق�� خود بهائيان 

ها  آلود برخالف حقيقت در مورد بهائی هستند. باز�رس ديگر گزارش غرض

 را جرأت آن نبود که شهادت بدهد. کس هیچ�سليم نمود. از شاهدان غ�� بهائی 

به  ها آنی  هم و بازداشت شدند و پروندهنفر به قتل و غارت متّ  وچهار ��یعاقبت 

ه به ارت�اب نفر از اين عّد  و�ک ��یديوان عا�� جنائی در تهران راجع شد. در آنجا 

ی برگزاری آن  هم گرديدند. موضوع اين محاکمه و نحوهجنحه و جرائم جزئی متّ 

 دار ساخت. حساسات عمومی را جر�حها

موجود و شهادت شهود، قاتل�ن آزاد شدند و غارتگران به يک ماه  عل��غم حقايق

قانو�ی �شو�ق شد و اعتماد مردم  نتيجه آن شد که �ی 16F١٧.زندان مح�وم گرديدند

ای شد که حمالت به بهائيان از سر  ها سلب گرديد و خود انگ��ه �سبت به داد�اه

ف کنيد، مگر دولت ها را بکشيد و اموالشان را تصرّ  برو�د، بهائی«گرفته شود. 

                                                                                                 
یی بنام شیخ عبدهللا شاهرودی کتا�ی به نام  -١٧

ّ
دسائس و «�س از کشتار بهائیان در شاهرود، مال

کند که باعث ا�جاب ی�ی از شاهدین  � �شر�ات دی�ی نور، منتشر میدر انتشارات دف�» ها های بهائی انگ��ی  فتنه

ف و دروغ شود و وجدان بیدار او را برمی عی�ی این جنایات وحشیانه می
ّ
ها و  با�� انگ��د تا جوا�ی به مؤل

ف مشهور کتاب  های او بدهد. از شگف�ی فر�ب�اری 
ّ
های روز�ار این �خص از طرفداران احمد کسروی مؤل

و » ها هیچ�ونه رابطه ندارد با بهائی«است. و » باهماد آزاد�ان«و از » از پاکدینان«و به قول خودش » ی بهائیگر «

 ۱۳۲۴، تهران آذر»دف�� پرچم«نخست در  »حقایق گفت�ی«تاب وی با عنوان کند. ک گ��ی می حّتا از بهائیان خرده

یان علیه بهائیان و نمونهشود. این اثر ی�ی از اسناد غ��قابل ان�ار جنایا چاپ و منتشر می
ّ

ی بارزی از  ت مال

توّسط انتشارات پیام دو�اره چاپ » حقایق گفت�ی«ی بیمار ایران است. کتاب  نهفته در جامعه» ست��ی  بهائی«

گ��د. خواندن این کتاب را به همه ایرانیان  شده و پخش آن وسیله انتشارات ال��ز، فرانکفورت در آملان آنجام می

 .کنم توصیه می
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اين » عمل کنيد! ها آنتوانيد، مثل  اها�� شاهرود را مجازات کرد؟ شما هم می

 بود، ندای آشو�گران و فتنه جو�ان.

 وقت آندر  ۱۳/۴/۱۳۲۳به تار�خ ۷۴۴ی ی وزار�ی تحت شماره بخشنامه مفادّ 

 چن�ن بود:

 
ّ
 کسا�ی يافت میدر ب�ن مبل

ً
دول�ی  دوایردر شوند که  غ�ن و سران بهائی معموال

ب و موجب در امور کشور مخرّ  ها آنت اين افراد و دخالت اليّ شاغل هستند. فعّ 

 
ّ
را ز�ر نظر داشته باشيد و  ها آنت ت و جديّ ضرر و ز�ان است. بايد با نهايت دق

ای به  . اين بهانهنماییدطبق قانون عمل  ها آندر صورت عدم تمک�ن از اوامر، با 

را  ها آنو ت قرار دهند بهائيان را تحت فشار و آزار و اذيّ دست آشو�گران داد، تا 

 از ادارات اخراج کنند.

 گزارش داده شده، چن�ن است: اختصار بهوقا�ع ديگر که 

ای از  هالقدس بود، به آ�ش کشيده شد و عّد  ای در آباده که محل حظ��ة خانه

و منازلشان را  را سوزانيدند ها آنبهائيان شهر را مضروب کردند. کتب و اوراق 

 
ّ

 ها آنف اموال ها و تصرّ  �، مردم را به کش�ن بهائیغارت کردند. دو آخوند مح�

جلوگ��ی از اين اقدامی برای  تر�ن �وچک ،کردند. مأمور�ن انتظامي تحر�ک می

 کردند. اعمال ن�ی

ها به  ی يک نفر بهائی را آ�ش زدند و در خيابان در آران �اشان مسلم�ن درب مغازه

 ده و به بهائی بد و ناسزا گفتند.فتاراه ا

القدس را خراب کردند. در �شرو�ه خراسان جم��  در بندرگز اها�� ديوار حظ��ة

را خراب کردند.  ها آنی  مضروب ساختند و دو مغازه و هفت خانه از بهائيان را

ی آ�ش نمودند و �ورستان را و�ران  درب �لستان جاو�د (ق��ستان بهائی) را طعمه
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. �سبت به زنان و �ود�ان اعمال وحشيانه روا داشتند و مقامات دول�ی کردند

 ها آنهيچ اقدامی نکردند، بلکه برعکس، بهائيان را مجبور کردند، که مبال�� به 

و همسرش را به باد کتک  خانه صاحبای �جوم بردند.  ب��دازند. ��ی نفر به خانه

به غارت بردند. در ب�ن اين  تومان بیست هزاربه ارزش  ها آنی  گرفته و اثاثيه

 خانه وحشيانه حمله کرد. عده، سر�اسبان، غالمرضا جمشيدی به خانم صاحب

را تحت ظلم و شکنجه  ها آنهای افراد بهائی را غارت نمودند و  در بندر شاه د�ان

 در �ی �عقيب برنيامد.افتادند.  ها آنقرار دادند. با چاقو به جان 
ً
 پليس ابدا

بل و س��جان گزارش داده ز بوجارد، بم(کرمان)، رفسنجان، زاوقا�ع مشاب�ی ا

 شده است.

سبت به بهائيان ترغيب ت و آزار �در تهران مردم را به اصرار[گزند رساندن] و اذيّ 

 نمودند. می

ی مرتد  ی منع استخدام اين فرقه ی آزاد�ان نوشت: قوان�ن ما در�اره روزنامه

 
ّ
ارد. بنابراين طبق آئ�ن رس�ی ما، �ع�ی دول�ی صراحت تام د دوایره) در (ضال

 شود. ی دي�ی شمرده می ه يک فر�ضهشريعت اسالم، قتل بهائیان مجاز، بلک

، غارت وجرح ضربهای مر�وط به ظلم و ستم �سبت به بهائيان شامل  پرونده

در شهرهای طبس و فردوس (از توا�ع خراسان) قصر  ها آناموال و دارائی 

قزو�ن)، محمودآباد، �لپاي�ان، محمودآباد يزد و نهاوند ش��ين، قم، کالوه دره (

 ۱۹۴۴مطابق  ۱۳۲۳باشد که تمامی اين وقا�ع طی همان سال ( می
ّ
فاق افتاده ) ات

 است.
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ی ظلم و ستم بر بهائيان در  ) شاهد گس��ش دامنه۴۶/۱۹۴۵سال �عد، �ع�ی (

رک، ان، ر�اط تزاده هاشم، زابل، اسفندآباد، کن�اور، ن��يز، س��ج اردستان، امام

 آسيابان، فسا و سروستان بود.

را تحت ک�ن و مسبب�ن اين اعمال ستم�ارانه در جهرم سرهنگ ش��وا�ی محرّ 

 حمايت و حفاظت خود گرفت.

که بهائيان در آنجا مورد ظلم و آزار قرار گرفتند، عبارت بودند  شهرهاییساير 

 ، اقليد، اصفهان، گش�ن جان، فسا.از زواره، یزد

سر استان خراسان بهائيان را به خاطر ازدواج به آئ�ن بهائی [منظور طبق در سرا

نمودند. در  کردند �ع��ی را به اين سبب جر�مه می مراسم بهائیان] حبس می

ی بهائيان  سه، مزارهايی که مورد تقد�س و تکر�م جامعهاصفهان به مراقد مقّد 

طر هائی را به خاآموز ب بود، هتک حرمت روا داشته، در هم�ن شهر يک دا�ش

 ديانتش از مدرسه اخراج کردند.

 های عمومی ممنوع شدند. در شهرهای ديگر بهائيان از رف�ن به حمام

انگ��  رعب خصوص به ۴۷/۱۹۴۶های  ی مر�وط به وقا�ع سال اسناد و پرونده

مثال در ب��جند بخ��ی از شهر که محل س�ونت بهائيان بود، مورد  طور  بهاست. 

اها�� قرار گرفت. اموالشان را به �غما بردند و اوراق و اسناد ی  �جوم و حمله

را از ب�ن بردند (اوراق باي�ا�ی) و به چند نفر حمله نمودند. خسارت ما�� که  ها آن

 مبل�� مع
ً
و پانصدهزار ر�ال  میلیون  یکدل ادر اثر اين واقعه وارد آمد، تخمينا

 بود.

زنان و اطفال بهائی در وحشت و  قوای انتظامی قادر به دفع مهاجم�ن نبودند.

بردند و مردان سر به �وه و بيابان نهادند. در طی همان سال  اضطراب به سر می
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در شهرهای يزد، ساری، پل سفيد، شهسوار، بهشهر، شا��، نصرآباد، 

بهائيان مورد تجاوز سروستان، مياندوآب، اردستان، رفسنجان، چنار و دار�ون 

 قرار گرفتند.

ی فرهنگ  در بروجن اصفهان رئيس اداره اینکهه توّج  ی قابل نکته

انان را عليه خانه و بخشدار، مسلم ) و متصديان تلگرافو�رورش آموزش(

 بهائيان شورانيدند.

با چکش  وحشيانه کتک زدند و چنان آنبهائی را  ی ساله بیستدر زاهدان جوان 

نائی يک چشم دن بياين ضر�ات مهلک منجر به از دست دا بر سرش �و�يدند که

 آن جوان گرديد.

ی  التجاره در خاش (زاهدان) به دو نفر بهائی با سنگ و چماق حمله بردند و مال

 را غارت کردند. ها آن

رحمانه مضروب نمودند که در  ی بهائی را چنان �ی ساله در سرچاه يک زن شصت

 ازآنجارا ی بهائی  اثر خونر�زی جراحات وارده، به حال مرگ افتاد. �عد تمام سکنه

 ب��ون کردند.

) در ۱۹۴۷/۱۹۴۶( ی امر حا�ی از آن است که طی همان سال همچن�ن پرونده

آباد، د�ج، ر�ز،  آباد، بندرگز، جهرم، دوغ مشهرهای �اشان، آران، ن��يز، خرّ 

و خسارات  زواره، چال خامس و نطن� به بهائيان اين نقاط صدمات جا�ی فراوان

 ما�� ز�اد وارد کردند.

نکنند و  دادوستدکرد که با بهائيان  واره يک روحا�ی مردم را وادار میدر ز 

 ن��دازند. ها آنبه های خود را هم  بد��
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�ش کشيدند، �ود�ی به ی يک بهائی را به آ خانه که درحا��در نطن� اصفهان 

 هالکت رسيد.

های الينقطع برای نابود کردن  اين �وشش ۱۹۴۸/۱۹۴۷های در خالل سال

کنيم که بهائيان  ی شازند اشاره می به دو واقعه اینجانتيجه نرسيد. در  بهائيان به

اين شهر به وض�� مورد تهاجم وحشيانه قرار گرفتند که ناگز�ر شدند، 

 ا ترک کنند و محفل آنجا منحل شد.های خود ر  خانه

در بندرشاه ار�اب عمائم هر نوع معامله را با بهائيان تحر�م کردند. در �لپاي�ان 

  وجرح ضربافراد بهائی مورد  ازآنکه�عد
ّ

�، هر دو قرار گرفتند، مقامات مح�

ا هيجان عمومی گروه، �ع�ی هم مهاجم�ن و هم بهائيان را زندا�ی نمودند. اّم 

بهائيان قر�ا�ی اوج گرفت که منجر به آزاد ساخ�ن جنايت�اران و تبعيد  چنان آن

 اين حوادث گرديد.

ف القدس بهائيان را تصرّ  ن انتظامی حظ��ةدر نامق از توا�ع خراسان مأمور�

 استفاده نمودند. دف�� �ار خود عنوان بهنمودند و از آن 

که ما از جر�ان قتل يک زن و پنج فرزندش در ابرقو، نزدي�ی يزد در  آنجاتا 

  ۱۹۵۰سال
ّ
ساکن�ن آن  که درحا��الع دار�م، هنوز به نتيجه نرسيده است. اط

�� کيست و او را به مأموران دولت �شان دادند و دا�ستند، مجرم واق روستا می

  روزنامه حّ�ی
ّ
در اثر  ذلک معت ماجرا را چاپ و منتشر کردند، های يزد هم عل

هم فشار متنفذين، مس�� دادر��ی منحرف شد، تا باألخره دو نفر بهائی را متّ 

 
ّ
خود ب�ن يزد الع دادند که متعصّ کرده، بازداشت نمودند. بهائيان يزد به دولت اط

حفاظت  ها آنکنند و اگر دولت از  را برای حمله و �جوم به بهائيان آماده می

بر خواهد داشت. عاقبت اين پرونده برای محاکمه به  نکند، عواقب وخي�ی در
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  قرار بهتهران ارسال شد و 
ّ
، پرسروصداالع واصله، هياهو و جنجال و تبليغات اط

ه را ليب حقايق وارد آورد و اين قضيّ تواند فشار ز�ادی برای پنهان کردن و تق می

  صورت به
ّ
 هام عمومی عليه بهائيان و ديانتشان درآورد.ات

عای ما �ا�� است، ز�را در نقاط ما اطمينان دار�م که اين مختصر برای اثبات ادّ 

رح�ی  قرار گرفته، بر�� با �ی وجرح ضربمختلفی از ايران بهائيان ظاملانه مورد 

از حقوق مد�ی  ها آنه �سياری به تاالن و تاراج رفته و کشته شده و اموال گرو 

 اند. محروم مانده

  بهائيان اجازه
ّ
دشمنان به �شر ا�اذيب  که هن�امیه ندارند. ی چاپ کتاب و مجل

 شوند. د، موجب بدنامی بهائيان میپردازن می

بهائيان با صراحت ديانت خود را اعالم  باآنکهدر سرشماری رس�ی دول�ی 

 را در ليست مسلمانان ثبت کردند. ها آنمأمور�ن مر�وطه اسامی  اند، کرده

ی فرهنگ و ساير دواير دول�ی  نفر بهائی را از اداره وهشت پنجاه ۱۹۵۰تا اکت��

 
ّ
 را در اختيار دار�م. ها آناسامی اند که ما  ق کردهاخراج يا از خدمت معل

و  صف�ی طانشیبهائيان را به خداناشنا��ی،  ،بموق�� که مسلمانان متعصّ 

نمودند،  را دشمن واق�� ديانت اسالم اعالم می ها آنکردند و  هم میا�حاد متّ 

ای برای رؤسای  در موقع بروز آن تضييقات، نامه ۱۹۲۸مارس ۲۱محفل ما در

ن حقيقت �عاليم ديانت اسالم در سرتاسر ايران ارسال داشت. آن نامه متضّم 

د بود العاده به حضرت محّم  اح��ام فوق بهائی و وا�ست�ی ديانت بهائی به اسالم و 

 
ّ
الع که ممکن است، جنا�عا�� هم از حقايق ديانت بهائی آ�اه باشيد. برای اط

يوست به ، به پشده ترجمهی مز�ور را که به ز�ان فار��ی  شما، رونوشت نامه

 دار�م. حضورتان تقديم می
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ّ

آم�� عمومی  � رونوشت مقاال�ی را که راجع به اعمال خشونتمحفل روحا�ی م�

 
ّ
 ارد:ی ايران به چاپ رسيده، در اختيار د هعليه بهائيان در دوازده روزنامه و مجل

 ۱۳۲۸ماه بهمن، هفدهم ۱۷۳۷روزنامه داد، شماره 

 ۸روزنامه نيسان، شماره 

 ۱۳۲۸، سال ۲۰روزنامه ماهان، شماره 

 ۱۳۲۸، هفدهم بهمن۹۰۰۴روزنامه ايران تهران، شماره 

 
ّ
 ودو بیست، ۷۱۵۱، شماره ۱۳۲۸، هفدهم بهمن۷۱۴۷مارهالعات، شروزنامه اط

بهمن  ودو بیست ۷۱۵۱(شماره  ۱۳۲۸بهمن  ۱۶/۷۱۴۶، شماره۱۳۲۸بهمن 

 تکراری است) ۱۳۲۸

 ۱۳۲۸بهمن  ۱۶/۱۵۶روزنامه باخ�� امروز، شماره

 ۱۳۲۸بهمن  ۲۰۴۶/  ۱۶روزنامه کيهان، شماره 

 ۱۳۲۸بهمن  ۲۴/  ۲۲  روزنامه هراز، شماره

 روزنامه م
ّ
 ۱۳۲۸، بيستم بهمن ۹۰ت ايران، شماره ل

 
ّ
 ۱۳۲۸، بيست و پنجم بهمن ۴۴، شماره ها خواند�یی  هو مجل

دهيم، ناگز�ر در خارج از مرزهای ايران به آ�ا�� مردم  وقا��� را که شرح می

رسد. انتشار اين اخبار نه برای اين است که بهائيان در آن باره �خ�ی گفته  می

 باشند، بلکه چون جهانگ
ّ
 ها آنشوند، شرح  لع میردان و مسافران از آن وقا�ع مط

دهند. برای مثال در تار�خ چهارم  نويسند و در اختيار جرايد قرار می را می

» �ليولند پل�ن ديلوز «ی معت�� و صاحب نفوذ آمر��ایی به نام  روزنامه۱۹۵۰اکت��

ب�ن متعصّ يک مذهب ايرا�ی مورد تهديد و ارعاب «ی مبسوطی تحت عنوان  مقاله

منتشر نمود. در آن مقاله راجع به ت��ئه کردن هشت » مذه�ي قرار گرفته است
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�اف کرده بودند، نفر قاتل�ن دک�� برجيس بهائی اهل �اشان که به قتل اع�

 توضيح داده بود.

دانيم، حقيقت �عاليم بهائی را که  مقت��ی می اینجا، در مصّدقجناب آقای دک�� 

 
ّ

 به بهائيان دستو مؤک
ً
دهد، به دولت خود وفادار بوده و قوان�ن را اطاعت  ر میدا

کنند و در هيچ نهضت سيا��ی مخرب داخل �شوند، به استحضار عا�� برسانيم. 

اصول اخالق حسنه ملزم  اين حکم با کمال قدرت شهروندان بهائی را به رعايت

 نمايد. می

ايران با ح��ت و شگف�ی فراوان ما از اين است که چ�ونه در کشوری مانند 

مندی از مزايای اصول قانون اسا��ی،  ن باستا�ی و بهرهی درخشان تمّد  سابقه

برخالف وجدان و متناقض با مواد قانون  چنان آن�ی مانند بهائيان توان با اقليّ  می

بي�ی، �ساوی حقوق تمام افراد  قانون اسا��ی ايران با روشن که درحا��رفتار کرد، 

 قانون با صراحت اعالم کرده است. مردم را در برابر

 به جهت وا�ست�ی دي�ی و  فقط نهتقدیم اين پرونده به حضور آن جناب 
ً
صرفا

 
ّ
باشد، بلکه به  ت است که موجب همبست�ی ما با بهائيان ايران میحاد و محبّ ات

ی قائل آموزد، برای کشور ايران اح��ام خا��ّ  سبب �عاليم دي�ی است که به ما می

 باشيم.

 ا دار�م، با اطمينان دعای خ�� ما را بپذير�د.تمنّ 

 ] Horace Holeyمن��ی محفل هوراس ه��  [ -با تقدیم اح��امات فائقه 

 

د ی این ش�وائیه و دادخوا�� در دک�� محّم  دانیم که مطالعه ن�ی درس�ی بهما 

با  مصّدقدانیم که دک��  چه تأث��ی گذاشته است. اما با اطمینان می مصّدق
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فتار غ��قانو�ی و برخالف اصول قانون اسا��ی کشور مشروطه ایران، هر�ونه ر 

  و�ژه بهعلیه بهائیان مخالف بود. و دشمنا�ش و 
ّ

یان در خاطرات خود از آن مال

ل�ن دیداری دتقی فلسفی در خاطرات خود به اوّ . واعظ مشهور محّم اند یادکرده

  هکه به همراه عّد 
ّ

 کند: است، اشاره میرفته  مصّدقیان به خانه دک�� ای از مال

رفتیم. او روی  -فلسط�ن کنو�ی –واقع در خیابان �اخ  مصّدقبه من�ل دک�� «

 مصّدقتختخواب دراز کشیده و ز�ر پتو بود و ما هم روی صند�� �شسته بودیم. 

که  طور  آنرو�د؟" �ویی  برای نماز به م�جد می هرروز ب گفت: "شما با ��ّج 

رگزاری نماز جماعت در مساجد کشور وقوف ، چندان از کم و کیف ببایدوشاید

م�ن ای است که در دوّ  هتر از این است�جاب، قضیّ  و آ�ا�� نداشت..... �جیب

 مصّدقمالقاتم با دک�� 
ّ
بود که  قرار ازاینفاق افتاد. موضوع ، ب�ن من و او ات

کردند. به امر  نمایی می شده بودند و قدرت ساز مسئلهها  ها در شهرستان بهائی

العظ�ی، آقای بروجردی، وقت مالقات گرفتم و نزد او رفتم.  هللا آیت حضرت

مانند همان دفعه قبل، او روی تختخواب و ز�ر پتو خوابیده بود. پیام آقای 

بروجردی را به ا�شان رساندم و گفتم: "شما رئیس دولت اسالمی ایران هستید و 

برای مردم مسلمان  ال هستند و مشکال�ی راها فعّ  ها در شهرستان بهائی اآلن

 اند، لذا مرتبّ  ایجاد کرده
ً
هللا بروجردی  ش�ایت به آیت عنوان بههایی از آنان  نامه ا

 اقدامی بفرمائید". باره دراینرسد. ا�شان الزم دا�ستند که شما  می

و با  قاه قاه، تم�خرآم��ی ی  �عد از تمام شدن �حبت من، به �ونه مصّدقدک�� 

آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهائی فرق «صدای بلند خندید و گفت: 

 
ّ
آور  این پا�خ برای من �سیار شگفت». ت و ایرا�ی هستندندارند؛ همه از یک مل

کرد فرق ب�ن بهائی و مسلمان چیست؟ برای او توضیح  می سؤالبود ز�را اگر 
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ا با آن خنده تم�خرآم�� و موهن دیگر جایی برای �حبت کردن و دادم. اّم  می

هللا  آیت به محضردادن با�� نماند. لذا س�وت کردم و موق�� که توضیح 

� پیام وی را بروجردی رسیدم و این جمله را گفتم، ا�شان ن�� به حال بهت و تح�ّ 

 17F١٨»استماع کرد.

طلبد و شاید  جای آن دارد به تکرار مطل�ی ب��دازم که داوری و وجدان آزاد ما را می

. نماییممعاصر ایران آشنایی بیش��ی پیدا  با نقل آن با جزئی �وچک از تار�خ

دانیم و احتیاج به ان�ار نیست و جوانان قدی�ی چون ن�ارنده از نزدیک  می

تمامی دست�اه روحانیت و  ۱۳۳۲مرداد ۲۸شاهدش بودند که چند ماه قبل از 

ی ان�لیس و آمر��ا، ره��ان جنگ سرد در ایران، مبارزه علیه  سیاست به اشاره

با تظاهرات شدید و  هرروزهرا آغاز کرده بودند و  مصّدقدحّم دولت دک�� م

های آنان  ها و اعالمیه افتادند. روزنامه راه میه داری در �وچه و بازار ب دامنه

کردند  اعالن می جا همهشد. مخالف�ن در  ای چاپ و منتشر می گس��ده صورت به

 
ّ
دست ه نقر�ب بحاد جماه�� شوروی و عکه کشور در حال سقوط به اردو�اه ات

شمار مقاال�ی که آن زمان  ها و بهائیان خواهد افتاد. ما تنها ی�ی از �ی کمونیست

 
ّ

� چاپ شده است و سر�وب بهائیان را در راستای سیاست جنگ علیه نهضت م�

گر  آور�م، تا بلکه سرشت فاسد و توطئه کند، در این مقام می سرد قالب می

 مالیان را در�ابیم.

                                                                                                 
چاپ چهارم، مرکز اسناد انقالب اسالمی، » االسالم فلسفی خاطرات و مبارزات حّجة«مراجعه کنید به  -١٨

 .۱۳۹و  ۱۳۸، صفحه ۱۳۸۲بهار

The memories and campaigns of hojjatol-Islam, Mohammad taqi phalsafi. By: Ali Davani (ed.), The 

Center for Islamic Revolution Documents. April 2003. 
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 ای نوشت: آبادی در مقاله ین قناتالّد  د شمسسیّ  ةاالسالمحّج 

علیه قانون اسا��ی و �غی�� آن و  مصّدقهای  دی�ی و توطئه ات ضّد عملیّ «

ی ایران و  ها و اجرای نقشه تجز�ه ای ها و توده ی �غی�� رژ�م و تقو�ت بهائی نقشه

  ی جلیله دیکتاتوری ... موجب شد که جامعه
ّ

 �ی روحانیت طبق وظایف دی�ی و م�

هللا بروجردی و �اشا�ی و بهبها�ی گرفته تا فالن  و وجدا�ی خود از حضرت آیت

پرداز و  باز و دروغ طلبه معمو�� همه در یک صف در مقابل ح�ومت سفسطه

 18F١٩»قیام کنند. مصّدقروحا�ی و لعن�ی  دین و ضّد  ضّد 

 
ّ

 مصّدقد � امیدوار بودند که با اشاره به اینکه، دک�� محّم مخالف�ن نهضت م�

کند، حساسیت و�ژه  ها، بلکه بهائیان را ن�� تقو�ت و حمایت می ای توده فقط نه

هللا بروجردی را �سبت به بهائیان برانگ��انند. روحانیون در �ودال کثیف  آیت

کردن م��اث  ردو�دلهای ارتجا�� به  ب مذه�ی و اند�شهمزدوری بی�ان�ان و �عصّ 

روحانیون  و�ژه بهسلمانان و های عصر جاهلیت مشغول بودند. مش�ل م مرده

مسلمان در این است که چ�ونه غرایز اجتما�� عصر نو را با غر�زه حیوا�ی 

 عصر جاهلیت پیوند و یا جا�ش�ن سازند.

ی دست�اه روحانیت،  دتقی فلسفی واعظ و همههللا بروجردی، �اشا�ی، محّم  آیت

 «مع�ی و مفهوم 
ّ
 ه دا�ستند و ب را ن�ی» ت و دولتمل

ّ
اصول قانون اسا��ی «� به ک�

                                                                                                 
�«مراجعه کنید به کتاب  -١٩

ّ
، ۱۳۸۴تألیف ع�� رهنما، تهران، �ام نو » ن��وهای مذه�ی بر �س�� حرکت نهضت م�

 .۹۹۶صفحۀ 
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باور نداشتند و به هم�ن سبب هم با �ودتاچیان همدست » کشور مشروطه

19Fوقوع پیوسته مرداد ب ۲۸شدند و فاجعه 

٢٠ 

 نهضت ضّد «
ّ
مه نبود، بلکه فا�� و بدون مقّد استعماری مردم ایران، یک رو�داد ات

ز ها، به دنبال یک سلسله مقتضیات نا��ی ا ها و انقالب جنبش  ی همانند همه

یک ضرورت تار���  صورت بهم، الت اجتما�� و جها�ی �س از جنگ جها�ی دوّ تحوّ 

های بزر�ی منت�ی گردید. شکست نهضت ن�� ناگها�ی و  به وجود آمد و به پ��وزی 

 20F٢١»مه نبود و علل و عوامل چندی موجبات آن را فراهم ساخت.بدون مقّد 

کیل مدافع خود به پرسش سرهنگ جلیل بزرگمهر، و  مصّدقدپا�خ دک�� محّم 

دا�ستند و به  آم�� می کسا�ی قدرتمند شدن حزب توده را مخاطره اینکهمب�ی بر 

  ۳۲مرداد  ۲۸هم�ن سبب ماجرای خونبار 
ّ
توانیم وسعت دهیم و  فاق افتاد را میات

ها و  تقو�ت بهائی« مصّدقد به کسا�ی که به اف��اء و تهمت بر دک�� محّم 

. ز�را از خالل آن به مع�ی نماییمدر اینجا نقل دادند،  را �سبت می» ها ای توده

» 
ّ
 مصّدق داز نظر دک�� محّم » آزادی و دمکرا��ی«و » دولت مشروطه«، »تمل

را » انگ�� شگفت«ی  رسیم. به هم�ن سبب هم در جواب فلسفی واعظ آن جمله می

آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهائی فرق ندارند، همه از یک «: کند بیان می

                                                                                                 
» سال ۲۳«ی طوال�ی ن�ارنده بر کتاب  مراجعه کنید به مقّدمه» سر�وب بهائیان«برای آ�ا�� بیش�� پ��امون  -٢٠

 چاپ ال��ز، فرانکفورت آملان.

تألیف سرهنگ غالمرضا نجا�ی، مؤّسسه خدمات فرهن�ی » ی ایران تار�خ سیا��ی بیست و پنج ساله«اب کت -٢١

 .۱۷، صفحه ۱۳۸۶رسا، چاپ هشتم، 

Twenty Five Years of Iranian Political History. From Coupdetat upto the Revolution, Col.Gholamreza 

Nejati, Rasa Publications. 
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ّ
باور » دمکرا��ی پارملا�ی«به  واقع به مصّدقد دک�� محّم ». و ایرا�ی هستند تمل

 کرد. ا�ی میداشت و از منشور جها�ی حقوق �شر �شتیب

 :نماییممطالعه  باهم را به سرهنگ جلیل بزرگمهر مصّدقپا�خ دک�� 

ها،  ای کنند شعور و فهم سیا��ی ندارند. این توده فکر می طور  اینکه  ها این«...

21Fآن مرد اصطالح بهکردند.  می �اری  چه�و�ند، مگر  می که

کشیدند یا  �عره می ٢٢

دادیم و همیشه به عوامل  اجازه دیگری ن�ی ها آنفروختند. ما که به  روزنامه می

جلوگ��ی کنند...  ها آنی  دادم که از �ارهای خالف رو�ه انتظامی دستور می

 
ً
  اساسا

ّ
و بقای دولت من چه بود؟ مگر ت وجودی یا سبب آمدن باید فکر کرد، عل

  غ��ازاین
ّ
  ت مرا �شتیبا�ی میبود که مل

ّ
ت، �شتیبان کرد؟ مگر دولت، غ�� از مل

ای هم که نوکر  هها که موافق نبودند. عّد  دیگری داشت؟ نه، نداشت. خار��

  خار��
ّ

شد، موافق [من] نبودند.  � �وتاه میها بودند و دستشان از �ارها به ک�

  به دولت رأی می سنا، مگر با میل
ّ
ت بود که هر وقت به مجلس داد؟ از ترس مل

 
ّ

  که وق�یگرفتم. �س  رفتم، رأی اعتماد می � و سنا میشورای م�
ّ
ت دول�ی را سر مل

  �ار می
ّ
  ت است، ن�یآورد و دولت مبعوث مل

ّ
ت را خفه کند و تواند صدای مل

استعماری  نگذارد مردم حرفشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم، �ار سیاست

خواهد  که نفس ک��ی در نیاید، تا هر �اری دلشان می هاست آناست. روش 

 22F٢٣»بکنند، تا قرارداد نفت ببندند و کنسرسیوم بیاورند و از این قبیل �ارها...

                                                                                                 
ی دک�� مصدق است. �عدها درویش  یپ حس�ن آزموده، دادستان داد�اه نظامی مأمور محاکمهمنظور سرت -٢٢

 نامیدند. می» آ�شمن ع�� شاه«شده بود و منتقدینش چون املو�ی او را 

 .۲۰، صفحه »ی ایران تار�خ بیست و پنج ساله« -٢٣
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ّ

 –های درو�ی خودش، یک ائتالف ناهم�ون سیا��ی ی تضادّ  � با همهجبهه م�

سیا��ی  -یک احتیاج تار���  قمصّد د وز�ری دک�� محّم  ا نخستتار��� بود، اّم 

های ایران  مرداد در خیابان ۲۸هم�ون بود. به هم�ن سبب هم مردم ایران قبل از 

 گفتند. می» مصّدقیا مرگ یا «دنبالش ه و ب» یا مرگ یا آزادی«دادند:  �عره سر می

» ی نظامی محکمه«مرداد که شرحش در این مقاله نابجاست،  ۲۸�س از �ودتای 

ی  به دفاعیات تار��� خود پرداخت. محکمه مصّدقدک�� محّم �شکیل شد و د

درضاشاه منت�ی شد. و محّم  و�ژه بهنظامی به رسوایی دولت سرلشگر زاهدی و 

شمار ه انگ��تر�ن محاکمات تار�خ سیا��ی معاصر ایران ب هنوز ی�ی از هیجان

 ی دفاعیات وکالی مدافع در محکمه چن�ن همو  مصّدقرود. دفاعیات دک��  می

ی سیا��ی ایران ایجاد کرد، که نه موافق�ن شاه  نظامی زخم عمیقی را در جامعه

 
ّ
 اند. را رها کرده آنق گردیدند و نه مخالف�ن شاه، تاکنون به التیام آن زخم موف

، مردی درست و یاری فدا�ار مصّدقدسرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل دک�� محّم 

ی دک��  ثاری گرانبها یاد و خاطرهی حیات خود با انتشار آ بود و تا آخر�ن �حظه

به دالی�� که بر ما  مصّدقا دک�� را با شور و صداقت ن�اهداشت. اّم  مصّدق

معلوم نیست، �سبت به او چندان اعتمادی نداشت و این را خود سرهنگ جلیل 

اع��اف کرده » ی نظامی در محکمه مصّدق«بزرگمهر در کمال وضوح در کتاب 

 
ً
را به خود  مصّدقبا بردباری، تالش و یکرن�ی اعتماد دک��  آرام آرام است. ظاهرا

ی نظامی که خود  محکمه جلسات صورتدر تمامی  هرروی  بهکند.  جلب می

باشد، نقش  سرهنگ بزرگمهر آن را منتشر کرده است و در دس��س هم�ان می

ا یادش را گرامی بدار�م و �سیار ناچ��ی در جلسات محاکمات بازی کرده است. اّم 

 در آن دوران �س خط��، ستا�ش فرستیم. اش یکرن�یو  درس�ی به
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 ی نظامی سرهنگ شاهق�� در محکمه

ی نظامی، سرتیپ ر�ا��، رئیس ستاد ار�ش در  انگ�� آنکه در محکمه شگفت

مرداد، وکیل مداف�� برای خود انتخاب کرده بود که ی�ی از  ۲۸ی قبل از  دوره

های نظامی معروف  عیات او در داد�اهافراد مشهور جامعه بهائی ایران و دفا

ی سرهنگ شاهق��، وکیل سرتیپ ر�ا�� از  هم�ان بود. دفاعیات عاملانه و ماهرانه

و  تر�ن مهم�ویی  تر�ن و بدون اغراق و گزافه ، ی�ی از درخشانمصّدقددک�� محّم 

رود. سرهنگ جلیل بزرگمهر  ی نظامی به شمار می تر�ن دفاعیات در محکمه دقیق

 نویسد: د سرهنگ شاهق�� میدر مور 

 ی پنجم، سرهنگ دوّ  در جلسه«
ّ
ل م شاهق��، وکیل سرتیپ ر�ا�� به دفاع از مو�

  خود پرداخت. سرهنگ شاهق�� با احاطه
ً
 ای که به قوان�ن جزایی و مخصوصا

  ن دادر��ی و کیفری ار�ش داشت و ن��قانو 
ّ
ت تجر�ه و ممارست در امر به عل

اجع به عدم صالحیت [داد�اه] آغاز �خن نمود. و های نظامی، ر  و�الت در داد�اه

، با جمالت و عبارا�ی پخته و جانب به حقای شوخ و  داد. او با قیافه داد �خن می

 
ّ
ط �امل بر سنجیده توأم با طن� و با لبخندهای ملیح با نهایت خو�سردی و �سل

رات او ی اظها داد. پایه اعال انجام می ی و�ال�ی خود را در حّد  اعصاب، وظیفه

سرتیپ آزموده در  که طوری بهبود.  مصّدقدفاع اصو�� از نظرات دک�� 

کرد. و  مصّدقهم به دفاع از دک�� م شاهق��، او را متّ پا�خ�ویی به سرهنگ دوّ 

 23F٢٤»هم بود. طور  هم�ن

                                                                                                 
 .۵ها شماره  رجوع کنید به آخر کتاب، بخش پیوست -٢٤
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شناخت و به او اعتماد �امل داشت.  سرهنگ شاهق�� را از قبل می مصّدقدک�� 

 نویسد: ه و شاید ک�ی ش�وه میسرهنگ جلیل بزرگمهر با اندو 

آزم�ن ی�ی از  ی سرهنگ ] سرش را روی شانهمصّدقها �ا�� [دک��  سدر تنّف «

�ست و حالت خواب به خود  گذاشت. چشم می وکالی سرتیپ ر�ا�� می

گرفت. �ا�� سرش را روی شانه سرهنگ شاهق�� وکیل دیگر سرتیپ ر�ا��  می

های  در کمیسیون  اینکهبه اعتبار با سرهنگ شاهق��  مصّدقگذاشت. دک��  می

اصالح قوان�ن دادر��ی و کیفر ار�ش شرکت و دخالت داشت، ا�س و الف�ی میان 

م بر لبا�شان، با کردند و تبّس  این دو وجود داشت. آهسته جمال�ی رد و بدل می

دا�ست [سرهنگ بزرگمهر  کرد. در داد�اه بدوی مرا وکیل داد�اه می من چن�ن ن�ی

  بود] و قیافه مصّدقک�� وکیل ��خ��ی د
ّ

کرد، تظاهر  ر ابراز ن�یی رضایت و �شک

که وکیل انتخا�ی و طبی�� بودم، رسمیت  تجدیدنظرنمود. در داد�اه  هم ن�ی

 
ّ
 24F٢٥»نمود. ل را برای حفظ ظاهر رعایت میرابطه وکیل و مو�

خواب آشفته «ی کتاب مستند و �سیار خواند�ی  د، نویسندهدع�� موّح محّم 

از میان وکالی مدافع سرتیپ «نویسد: ورد سرهنگ شاهق�� می، در م»نفت

و » تر بود تر و شاخص آورتر و به �حاظ منطق قوی  ر�ا��، سرهنگ شاهق�� ز�ان

سرهنگ شاهق��... با استدالل مت�ن و «کند:  دیگر دو�اره تکرار می جاییدر 

 
ّ
شاخص  مصّدقی دک��  العات حقو�� خود در میان وکالی نظامی محاکمهاط

                                                                                                 
 ، جلد دّوم.۲۲ی  منبع پیش�ن، صفحه -٢٥
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در محکمه نظامی در  مصّدقداز دفاعیات او را از دک�� محّم  هایی بخشوی ». بود

 25F٢٦.کتاب خود نقل کرده است

علیه » ی نظامی محکمه«سرهنگ شاهق�� با دالیل حقو�� و مستند ثابت کرد که 

یر، غ��قانو�ی و با اصول قانون اسا��ی و قوان�ن زو ، نخستمصّدقددک�� محّم 

را صا�ح برای  ایر است. او از نظر حقو�� رئیس داد�اهکیفری و جزائی ایران مغ

دا�ست و استدالل او درست بود، ز�را او در زمان   ر�است داد�اه ن�ی

های نظامی و  لوایح اصال�� داد�اه«و �س از تصو�ب  مصّدقوز�ری دک��  نخست

شده بود. چن�ن �خ��ی از نظر حقو��  باز�شستهبرخالف میل خود » ار�ش

 مرداد،  ۲۸ئیس داد�اه باشد. �س از �ودتای توا�ست ر  ن�ی
ً
تمامی افسرا�ی  تقر�با

و رئیس ستاد ار�ش، تیمسار ر�ا��، باز�شسته شده  مصّدقکه به دستور دک�� 

سرهنگ  ح�یی تیمسار زاهدی به ار�ش بازگشتند و  بودند، دو�اره به توصیه

بل از ورود مرداد، ق ۲۸های پیش از �ودتای  نص��ی و بر�� از همان باز�شسته

ی شاه به ایران از جانب سرلشگر زاهدی به درجات باالتری نائل گشتند.  دو�اره

 آنان سهم خود را در هم�اری با �ودتاچیان در�افت کرده بودند.

ه دفاع شاهق�� در داد�اه بدوی نظامی "جلب توّج «نویسد:  سرهنگ بزرگمهر می

در  مصّدقیح اصال�� دک�� هایی که برای تنظیم لوا کرده بود". او در کمسیون 

  های نظامی و ار�ش �شکیل می خصوص داد�اه
ّ
 شد، شرکت مؤث

ً
 ر داشت و "حقا

                                                                                                 
مرداد تا سقوط زاهدی) تألیف محّمدع�� موّحد،  ۲۸(از �ودتای » خواب آشفته نفت«مراجعه کنید به کتاب  -٢٦

 ۴۷۵. و صفحه ۱۸۲تا  ۱۷۳ی ی تار�خ ایران، مدافعات سرهنگ شاهق��" صفحه تر�ن محاکمه فصل ششم "بزرگ

کند، ز�را مستند، عاملانه و به دور از �عّصبات رایج در  ن�ارنده خواندن این کتاب را به همه ایرانیان توصیه می

� بهائیان ایران شد. جامعه
ّ

 ی سیا��ی ایران نوشته شده است. سرهنگ عباسق�� شاهق�� �عدها عضو محفل م�
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به  مصّدقپرونده دک��  ازآنکه �سبود". سرهنگ شاهق��  معتقد به اصالت آن می

ای در چهل صفحه تنظیم کرد و اع��اضات  نظامی رفت الیحه تجدیدنظرداد�اه 

 خود را به رأی داد�اه بدوی م
ً
نویسد: "به نظر  بیان کرد. بزرگمهر می شروحا

رسید که دست�اه حاکمه آن روز، صراحت و دانایی سرهنگ شاهق�� را  می

بود، تمارض کند و  شده دادهنامناسب ��خیص داده و به نام��ده دستور 

، تجدیدنظرل داد�اه ی اوّ  هم شد". سرهنگ شاهق�� �عد از جلسه طور  هم�ن

خواهد ب�و�د تمارض شاهق��  رکت نکرد. بزرگمهر میدیگر در این دادر��ی ش

کند که به عیادت شاهق�� رفته و  ا او خود اضافه میمص�ح�ی و دستوری بود اّم 

 26F٢٧»"آثار ظاهری بیماری" را در او دیده بود

دفاع از دک��  پاس بهی نظامی،  سرهنگ شاهق�� �س از پایان محکمه

 و انتقادات منطقی او به صالحی مصّدقدمحّم 
ً
به دستور  ت داد�اه نظامی، فورا

درضاشاه باز�شسته شد. و ار�ش و دادگس��ی ایران ی�ی از افسران و محّم 

 خود را از دست داد. خدمتگزارو  دوست ایرانحقوقدانان 

                                                                                                 
 .۱۷۵تا  ۱۷۴صفحه » ی نفت خواب آشفته« -٢٧
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ّ
 های ابرقو هم�ن قتلبازگردیم به ماجرای مت

 ۱۳۳۱اردیبهشت  ۱۷های ابرقو در روز  هم�ن قتلداد�اه متّ 
ً
ه قبل از دو ما ، تقر�با

 �شکیل گردید. ۲۵/۴/۱۳۳۱وز�ری در تار�خ از نخست مصّدقدک��  استعفا

ی پرونده، قبل از شروع داد�اه،  داد�اه جنائی شعبه یک مرکز، �س از مطالعه

 ازجملهدهد و  شود و قرار رفع نقص پرونده را می ه نقایص پرونده میمتوّج 

 نویسد که: می

 

عا شده که قاتل�ن الهو�ه که ادّ  آبادی مجهول باالخره آن سه نفر بهائی اسفند -۱

را مح�وم به اعدام و سایر�ن را  ها آنرا بیاور�د تا  ها آناص�� هستند کجایند؟ 

 معاونت در جرم مح�وم کنیم. عنوان بههم بتوانیم 

دلی�� در پرونده  تر�ن �وچکت عباسع�� پورمهدی در ابرقو، الیّ راجع به فعّ  -۲

ن �ار بکنید و ب�و�ید چه اقدامی در این قتل کرده نیست. یک فکری برای ای

 است؟

د حس�ن برادر ی مقتول را محّم  اثاثیه می�و�یدآخر این استوار خاکپور که  -۳

 » دهبید«محمد ش��وا�ی به 
ّ
الع کجاست؟ نزد احمد ن�وئی برده، منبع این اط

 »دهبید«و �س از کش�ن صغری به  درآوردهدحس�ن، شبانه بال چ�ونه محّم 

 سیده و صبح در ابرقو بوده است؟ر 

ارت�اب قتل  ازجملهدر هم�ن قرار هم �سیاری موارد نادیده گرفته شد.  حال بااین

 
ّ
ت اختالفات مذه�ی و همچن�ن اقدام باز�رس در رها کردن بدون قید و به عل

ل �ع�ی مهمانان صغری و نقش اسفندیارخان ساالری و ی اوّ  هم�ن درجهشرط متّ 
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دلیل فرمانده ژاندارمری ابرقو  �وی یزد و عزل �ی اندار حقعزل ناگها�ی فرم

 پور و... استوار حس�ن صدری 

رود و  شود. او به یزد می مور تکمیل پرونده میمأ» اسدهللا زمانیان«تقدیر هر  به

القدس بهائیان یزد، مقادیر ز�ادی از دفاتر و  با �جوم به من�ل بهائیان و حظ��ه

اسناد و  حّ�یخانه جالل بینش و  و اوراق تجارت اوراق و آثار و کتب بهائی

  عکس
ّ
ی نفیس و خالصه مدار�ی که هیچ های �خ��ی و خانواد�ی و کتب خط

دالیل قاطع جرم به  عنوان بهی ابرقو نداشته را ضبط کرده و  ارتباطی با پرونده

 اصطالح بهرود و از استوار خاکپور  فرستد. آن�اه به اسفندآباد می تهران می

های نهایی وی به سؤاالت مرکز برای رفع نقص پرونده  ا پا�خکند. اّم  ویی میبازج

 �سیار جالب است. دقت کنید:

باز�رس یزد » صاد��« حّ�یزارع بهائی اسفندآبادِی ت��ئه شده، که  در مورد سه نفر

  ها آنای جز آزاد کردن  هم چاره
ً
را احضار کرده و این بار با  ها آن نداشت، مجددا

سواد  ای را جلوی آن بیچار�ان �ی را فر�ب داده و ورقه ها آنو خدعه  مهر�ا�ی

د رفا��، گذارد، تا ذیل آن را انگشت بزنند و بالفاصله این سه تن �ع�ی محّم  می

فرستد  بخش را بازداشت کرده و به تهران می حسن هم�ی و حس�ن کرم

ستادش صاد�� �اری به خاکپور و ا درس جدیدی از خیانت و فر�ب ترتیب این به

د ش��وا�ی، هرچه ی عباسع�� پورمهدی و ارتباط او با محّم  آموزد. در�اره می

ا باالخره دو نفر را در ابرقو یافتند دلی�� بیابند اّم  تر�ن �وچککردند، نتوا�ستند 

ی قتل صغری، عباسع�� را در ابرقو  کردند ما سه روز �عد از واقعه که اظهار می

خواهم به یزد بروم و این هم مدرک  گفت می د و میدیدیم که اوقا�ش ت�خ بو 

دحس�ن و محک�ی برای ارتباط او با این قتل شد. و در مورد بال درآوردن محّم 
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س�� سریع شبانه او ن�� �سیار جالب است که خاکپور در جواب گفته است که: 

� عقل �ل  ا آقای باز�رس شما ا�حمدیادم نیست از چه ک��ی شنیدم اّم «

دحس�ن، صغری را کشته و شبانه کنید که محّم  چطور باور ن�یهستید، 

و » فرسنگ به دهبید رفته و صبح در ابرقو حاضر بوده باشد؟ و�نج بیست

این ابهام هم به نی�وتر�ن ش�ل حل شد و مدارک �ا��! برای �شکیل  ترتیب این به

 �شکیل گردید. ۱۳۳۱اردیبهشت۱۷داد�اه فراهم آمد و این داد�اه در روز 
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 های ابرقو ت و دست�اه روحانیت در قتلنقش مرجعیّ 

نکته �سیار مهم اینکه در جر�ان این واقعه، تحر�ک مردم و ایجاد بلوای عمومی 

ت و دست�اه روحانیت به سبب دشم�ی و کینه علیه بهائیان، و ط مرجعیّ توّس 

 های پرونده انجام امور قضایی و ج��ان �اس�ی اندر�اران دستارعاب  منظور  به

 گرفت. می

مذه�ی ایران �س از خاتمه  –الت سیا��ی در سطور گذشته شرح مجم�� از تحوّ 

الت را دادم. تردید نباید در روند این تحوّ » جنگ سرد«م و تأث�� جنگ جها�ی دوّ 

کرد که اسفندیارخان ساالری برای اینکه خود را از معرکه رهایی بخشد، گناه را 

  نقشه بدون هم�اری و هم ا اینبه گردن بهائیان انداخت. اّم 
ّ

یان دس�ی مال

ی دخ��ی آخوند حاج شیخ احمد،  بود. او به سبب اینکه نوه پذیر ن�ی ام�ان

ها را در مکتب حا�� آموخته  توطئه �ونه اینتردید  آباده، بود، �ی ی جمعه امام

 مبود. برای �خص مت
ّ

یان ول و پرنفوذی چون او و روابط تن�اتن�ی که با مال

ین ش��ازی که از دنورالّد هللا آقا سیّ  ی آيت رود که وسیله ن آن میداشت، ام�ا

رفت و در استان فارس خیمه و خر�اه  بهائیان به شمار می ی خورده قسمدشمنان 

 
ّ
هایی را  هللا بروجردی تماس آورده بود، با دف�� آيت به وجود�� علیه بهائیان مجل

ی شیعه، واژه بهائی را �شنود و  قهایجاد کرده است، ز�را تنها �ا�� بود که مرجع فر 

نویسم،  قرار و س�ون خود را از دست بدهد. این را بر اساس حدس و گمان ن�ی

  بلکه همه
ّ

یا�ی که اکنون در رأس امور اداره ح�ومت اسالمی هستند، تأیید و ی مال

» هللا حسینع�� منتظری  آيت«کنند. الزم به نقل خاطرات  تصدیق کرده و می

ا به��ین دلیل دتقی فلسفی را در باال آوردم. اّم ز خاطرات محّم نیست. بخ��ی ا
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های ابرقو، حقایقی است  ی قتل ی این مرجع تقلید در قضیه توزانه دخالت کینه

االسالم ع�� دوا�ی نقل کرده  ةا�شان حّج  نویس حال شرحکه شاگرد و همدم و 

 است.

 ی رنگ� سفره» ها متنعم سال«ع�� دوا�ی، که  ةاالسالمحّج 
ّ
لع ن حوزه علمیه و مط

 العظ�ی هللا آیت، امامی دوازدهی شیعه  مرجع فرقه به رازهای پنهان زعیم بزرگ و

 موارد ا�شان: �ونه اینشود که در  است، یادآور می  حس�ن بروجردی بوده آقا حاج

هللا بهبها�ی نوشته، به  وز�ر و آیت هایی خطاب به شاه ، نخست درنگ نامه �ی«

ی گمراه بهائی چند نفر از  داشتند". چند سال پیش که فرقه تهران گسیل "می

 نوایی �یگر خود را مأمور ساختند و در ی�ی از دهات یزد؛ صغری زن  افراد اخالل

کردند و �عد هم  قطعه قطعهگناه و خردسال وی با بیل  را با چند �ودک �ی

ب و روز خواب هللا فقید ش شدند تا از چن�ال عدالت فرار کنند، آيت �ار به دست

 
ّ
ب با تهران و علمای بزرگ مرکز و مقامات دول�ی در تماس بودند، نداشتند و مرت

دار ه تا باالخره آن تبه�اران [بهائیان] به کیفر اعمال خود رسیدند. بر�� ب

 ».برند کشیده شدند و �ع��ی ن�� هنوز در زندان �سر می

ی دیگری که باز  ضیهدیگر هم�ن یار و مو�س رئیس شیعیان جهان در ق درجایی

  ای �ی هعّد 
ّ
 نویسد: هام قتل دستگ�� کرده بودند، میگناه بهائی را به ات

کیشان خود را کشته، با ن��نگ جوانان مؤمن را به قانون  چند بهائی ی�ی از هم«

س��دند. ی�ی از این جوانان به اعدام مح�وم شد و حکم باید در روز نیمه 

درنگ  . �یفرو�رد�� مرجع پارسای قم را در نگرا�ی . این خآمد درمیشعبان به اجرا 

بهبها�ی نوشته، به تهران گسیل  هللا آیتوز�ر و  هایی خطاب به شاه، نخست نامه

دا�ست، تلفن زده، قضیه را دنبال کرد تا  داشت. سپس به هر که سودمند می
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خ�� لغو حکم اعدام را به وی رساندند. با شنیدن این خ��  شب نیمهسرانجام 

اشک از دید�ا�ش روان شد و پرورد�ار را �سیار سپاس گفت. در این �حظه ی�ی 

از نزدی�ان به اتاقش آمد و پرسید: شما هنوز بیدار�د؟ مرجع بزرگ شیعه پا�خ 

کردم خون مسلمان  داد: خی�� مهم بود و�� به خ�� گذشت. هر وقت فکر می

ماندم که فردای  می �لرز�د و متح�ّ  ی بدنم می شود، همه گنا�� ر�خته می �ي

27F».قیامت جواب خداوند عالم را چه ب�و�م.

٢٨ 

احتیاج به حضور در �حرای محشر نیست، ز�را در خاتمه خواهیم دید که 

انگ�� آنکه  گناهان آغشته است و شگفت هللا بروجردی به خون �ی های آيت دست

خود  به خون بهائیان، بلکه به خون مسلمانا�ی که او را مرجع تقلید تنها نه

 آفر�ند... کس که باشد، جنایت میب دی�ی در هر دا�ستند. �عصّ  می

 

احمد نص��ی وکیل سه نفر اسفندآبادی، در دف�� خاطرا�ش پ��امون این 

پردازد که ما تنها یک واقعه را در اینجا  محاکمه جنجا�� به شرح چند خاطره می

االختیار  نماینده تام هللا بهبها�ی، کنیم. این خاطره مر�وط به دخالت آيت نقل می

سبب روش�ی و ه باشد که ناگز�ر�م ب های ابرقو می هللا بروجردی در قتل آيت

 کند: پو��ی کنیم. ا�شان نقل می تفس��ی چشم هر�ونهوضوح کالم از 

هم�ن به ارت�اب قتل در ابرقو، حا�� قبل از �شکیل دادر��ی پرونده متّ «

  ع��
ً
دستان �انون وکالی دادگس��ی دا اک��خان طه وکیل دادگس��ی که �عدا

                                                                                                 
، تألیف »بروجردی قدس سره هللا ی عالیقدر حضرت آیت زند�ا�ی زعیم بزرگ عالم �شّیع، عالّمه«کتاب  -٢٨

 .۱۳۴۰السالم ع�� دوا�ی،  قم چاپخانه حکمت،  حّجت
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شد، در سالن دادگس��ی به من برخورد. ضمن �حبت اظهار داشت در 

ی ابرقو و�الت دار�د؟ جواب مثبت دادم. حاج ع�� اک��خان طه گفت در  پرونده

ای دارم که باید برای شما �عر�ف کنم. سپس به شرح  این خصوص سابقه

علما اعالم �ع�ی آقای بهبها�ی به موضوع پرداخت که چندی قبل ی�ی از آقایان 

هللا بهبها�ی]  من پیغام داد که با ا�شان مالقات نمایم. من به مالقات آقا [آيت

رفتم. موضوع پرونده قتل ابرقو را مطرح کردند و به من ت�لیف نمودند که 

�� خصو��ی قبول نمایم که اجر اخروی دارد و و�الت این پرونده را از طرف مّد 

گردد. طه اظهار داشت که به آقا  الو�اله پرداخت می حق عنوان بههم مبل�� 

ای در حدود ده نفر وکیل  هعّد  تاکنون �� خصو��ی برای مّد «جواب دادم: 

 »ه �ا�� نیست که من هم دخالت نمایم؟انتخاب شده، آیا این عّد 

ی  خ�� دخالت شما الزم است. برای حفظ حقوق ورثه«آقای بهبها�ی گفت: 

 مقتول�ن این و 
ّ
طه اظهار داشت که من » ر است.�الت را بپذیر�د وجود شما مؤث

که  فرماییدر ، �س مقرّ فرمایید میاست و امر  طور  ایناگر «جواب دادم: 

من «هللا] بهبها�ی گفتند:  آقای [آيت» الو�اله را بدهند، تا اقدام شود. حق

» ارد.الو�اله ب��دازند، اجر اخروی هم د کنم، دوهزار تومان حق سفارش می

من جواب دادم که اگر قرار است من این «[حا�� ع�� اک��خان] طه گفت: 

الو�اله  هزار تومان بابت حق و�الت را بپذیرم، امر بفرمائید که مبلغ بیست

ی مقتول�ن که چ��ی  ورثه«ب گفت: آقا با ��ّج » ب��دازند، تا قبول و�الت نمایم.

اند، شما هم هم�ن مبلغ را  کردهندارند، این دوهزار تومان را هم مؤمن�ن کمک 

 «طه گفت: .» نماییدقبول 
ّ
الع به آقا جواب دادم که برای این پرونده، آنچه من اط

شده و من کم�� از  آوری جمعدر حدود هفتصدهزار تومان  تاکنون دارم، 
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هزار تومان حاضر به قبول و�الت نیستم. چون این جواب را دادم، آقای  بیست

ها حقیقت ندارد. اگر  ت شد و با عصبانیت گفت: "این حرفبهبها�ی �سیار ناراح

 »خواهید، قبول و�الت کنید، مختار�د." شما ن�ی

من و�الت را قبول نکردم، لکن تا این مبلغ درآمد «طه گفت:  اک�� خان ع��حا�� 

کنند و برای حمایت  هم مییک نفر بهائی را به ارت�اب قتل متّ  هرساله، با�� است

 28F٢٩»کنند. تحصیل درآمد می�� خصو��ی، مّد 

 

  هللا بهبها�ی، شب به دستور آيت
ّ

یان بر سر ها در مساجد و ت�ایای تهران، مال

پراک�ی علیه بهائیان مشغول شدند و به  منابر به دشنام، لعن و نفر�ن و دروغ

 های خود، سرگرم نمودند. خ�� از دسیسه فر�ب مردم �ی

بهبها�ی مزدوری کردند، در اینجا  هللا بد نیست نام ده وکی�� را که برای آيت

ها هستند: کشاورز صدر، شیخ  ها هنوز بر سر ز�ان بیاور�م. ز�را بر�� از این نام

رضا مل�ی، احمد ذوا�جد طباطبائی، هاشم طباطبائی، پوررضا، ادیب رضوی 

تر ابوا�حسن  د مهدی رضوی، خداداد صابرآستارائی و از همه بداقبالیزدی، سیّ 

دیر روزنامه داد است که در نخست خ�� و نام مجرم�ن واق�� عمیدی نوری م

هللا بهبها�ی  الو�اله از آيت های ابرقو را منتشر کرد و آن�اه با در�افت حق قتل

 گناه در داد�اه داد �خن داد. �ی هم�نعلیه متّ 

هللا بروجردی و  از این زمان به �عد، دادگس��ی ایران در اختیار همدستان آیت

سازمان تروریس�ی  واو�اش اراذلهللا بهبها�ی، بود و  و در تهران، آیت�ارفرمای ا

                                                                                                 
 .۱۵۶تا  ۱۵۵، صفحه »گناهان �ی«کتاب  -٢٩
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کردند. در سالن داد�اه،  فدائیان اسالم در �اخ دادگس��ی ایران فرمانروائی می

 
ّ

ب و ان و جمع کث��ی از بازار�ان متعصّ خوان روضهیان و �عداد ز�ادی از مال

هم�ن اه و ارعاب وکالی متّ عصبا�ی ، نه برای تماشا که برای برهم زدن نظم داد�

�شستند و با ایجاد هیاهو و جنجال، خواستار صدور  در جای�اه تماشاچیان می

ی مذهب، شدند. خلیل ص��ی، دادیار س�ّ  هم�ن میحکم مح�ومیت و اعدام متّ 

مقابل  و درتر از آش شد  برای رفع سوءظن مذه�ی �سبت به خود، �اسه داغ

باری نمود و در طی آن اظهار  فانگ�� و تأّس  هجماعت کث�� شیعیان، �خن�ا�ی فتن

های خود را با این جمله  کشند و گفته داشت بهائیان پنجاه سال است که آدم می

مردم  وگرنهمجازات مح�وم کند  هم�ن را به اشّد خاتمه داد که داد�اه باید متّ 

احساسات مذه�ی را برانگیخته و  ترتیب این بهخود انتقام خواهند کشید و 

ی دادیار  آور تبدیل نمود. این در حا�� بود که وظیفه د�اه را به محیطی رعبدا

جزوا�ی حاوی  روزه همهباشد. در ب��ون داد�اه  هم�ن میفقط اقامه دلیل علیه متّ 

ت تروریس�ی ط جمعیّ های رکیک و ناسزا توّس  فحش های وا�� و تهمت ا�اذیب،

 ۵۲x۳۲ای به قطع  در اعالمیه مثال طور  بهشد.  فدائیان اسالم چاپ و منتشر می

 � با چاپ و نقا��ی نوشته شده بود:سانتیم�

را کشتند؟  ها آنگناه او چ�ونه به قتل رسیدند؟ چرا  بانو صغری و پنج طفل �ی«

در داد�اه جنایی حاضر شو�د و در  ۹از ساعت  روزه همهک کیست؟ قاتل و محرّ 

ول کشور و هیئت این محاکمه نظارت داشته باشید. شما ای مقامات مسئ

کنید؟ آیا  ی عظیم چه قضاوت می حاکمه، قضات مح��م، در برابر این فاجعه

بر�د و یا قضاوت را به  ک�ن این جنایت را به دار مجازات باال میقاتل�ن و محرّ 
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ّ
سپار�د که با د�� خون�ن تا آخر�ن روز محاکمه ناظر�م که رأی  ت میدست مل

 یگر از سوی فدائیان اسالم آمده بود:و در اعالمیه د» محکمه صادر شود؟

وطن را  اینجا کشور اسالمی است. مردم باشهامت ایران اجساد پلید عناصر �ی«

 
ّ
های آلوده، ای  وطن، ای دست ت خواهند کشید. ای بهائیان �یبه خاک مذل

مردم مسلمان  ها میلیون منصبان �اخ دادگس��ی، ای قضات، چشم  صاحب

های آغشته به خون شهدای ابرقوی یزد که با بیل و شما باز است، پیکر  سوی  به

 اند از ز�ر خروارها خاک بر قضاوت شما ناظر است. تقاضای ما: �لنگ خرد شده

 اعدام مباشر�ن قتل یک زن و پنج فرزند او -۱

۲-  
ً
ی کشور شی�� به ارتداد [بهائی بودن]  در محکمه اعدام عناصر �س�ی که علنا

 »خود اقرار نمودند...

 ای دیگر فدائیان اسالم در �اخ دادگس��ی ایران منتشر کردند: ر اعالمیهو د 

شرم یک بانوی مظلوم مسلمان و  چنانچه داد�اه و قضات محکمه، قاتل�ن �ی«

حکم  اجراپنج �ودک عز�ز او را به کیفر جنایتشان نرسانند و یا در صدور و 

  ها آنی  اعدام در�اره
ّ
خدای  فرمان بهیور اسالم ل و تأخ��ی نمایند، فرزندان غ�عل

ه کنند. ب م روانه میجهنّ  سوی  بهکه باشند،  هرکجاجهان، جنایت�اران بهائی را در 

�ان او را  خدای منتقم قسم اگر کسا�ی که خواهر مسلمان ما و جگر�وشه

را  ها آناز اینکه تمام  نظر صرفاند، به دار آو�خته �شوند،  کرده قطعه قطعه

  قامات مسئول و محافظهکنیم، م می قطعه قطعه
ً
مجازات  �ار را شدیدا

که هم�ی زمینه را برای تحر�ک عوام  دست ازاینها اعالمیه  و ده» نماییم می

 .نمود داد�اه آماده می رأیث�� بر أمذه�ی و ت
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 �خنان وکالی شا�ی خصو��ی

دو سه نفر از وکالی خصو��ی که به �شر�ح مواد قانو�ی و مسائل  استثنای به

 حقو�� و ج
ً
ادب و نزاکت را رعایت نمودند، سایر وکال  زائی پرداخته و انصافا

استدالل منطقی در اثبات جرم  جای بهپا کردند و ه چند روز متوا�� محشری ب

 متّ 
ّ
هامات وا�� و �لمات �سیار زشت و رکیک �سبت به همان، به حمالت شدید، ات

 هم�ن مشغول شدند.ت متّ معتقدات دی�ی و �خصیّ 

د های بیان سیّ  که خصومت ز�ادی با بهائیان داشت کتاب آستاراییخداداد صابر 

باب، کتاب اقدس از بهاءهللا و کتاب مفاوضات از عبدالبها را با خود به داد�اه 

دانند. اگر  کرد که بهائیان هر ��یء نج��ی را پاک می آورد و فر�ب�ارانه اعالم می می

ش را عوض نکند، او را از ا اسباب و اثاث خانه بار یکسال  ۱۹یک بهائی هر 

های خود را در صندوق بلور  کنند، و یا اینکه بهائیان باید مرده جامعه اخراج می

یا مرمر بگذارند و به خاک �سپارند و معلوم نیست اگر همه بهائی شوند، 

 آورند؟ سنگ مرمر از کجا می همه این

 

به استناد گزارش  ل �ار، که در اوّ »داد«ی  ابوا�حسن عمیدی نوری مدیر روزنامه

یزد، گزارش �حیح واقعه و مرتکب�ن واق�� آن را در  �وی  حق، فرماندار »آدم ب�ی«

  روزنامه
ّ
هام طرفداری از بهائیان، جزوه مجعول ی خود درج کرده بود، برای رفع ات
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29Fهای کینیاز دال�ور�ی سف�� سابق روسیه در ایران و سراسر دروغ یادداشت

را  ٣٠

وطن و  هم�ن را �یآن را قرائت کرد و بدون اقامه دلیل، متّ  به داد�اه آورد و همه

جاسوس و قاتل خواند. بداقبا�� او در این بود که �س از پ��وزی انقالب اسالمی، 

 
ّ

یان نادیده ان�اشتند و به سرنوش�ی شوم گرفتار گردید. تمامی خدمات او را به مال

در  ۶۷۷لندن شماره  ی کیهان چاپ روزنامه ۱۳۷۶مهرماه ۱۷در تار�خ پنجشنبه 

ابوا�حسن عمیدی نوری، مدیر «خ��ی بدین مضمون منتشر کرد:  ۱۱ی  صفحه

  روزنامه داد که از وکالی برجسته دادگس��ی و نماینده
ّ

� بود، ی مجلس شورای م�

 
ً
  در جمهوری اسالمی اعدام گردید. �عدا

ّ
الع دادند که اعدام او به �ست�ا�ش اط

 
ً
 »ادره اموالش لغو گردید.، لذا حکم مصداده رخ اشتباها

 

ه، تنها دخ�� زنده مانده د مهدی رضوی، ی�ی دیگر از وکالی خصو��ی رقیّ سیّ 

ما در محاکمه قاتل�ن بهائیان مهدورالدم مانند قتل در «صغری، اظهار کرد: 

شاهرود و دک�� برجیس در �اشان، با ایجاد ازدحام و هیاهو، قضات را تهدید و 

 » اتل�ن را از داد�اه گرفتیممرعوب کردیم، تا برائت ق
ً
به  و با این �خنان علنا

 فهماند که چه باید بکنند. یان میقضات و تماشاچ

 
ً
خود را بهائی  ادیب رضوی یزدی گفت که قبل از مشروطیت هر کس در یزد علنا

القتل بود و تاکنون صدها بهائی را به فتوای علما در یزد  کرد واجب �� میمعّر 

قانون وضع شده، علما اجازه ندارند، فتوای قتل ک��ی  که ق�یو اند، و�� از  کشته

                                                                                                 
پرداز ع�� جواهر کالم بود و با کمک ما�� آستان قدس  ی قلم خیال های گنیازدال�ور�ی، ساخته یادداشت -٣٠

سال، چاپ  ۲۳ی ن�ارنده بر کتاب  ید به مقّدمهرضوی و �شو�ق مراجع شیعه چاپ و انتشار یافت. ن�اه کن

 انتشارات ال��ز، فرانکفورت آملان.
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را بدهند، �س باید بهائیان را مح�وم و بدین �ونه معدوم کرد. وکیل دیگری در 

همان  -، داد �خن داد ها آنمورد لزوم س��دن بهائیان به اصناف برای کش�ن 

کالی مزدور قاجار با بابیان در تهران کرد. ی�ی از و  شاه ناصرالدین�اری که 

خان ام��کب�� را بهائیان کشتند و دیگری  عا کرد که م��زا تقیهللا بهبها�ی ادّ  آيت

های  اند که پنجاه سال قبل ابرقوئی گفت که بهائیان به این دلیل صغری را کشته

مسلمان، دو نفر بهائی را کشته بودند. از قول کنت �و�ینو، ادوارد براون و 

هم�ن سات متّ پرده به مقّد  نقل و �ی وغر��ی جیب�مطالب دروغ و  برناردشاو

کردند و عمال فدائیان اسالم که  آور بیان می های چندش دشنام و فحش

تماشا�� در داد�اه �وش تا �وش �شسته بودند، به حمایت و تأیید  عنوان به

فرستادند.  دادند و �ا�� صلوات می اک�� سر می های وکیالن مزدور بانگ هللا گفته

 وکالی متّ  چنان آنرعاب و تهدید، فضای ا
ً
هم�ن را ترسانده خود متّ  هم�ن و طبیعتا

زده در انتظار  بود که دیگر امیدی به زنده ماندن نداشتند و پریشان و وحشت

 پایان �ار خود بودند.

  دشنام
ّ
هم�ن هللا بهبها�ی علیه متّ  ط آيتتوّس  شده خر�داری هامات وکالی ها و ات

هم�ن ی متّ  که همه باوجودیهای ابرقو بود و  ضوع قتلهمه خارج از مو  بااینکه

بهائی نبودند و �عدادی از آنان مسلمان بودند، با هیچ مخالف�ی از طرف رئیس 

هم�ن بارها و بارها از طرف داد�اه رو�رو �شد و برعکس اظهارات وکالی مدافع متّ 

 فراوان است... باره دراینها  �یوی قطع و اخطار داده شد. گفت

 

م دادر��ی و در روز سوّ «کند که:  هم�ن نقل مید نص��ی ی�ی از وکالی متّ احم

صفوی ی�ی دیگر از  سّید محمودهم�ن، موق�� که بنده با وکالی متّ  شناسایی
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ک ب�ن که محرّ شدیم، ی�ی از متعصّ  ی دادر��ی خارج می هم�ن از جلسهوکالی متّ 

ما را در راهرو  دوش و عرقچ�ن بر سر با ریش بلنده تماشاچیان بود، عبا ب

د محمود تر�ن الفاظ تهدید نمود. سیّ  تر�ن و رکیک دادگس��ی �عقیب و با زشت

از �اخ دادگس��ی  سرعت بهصفوی دست مرا فشرد و گفت: "جواب ندهید" و 

د محمود صفوی با ارسال �وا�� پزشک به عذر خارج شدیم. روز �عد سیّ 

ها هر وقت  تهم مّد  �س ازآنکسالت، دیگر در جلسات دادر��ی حاضر �شد و 

 »نمود. با من خودداری می آشناییدید از  مرا در �اخ دادگس��ی می

 
ً
د مجت�ی نواب صفوی دائی سیّ  سّید محموددا�سته که  احمد نص��ی ن�ی احتماال

 سّید محمودتردید  ت تروریس�ی فدائیان اسالم است. �یصفوی، ره�� جمعیّ 

ی بیماری و  به مرگ شده و به بهانه صفوی از جانب ره�� فدائیان اسالم تهدید

کسالت از حضور در داد�اه خودداری کرده است. این حقیقت را همیشه 

دارند که مادر و دائی نواب صفوی، از جنایات  طرفداران فدائیان اسالم پنهان می

 بودند... گردان رویوی ب��ار و همیشه از اعمال ننگ�ن وی 

ان پر دلهره و وحشت و�الت بهائیان را جای آن دارد از کسا�ی که در آن دور 

دوس�ی آنان سرمشق  پذیرفتند، یادی و نامی بر�م. تا شاید دل��ی و ا�سان

 در این دوران پر وحشت باشد. میهنانمان همای برای  شا�سته

هم�ن بهائی یزد داشتند، عبدهللا را��ی وکی�� که متّ  تر�ن باتجر�هجسورتر�ن و 

که معتقد بود، بهائیان در نظم عمومی جامعه ایران  �ی بودبود. وی مسلمان متدیّ 

پردازند، به هم�ن سبب باید حقوق بهائیان رعایت و  کنند. مالیات می اخالل ن�ی

ض بدخواهان مصون ماند. او محفوظ باشد و حیثیت و معتقدا�شان از �عرّ 

و  مّ ی تا بارها و�الت بهائیان را در دادگس��ی پذیرفته بود و با صمیمیت و عالقه
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هم�ن ابرقو با ی متّ  کرد. در محاکمه تمام در انجام وظایف و�ال�ی س�� فراوان می

هم�ن را قبول کرد. وی وکی�� باتجر�ه و ماهر گنا�� آنان، و�الت متّ  اعتقاد به �ی

ای مرقوم داشت و  الیحه صورت بهبود. عالوه بر دفاع شفا��، دفاعیات خود را 

هم شود. عبدهللا ه او ادعایی وا�� و یا به خال�� متّ به داد�اه داد، تا نتوانند علی

درک کرده بود و شقاوت  خو�ی بهرا��ی که فضای آلوده به پلیدی داد�اه را 

م�� دفاع  پای بهشناخت، یک جلد قرآن بر سر گذاشت و  فدائیان اسالم را می

ای  هوظیفه از عّد  حکم بهرفت و با صدای بلند سوگند خورد که من مسلمانم و 

کنم. او به دفاعیات مستند و مدلل خود �ا�� با آیا�ی از قرآن و یا  گناه دفاع می �ی

و  زد داد�اه و فدائیان اسالم را میشواهد تار��� اسالم، چاش�ی د�خواه رئیس 

گناه نامید. رئیس داد�اه  ای مردم �ی هسازی برای عّد  با�انه �ل ماجرا را پرونده �ی

گناهان  ا عبدهللا را��ی از دفاع �یاو را قطع کرد. اّم ج و مستند بارها �خنان مهیّ 

ها و تهدیدات مستمر فدائیان اسالم او را مقهور و  کشید. عر�ده دست ن�ی

�ن داد �خن داد. همگنا�� متّ  مغلوب نکرد و در کمال �جاعت و دل��ی در �ی

 یادش گرامی باد.

ر��ا داده بود، برخالف قو�� که به نمایند�ان بهائیان آم مصّدقددک�� محّم 

گناه که  ای مسلمان و بهائی �ی هی عادالنه و آزادی عّد  نتوا�ست برای یک محاکمه

های روحانیون و فدائیان اسالم شده بودند، �اری انجام دهد. او  قر�ا�ی دسیسه

های خار�� و داخ��  ها و دسیسه خود گرفتار اوضاع پریشان سیا��ی و توطئه

های تار�خ ایران در  تر�ن �حظه های ابرقو در آشفته قتلهم�ن بود. از بد روز�ار، متّ 

 بار سرنوشت گرفتار شدند. دام غم



۸۸ 
 

ست��ی  سر�وب و بهائی هر�ونهبا  مصّدقکنم، من بر این باورم که دک��  تکرار می

 آم�� علیه دگراند�شان مخالف بود. و اعمال خشونت

در تار�خ ششم آغاز و  ۱۳۳۱اردیبهشت ۱۷هم�ن ابرقو از روز ی متّ  محاکمه

خرداد همان سال پایان گرفت.اشرف احمدی رئیس مزدور و پلید این داد�اه �س 

  نردبانا�سا�ی و کسب رضایت صاحبان قدرت،  از صدور حکم ضّد 
ّ
� را با تر�

سرعت پیمود و حس�ن عالء وز�ر در�ار شاهنشا�� او را به وزارت در�ار برد و به 

 معاونت خود منصوب کرد.
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 (بیداد) گس��ی  سرانجام داد

 
ً
هم�ن مجرم بی�ی بود. تمامی متّ  قابل پیش رأی چن�ن داد�اه و چنان فضایی �امال

سال همراه با  ۱۵ه را به حبس تا شناخته شدند. ابتدا چهار نفر را به اعدام و بقیّ 

 
ّ
د ش��وا�ی به اعدام خوا��، محّم  ه مح�وم نمودند و �س از فرجاماعمال شاق

ای دان ام�� چخماق یزد به اجرا گذاشته شد. وی نامهمح�وم و این حکم در می

30Fهللا بروجردی به مرجع شیعیان جهان آيت

گنا�� و مسلمان بودن  نوشت و �ی ٣١

 
ّ
در فکر نابودی بهائیان بود و برا�ش مهم  هللا آيتا الع او رسانید. اّم خود را به اط

کنند و  ی اعدام مینام بهائه نمود که او مسلمان است. مهم این بود که او را ب ن�ی

هم�ن خاطر هیچ پاس�� به این ه این یک پ��وزی برای حفظ بیضه اسالم بود. ب

د ش��وا�ی در هن�ام اعدام رو به تماشاچیان نداد. محّم  گناه �یدهقان درمانده و 

مردم «رسا اعالم کرد:  صداییاشک زاری و ندبه سر داده بود با  که درحا��کرد و 

 اّم  »و مسلمان هستم. گناه �یبدانید که من 
ّ
 ا توطئه و ات

ّ
�ار خود  ،حاد خان و مال

ای  فیلمنامه ی مایه تواند بن را کرده و زند�ی او را دزدیده بود. زند�ی او می

 متّ  ی هگردد... بقیّ  �شد�ی فراموش
ّ
ه مح�وم شدند. هم�ن به زندان با اعمال شاق

 حا�� م��زا حسن شمس سا�خورده که به ده سال حبس با اعما
ّ
ه مح�وم ل شاق

ل شم��ی در اثر شش سال خشونت و تحّم  ۱۳۳۴فروردین ۱۵در  ،شده بود

ه جان ب فرسای فراوان در زندان بیمار شد و ات طاقتنامالیمات و مشّق 

 تقدیم کرد. آفر�ن جان

                                                                                                 
 .۶ها، شماره  رجوع کنید به آخر کتاب، بخش پیوست -٣١
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ماند  ن�ی شما و منای برای  ایم چاره به پایان این برر��ی مجمل رسیده که اکنون 

� گنا� �یبخت او و مسلمانان و بهائیان  عصوم و ن�ون که یاد صغری و فرزندان م

 ب دی�ی شدند را گرامی بدار�م.که قر�ا�ی این جنایت شوم و �عصّ 
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 ها پیوست

 

  مصّدقدی دک�� محّم  پ��امون رابطه -۱
ً
با احزاب سیا��ی،  با بهائیان و اصوال

خواهد  های دی�ی و قومی مطلب برای نوش�ن فراوان دارم که در �ار جدیدم تاقلیّ 

انجام گرفته  مصّدقددر میان تحقیقات و تألیفا�ی که پ��امون دک�� محّم  آمد.

�سیار خواند�ی و عاملانه حواله  باست، میل دارم عالقمندان را به چند کتا

  مصّدقزند�ا�ی سیا��ی «دهم. کتاب 
ّ

تألیف فؤاد روحا�ی. » �در م�ن نهضت م�

بحران دمکرا��ی در «توز�ان. از همایون �ا» اقتصاد سیا��ی در ایران جدید«

 «ین عظی�ی. از فخرالّد » ایران
ّ

و » � شدن صنعت نفت ایرانجنبش م�

از سرهنگ » های مبارزه و مقاومت سال مصّدق«و » ۱۳۳۲مرداد ۲۸�ودتای«

  مصّدقد(دک�� محّم » ی نفت خواب آشفته«غالمرضا نجا�ی. 
ّ

� ایران و نهضت م�

د. افزون دع�� موّح جلد، تألیف محّم  ۳مرداد تا سقوط زاهدی)  ۲۸و از �ودتای 

ه عالقمندان به این مبحث از تار�خ ایران مناسبت نباشد که توّج  بر این، شاید �ی

ن�ا�� به �ارنامه سیا��ی «نام ه را به کتاب جنجا�� و تحقیقی دک�� جالل متی�ی ب

آنجلس جلب  چاپ آمر��ا، انتشارات شرکت کتاب در لس» مصّدقد دک�� محّم 

 نمایم.
A Glance at the Political Career of Dr. Mohammad Mosaddeg 

By: Jalal Matini. Ketab Corp 
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مرداد  ۲۸و  ۲۵ها پیش از  ماه ،مصّدقدمات �ودتا علیه دک�� محّم طرح و مقّد 

در  مصّدقوز�ری دک��  فراهم آمده بود و درست از زما�ی که فرمان عزل نخست

ضاشاه رسید، طرح �ودتای نظامی علیه دک�� در مرداد به توشیح محّم  ۲۲تار�خ 

  مصّدقد محّم 
ً
مرداد،  ۲۵ شب نیمهبه مراحل پایا�ی خود رسیده بود. در  عمال

ا رو�رو شد. اّم  مصّدقهای �ودتاچیان با مقاومت دک��  �اری  �ودتا به سبب ندانم

 پ��وز شد. ۱۳۳۲مرداد ۲۸تا ادامه یافت و باالخره درد�و

 
ّ
مرداد  ۲۸پ��امون �ودتای  له در فقدان اسناد معت�� رساالع کسا�ی که برای اط

 «و » �ودتا ضّد «مرداد را  ۲۸نویسند و یا �ودتای  می
ّ

نامند؛ مطالعه  می» �قیام م�

مل بیش�� آنان گردد. أتواند سبب وقوف و ت می این سطور  ز�ر در ذکرشدهمنبع 

پ��امون  تر�ن اسنادی است که این مجموعه �سیار ارزشمند، بردارنده مهم

 تاکنون احان و عامل�ن اص�� �ودتا از طرف طرّ  ۱۳۳۲/۱۹۵۳مرداد ۲۸�ودتای 

ال داخ�� و خار�� ایاالت انتشار یافته است. به �وا�� این اسناد، مداخله عّم 

حده آمر��ا و دولت ان�لیس، در انجام و به پ��وزی رساندن �ودتا، بدون هیچ متّ 

مرداد  ۲۸اسناد واقعیت �ودتای  است. خواندن این و روشن تردیدی مشهود

شود. این کتاب �سیار  از جانب �ودتاچیان تصدیق و تأیید می وچرا چون بدون 

مرداد و  ۲۸(در�اره �ودتای » اسناد سازمان سیا«انگ��: ترجمه  خواند�ی و ع��ت

) با مقدمه دک�� همایون �اتوز�ان و ترجمه دک�� غالمرضا مصّدقسرن�و�ی دک�� 

  ۱۳۷۹در سال سه خدمات فرهن�ی رسا،اد دا�ش�اه ش��از. مؤّس دوست، است وطن

 .، منتشر شده استتهران در

Teh CIA Documents on the 1953 Coup & the Overthrow of  
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Dr. Mussddiq of Iran, Dr. Gholamreza Vatandoust, Shiraz University. Introduction 

by Dr. Homa Katouzian, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford 

 

دتقی به �وشش محّم » گناهان �ی«های ابرقو کتا�ی تحت نام  پ��امون  قتل -۲

که من ک�ی  منتشرشدهصفحه نوشته و در ت��اژی محدود  ۲۷۰افنان در بیش از 

مایه این  این کتاب را از �خص �سیار مح��می در�افت کردم و منبع اص�� و بن

فور�ه  ۲۲مطابق  ۱۳۸۷اسفند  ۴در یکشنبه » شینتو«آقای  مقاله بوده است.

ای از کتاب نام��ده باال آورده، که مورد  خالصه» خواندنیها«در تارنمای  ۲۰۰۹

 توّج 
ّ
ی  هت و مناسبت تهیّ ه و مراجعه و استفاده من قرار گرفته است. ا�شان عل

 اند: ی خود را در آغاز مقاله، به شرح ز�ر مرقوم نموده مقاله

اند  ی مسلمان را به قتل رسانده شوند که در ابرقو یک خانواده هم میبهائیان متّ «

و دست�اه قضایی زمان شاه ن�� به حمایت از آنان [بهائیان] پرداخته است. شبکه 

ای با عنوان (نفوذ نامرئی) از سلسله  در برنامه ۱۳۸۷ماه بهمن ۲۳سه سیما، روز 

 های (اسرار تار��ی)، با اصرا برنامه
ّ
هام را تکرار نمود و با �شان ر بر تار��ی، این ات

س�� نمود تا اف�ار ایرانیان را  ی هولناک، دادن تصو�ر اجساد قر�انیان این واقعه

این مقاله، با �شر�ح و تحلیل این واقعه،  رو  ازاینبهائیان تحر�ک کند.  بر ضّد 

 نماید که اوّ  روشن می
ً
در ثا�ی،  اند و تهبهائیان هیچ دخال�ی در این قتل نداش ال

 
ً
  تقر�با

ّ
  � وتمامی عوامل قضایی، در سطح مح�

ّ
سازی و تحر�ف  �، با پروندهم�

 ».بهائیان حکم راندند برعلیه، ان�ار غ��قابل ات مسلم وواقعیّ 
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برر��ی «ای تحت نام  مقاله» گناهان �ی«آقای بهیار نیکروان با الهام از کتاب 

 بازهماند که  نوشته» قتل خون�ن در ابرقوگناه پ��و یک  ماجرای آزار بهائیان �ی

 
ّ
 دهند: ی خود را چن�ن شرح می ت و مناسبت نوش�ن مقالهعل

های  تالیّ ) به دنبال فعّ ۱۳۸۴ماه بهمنکیهان، روزنامه صبح تهران (در «

اند،  ای که علیه بهائیان ایران در ی�ی دو سال گذشته به راه انداخته گس��ده

 
ّ
و به درو�� فاحش پای بهائیان  داده رخقبل در ایران  سال ۵۵هامات جنایا�ی که ات

 را به میان کشیدند، مجّد 
ً
ی  مطرح کرده و در چند شماره به نقل پرونده دا

ساخت�ی که تنها هدفش پنهان ساخ�ن عامل�ن اص�� جنایت و آزار و اسارت 

در آن زمان به بهائیان فرصت و اجازه ندادند،  بهائیان بوده، پرداخته است.

حقیقت داستان را برای مردم کشور و مطبوعات مطرح نمایند، ز�را از قبل 

برنامه آن بود که عامل�ن قتل ناشناس بمانند و گرو�� بهائی مظلوم بار دیگر 

 دستخوش رنج شوند. بنا
ّ
الع براین فقط داستا�ی سراسر دروغ و تهمت به اط

پیش را زنده  قرن  نیمی  عموم رسید. حال که کیهان دو�اره موضوع کهنه شده

کنیم و حقایقی را به آ�ا�� مردم منصف  کند، از فرصت استفاده می می

ای جمهوری اسالمی  های رسانه و شبکه» کیهان تهران« که ازآنجایی» رسانیم. می

کنند، باید قبول کرد که �حت و اصالت  بارها دروغ منتشر کرده و می بارها و

گردد. هر دو  می دوچنداندتقی افنان به �وشش محّم » گناهان �ی«م�ن کتاب 

 های خارج کشور در دس��س هم�ان است. مقاله در رایانه

 

هللا آقا نجفی قوچا�ی،  خاطرات آیت» سیاحت شرق «مراجعه کنید به کتاب  -۳

ایران «و یا کتاب  ۶۰۸تا  ۵۷۵صفحات  ۱۳۶۲ان، انتشارات ام��کب��، چاپ تهر 
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هللا آقا نجفی قوچا�ی صفحات فراوا�ی  آیت سپهر. احمدع��از » در جنگ بزرگ

ی �سیار صمی�ی آخوند مال�اظم  ل خاطرات خود را به رابطهاز کتاب مفصّ 

�� و ها اختصاص داده است. وی شاهد دیدارهای متوا خراسا�ی با ان�لی��ی

 �اظمهللا آخوند  رتبه ان�لی��ی با آیت طوال�ی مأمور�ن سیا��ی و افسران عا��
ّ

 مال

  خراسا�ی بوده و اشاره به مبادله
ّ
هللا  کند. آیت ی ب�ن آنان می العات و مشاورهی اط

ی  ابطهبرد که ر  ل را میآقا نجفی قوچا�ی همچن�ن نام دیگر روحانیون طراز اوّ 

 ها داشتند. نزدی�ی با روس

هللا بروجردی با کمک مستقیم �ارداران ان�لیس در ایران  کنم که آیت من گمان می

 این ماجرا محّم  کن صاف جادهبه مرجعیت رسید و 
ً
در  درضاشاه بود که متوالیا

های فراوا�ی از این  کرد و عکس بیمارستان ف��وزآبادی از وی مالقات می

گردید و در دس��س  شر میهای سراسر کشور منت نما���ی در روزنامه یدیدارها

هللا بروجردی هنوز به مقام  هم�ان، و همچنان موجود است. آن زمان آیت

کردند که از  مرجعیت نرسیده بود و روحانیون فراوا�ی در عراق و ایران زند�ی می

ها تنها به او اعتماد �امل  ا ان�لیست بودند، اّم ی مقام مرجعیّ  هر نظر شا�سته

ها و آمر��ائیان �عدادی سند پ��امون  ان�لی��ی هرسالنکه انگ�� آ داشتند. شگفت

ا تاکنون یک سند هم از روابط کنند. اّم  وقا�ع تار�خ سیا��ی ایران منتشر می

  روحانیون با سازمان
ّ
مناسبت  اند. برای نمونه �ی العا�ی خود منتشر نکردههای اط

ست که اسناد . تردیدی نیبنماییمدر اینجا » ی اود موقوفه«نیست که یادی از 

تا  ۱۸۵۰و صورت اسامی و مبالغ پرداخ�ی به روحانیون از سال » موقوفه اُود«

ود در سال 
ُ
میالدی  ۱۸۵۰کنون در بای�ا�ی دولت ان�لیس موجود است. موقوفه ا

که در افواه شا�ع بود که  هرچندشده بود.  دایر�جری  ۱۲۶۶مطابق با 
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ود فرمانروای لکنهور «ی هند به  موقوفه
ُ
 �» ا

ّ
ق دارد، و�� در حقیقت واقف، عل

ی ان�لیس بود و برای آرامش خاطر شریعتمداران کال�� شر��  خود دولت فخیمه

ود ساخته بودند و مبل�� پول ب تحت عنوان موقوفه
ُ
نام س��ده ثابت در بانک ه ی ا

مبالغ  ساله همهدول�ی ان�لیس در لندن به امانت گذارده شده بود، تا از سود آن، 

ود در ب�ن روحانیون و طالب عتبات عالیات و مأمور�ن  کث��ی به
ُ
اسم موقوفه ا

 تقسیم نمایند. خود

خاطر دوری از اطاله کالم تنها به ی�ی از اع��افات مأمور�ن ه من در اینجا ب

کنم، سر آرتور هاردینگ وز�رمختار  رتبه وزارت خارجه ان�لیس اشاره می عا��

) �جری قمری در ایران. وی ۱۳۲۴تا  ۱۳۱۹( ۱۹۰۶تا  ۱۹۰۱های  ان�لیس ب�ن سال

اختیار تقسیم «نویسد:  می» یک دیپلمات در شرق «نام ه در کتاب معروف خود ب

ود" هند در دست من، مانند اهرمی بود که با آن می وجوه "موقوفه
ُ
توا�ستم،  ی ا

» النهر�ن و ایران بلند کنم و هر مش�ل را حل و تصفیه نمایم... را در ب�ن چ�� همه

مشاهدات » دست پنهان سیاست ان�لیس در ایران«ان ملک ساسا�ی در کتاب خ

  خود را از صف
ّ

یان در �شت در سفارت ان�لیس در عراق و دیگر های طوال�ی مال

اند.  کند که چ�ونه برای در�افت وجه نقد در انتظار ا�ستاده نقاط بیان می

  خوانند�ان را به این کتاب مراجعه می
ّ
بیش�� در این مورد،  العاتدهم. برای اط

تألیف محمود محمود » تار�خ روابط ایران و ان�لیس«مراجعه کنید به این منا�ع: 

تألیف خان ملک ساسا�ی. » دست پنهان سیاست ان�لیس در ایران«جلد.  ۸

ی  مقاله» گران توطئه«تألیف اسماعیل رائ�ن. » ان�لیس در ایران بگ��ان حقوق «

 هشتم از بهرام چو�ینه.
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تألیف رابرت درایفوس، ترجمه فر�دون گیال�ی » بازی شیطان«ت از کتاب بد نیس

  . این کتاب به روابط آمر��ائیان و ان�لی��یبنماییمای  اشاره
ّ

یان و ها با مال

های اسالمی در خاورمیانه، مطال�ی �سیار خواند�ی و مستندی را افشاء  سازمان

موجودیت جمهوری اسالمی تواند دالیل  ی این کتاب جنجا�� می کند. مطالعه می

 برای ایرانیان روشن نماید. از�یش بیشرا 

 
ّ
 عل

ّ
 ی روس و یا ان�لیس و  بهائیان را سرس��ده درگذشتهیان ت اینکه مال

ً
 اخ��ا

های طوال�ی مزدوری  کنند، این است که سال �� میآمر��ا و اسرائیل معّر 

ی�ان�ان در نوفل شاتو هللا خمی�ی با ب کنند. به روابط آیت بی�ان�ان را کرده و می

ای کنم. فیلم، تصاو�ر و اسناد و مدارک آن منتشر شده  احتیا�� نیست اشاره

هم کردن دیگران به جاسو��ی و مزدوری، قیاس ی متّ  است. مالیان در این قضیه

 کنند. به نفس می

 

ل�ن مراکز �شکیل ی �و�ر، ی�ی از شهرهای باستا�ی و از اوّ  �اشان در حاشیه -۴

های سیلک �اشان، سابقه حضور ایرانیان در  هسا�ی بوده است. در تپّ ن ا�تمّد 

 چن�ن همرسد. در �اشان و  و پانصد سال پیش می هفت هزاراین منطقه به 

کردند و در �ع��ی از  ام، ایرانیان یهودی زند�ی میاصفهان و همدان از دیرتر�ن ایّ 

، �اشان مسلمان تازهن این نوا�� اک��یت ساکن�ن آن یهودی بودند. با یورش تاز�ا

سراسر ایران به و�را�ی و تبا�� گرفتار شد. �اشان به سبب خرا�ی و  مانند به

ان �ر م�ا�ی مطم�ن برای زند�ی ایرانیهای متوا�� و نزدی�ی این شهر به �و  زلزله

 نبود. اّم 
ً
رشد  ا م�ان مناس�ی برای فرار از شر متشرع�ن، و زند�ی و طبیعتا

یس�ی عقاید دی�ی بود. تا اواخر قرن نهم �جری در این شهر �ونا�و�ی اقوام و همز 
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یان زر�شتیان
ّ
  زند�ی می باهم، یهودیان و سن

ّ
ف ناشناس کتاب کردند. به قول مؤل

کژدم  ]دب��ان و ادیبان ... اندر وی [�اشان«در �اشان افزون بر » حدودالعالم«

 شده راندهسالمی های ا ای از علو�ان که از دیگر سرزم�ن ه، و عّد »�سیار خ��د

بومی » های کژدم«به این شهر دورافتاده و و�ران روی آوردند و بر  آرام آرامبودند، 

ای از علو�ان  هعّد «نویسد:  افزوده شدند. یاقوت حموی در م�جم البلدان می

ساکن �اشان منتظرند که صبح فردا قائم آنان ظهور کند و در هر طلوع 

 
ّ

ف، [دلگ�� از روند و متأّس  ج از شهر میح سوار اسب به خار [خورشید] مس�

های خود]  ی غیبت و عدم ظهور قائم دو�اره دست از پا درازتر به خانه ادامه

 .» گردند برمی

ظهور کرد و » قائم«�جری بنا به گفته و اعتقاد بابیان و بهائیان باالخره  ۱۲۶۰در

 
ّ

ای از  هن شد. عّد یان که در انتظار ظهورش بودند، در ت��یز ت��بارابه فتوای مال

روحانیون بزرگ و سرشناس �اشان، آران، قمصر، میمه، نطن� و نراق به خیل 

 صد یکبابیان، و در  تاکنون مؤمن�ن و طرفداران باب و بها پیوستند. از این زمان 

ای،  سال اخ�� بهائیان �اشان، در هر زمان که ح�ومت مرکزی با کنایه و اشاره

رحمانه و بدون پیگ��ی دولت و مراجع قانو�ی،  یموافقت خود را �شان داده، �

 ب و کشتار آنان انجام گرفته است.سر�و 

به ایران و خروج رضاشاه و شروع پادشا��  ۱۹۴۱فق�ن در با �جوم متّ 

های سیا��ی و اجتما�� و پیامدهای جنگ سرد در  درضاشاه و نا�ساما�یمحّم 

داخ�� و خار�� گردید. » یها کژدم«ی ماجراجو�ان و  ایران، �اشان دو�اره عرصه

از  زداییدر قبل نوشتم که �س از خروج اجباری رضاشاه از ایران، رضاشاه 

ه داشته باشیم که در زمان های جنگ سرد در ایران بود. توّج  اصول برنامه
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پو��ی و انتقاد منطقی و عل�ی بر روش دیکتاتوری او، طبقه  رضاشاه بدون چشم

ایری به وجود آمد و �ارهای اصال�� وسی�� های متغ ط جدیدی با گرا�شمتوّس 

ی ایجاد آن هنوز وجود  هایی که در پ��امون نحوه ی بحث انجام گرفت که با همه

با�سته است، �غی��ا�ی بنیادی در  ها الزم و همچنان ناگز�ر و دارد و این بحث

وجود آورد که هنوز هم �س از یک انقالب ارتجا�� و خون�ن و ��ی سال ه ایران ب

در ایران، مبا�ی آن، » فقیه والیت«نر�زی مستمر و مداوم دست�اه مخوف خو 

ی ایرا�ی استح�ام بیش��ی یافته است. با ایجاد  در مفکره روز روز�هو  پابرجا

اصالحات رضاشا��، ایران از قرون وسطا وداع گفت و �ام به دنیای نو و عصر 

 جدید گذاشت.

و شور��ی، محدود کردن قدرت تمرکز قدرت دولت، آرام کردن قبایل سرکش 

روحانیت، کشف حجاب، �غی�� لباس مردان، لغو القاب اشرا��، اجرای نظام 

  سر�ازگ��ی، تضعیف قدرت
ّ

� و �علیم اجباری، های فئودال، تأسیس مدارس م�

ن و امروزی، تأسیس وزارت تأسیس دا�ش�اه، تأسیس دادگس��ی با قوان�ن مدوّ 

 آهن راهند وزارت خانه دیگر، به �ار انداخ�ن فرهنگ، دارائی و امور خارجه و چ

سراسری ایران از عوارض قند و شکر و چای و تر�اک، تأسیس صنا�ع �وچک در 

ناپذیر برای ایجاد  هنوز پابرجا و مبا�ی تبا�� ها اینی  همه ها، تهران و شهرستان

ر را به خاط رضاشاهتوان  یک دمکرا��ی پارملا�ی در ایران آینده است. گرچه می

ت احزاب سیا��ی، اقدامات الیّ پایمال کردن قانون اسا��ی مشروطه، منع فعّ 

مخالف�ن و  شمار انگشتاصالحات اجتما�� و اقتصادی، قتل  منظور  بهقهرآم�� 

آوری ثروت سرز�ش و ن�وهش کرد، و�� باید اع��اف کرد که �سل امروز  گرد

تواند  براین ن�یی پادشا�� رضاشاه نیست و بنا قادر به درک دوره آسا�ی به
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که منجر به  ومر�� هرجطرف باشد. اوضاع پرآشوب و  ی آن دوره داوری �ی در�اره

ها ح�ومت  قدرت رسیدن رضاشاه شد و به دیکتاتوری وی انجامید، بازتاب قرن 

استبدادی شاهان و مالیان در ایران بود. دوران مشروطیت، تازه آغاز گردیده 

 جای بهو در فکر اجرای قوان�ن آن بود. اگر  بود و کم�� ک��ی از اصول آن آ�اه

ای جز  رفت و چاره تردید راه او را می رضاشاه کس دیگری به قدرت رسیده بود، �ی

 اعمال قدرت نداشت...

بگ��ان استعمار که  �س از خروج رضاشاه از ایران، نوکران و ج��ه هرروی  به

اس روحانیت به دستور ها روابط تن�اتن�ی با دول استعماری داشتند، در لب سال

شهرهای نجف، کر�ال، �اظم�ن و  ار�ابان خود وارد ایران شدند. سپاه جهل در

 
ً
آرا�ش یافته و آزما�ش خود را داده و این بار مأمور�ت دیگری گرفته  �غداد قبال

با  زمان همهللا حس�ن بروجردی ساکن قم شد و مرجع شیعیان گردید.  بود. آیت

ها و  ن و سپس در دیگر شهرهای ایران سازمانورود وی به قم، در تهرا

ای شروع به  های مختلفی با �ساوند اسالمی چون قارچ کالغ در هر مز�له تجمعیّ 

هللا حس�ن بروجردی با سهم امام و کمک ما�� و معنوی دولت،  �ار کرد. آیت

 
ّ
کرد، هرچند که ز�ر�انه از بر�� از  های اسالمی را �شتیبا�ی می لتمامی این �ش�

 داد. الذمه و ب��ار �شان می بری  خود را ظاهر بهها،  این سازمان

ی بهائی ایران ی�ی از اهداف این  الزم به تکرار نیست که مبارزه و نابودی جامعه

انگ�� نیست که در شهر �اشان، شهری  ها بود. �س ا�جاب تها و جمعیّ  سازمان

 
ّ
و سازمان » تبلیغات اسالمی انجمن«د بابیت و آن�اه بهائیت، که در آن از آغاز تول

با �شتیبا�ی » دعاة اسالمی هیئت«و » فدائیان اسالم«تروریس�ی و خوفناک 

هللا بروجردی  هللا حس�ن بروجردی و نهادهای دول�ی تأسیس گرديدند. آیت آیت
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ی قم به سراسر ایران، برای مبارزه با  های خود را با �شتیبا�ی ما�� حوزه طلبه

خواست که در باالی منابر مردم عوام را  ت و از آنان میداش بهائیان گسیل می

 ه علیه بهائیان تحر�ک و به شورش وادارند. وی آخوندی ب
ً
 نام تر��ی که احتماال

بود را روانه �اشان کرد. آخوند تر��ی به شهادت ساکن�ن �اشان مردی  �ا��ی زاده

ی در �اشان و ماهر بود. و » اللسان و در ایقاد آ�ش فتنه و فساد مف�ن، وقیح«

بات مذه�ی �عصّ «رفت و به  های اطراف این شهر بارها به من�� می دهات و قصبه

فرار گذاشته بود. آخوند تر��ی به ه و �عد پا ب» ها برافروخته دامن زده و آ�ش

روشن و  طور  بهکمک بلند�وهای ن��ومند که بیش�� شهر را ز�ر پوشش داشت، 

سبت به بهائیان گذارد. اخالقشان را فاسد ورزی � �وئی، کینه بنای زشت ،صر�ح

خواند، خو�شان را حالل دا�ست و آنچه در توانائی و قدرت داشت، در فر�ب 

 ردم عامی و خرافا�ی �وتا�� نکرد.م

هللا  زاده فرزند آیت د خال��یهای آخوند تر��ی، شیخ محّم  تالیّ با فعّ  زمان هم

 د مهدی خال��ی که در �اظم�ن س�ونت داشت، وامحّم 
ً
 رد �اشان شد. او اصوال

�س  ،از جوا�ی افزون بر تحصیل علوم دی�ی، هوای �ارهای سیا��ی در سر داشت

ها  از خروج رضاشاه وارد ایران شد. برای گمراه و منحرف کردن عوام، ان�لی��ی

از توس���ان ب��ون راندند و به �اشان فرستادند. وی در �اشان به  ظاهر بهاو را 

فراوان دست زد و مدارس علمیه را احیا کرد. وی �عداد ز�ادی های مذه�ی  تالیّ فعّ 

  از �سل جوان را که شیفته
ّ

های دی�ی  تالیّ �ل کرد و وارد فعّ ی مذهب بودند، متش

–  
ّ

ت فدائیان الیّ ب جوا�ی بودند که در جر�ان فعّ سیا��ی کرد. بر�� از اینان طال

دائم در  طور  بهزاده  ال داشتند. خال��یاسالم و مبارزه علیه بهائیان شرکت فعّ 

ت زما�ی ای داشت و �ا�� مّد  سراسر ایران در سفر بود. در بر�� از شهرها خانه
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  در آن شهر رحل اقامت می
ً
آوری خ�� و  شغل اسا��ی او جمع گس��د. احتماال

 
ّ
ی نداشت و بدون شغل م�خ��ّ  غ��ازآنها بود. او  العات برای ان�لیساط

توا�ست  پذیر ن�ی ام�ان چنا�ی آن های نهخا کرایهمستمری، سفرهای متوا�� و 

 
ّ

یا�ی که چن�ن درآمدی نداشتند، به او به کنایه باشد. به هم�ن خاطر دیگِر مال

 » زاده مخلوطی«لقب 
ً
�� که بهائیان تجّم  شهرهاییبه  داده بودند. وی مخصوصا

کرد و مردم عوام و خرافا�ی را علیه بهائیان به آزار و قتل آنان  داشتند سفر می

 «به یزد کرد.  سفرهایینمود. وی  �شو�ق و ترغیب می
ً
زاده در  خال��ی اصوال

 
ّ

ت خا��ی داشت و از جاذبه ز�ادی ال کردن آنان جدیّ ب جوان و فعّ تحر�ک طال

ال کردن ی بر�� از منا�ع، وی در این شهر[یزد] در فعّ  برخوردار بود. به نوشته

بهائیان و  رزه بر ضّد های علمیه، بازگرداندن موقوفات، تدریس و مبا حوزه

 ».کرد شیخیه تالش می

  خال��ی«در �اشان بنا بر شهادت شاهدین عی�ی: 
ً
به �اشان سفر  زاده مرتبا

  می
ً
باور را برای ر�خ�ن به منازل  ب و خوشمردم متعصّ  کرد و در باالی من�� صر�حا

و د�اک�ن بهائیان و غارت و قتل آنان و سوزاندن درب منازل ا�شان �شو�ق 

ی در دا�ست و ح�ّ  ود و این قبیل اعمال را برای مسلم�ن ثوا�ی عظیم مینم می

هاست از مطب ب��ون  موق�� در باالی من�� گفت: "دک�� برجیس را که رئیس با�ی

به ». بیاور�د و بکشید. او �افر است و خدا�شناس است، او با�ی نجس است"

�سته شد. آزار ی دک�� سلیمان برجیس  ی توطئه قتل وحشیانه این ش�ل نطفه

های بهائیان را شبانه  های باغ �اشان آغاز شد. درخت بهائیان از دهات و قصبات

  بر�دند، �وسفندان آنان را می می
ً
های عزاداری قر�ا�ی  در شب دزدیدند و احتماال

چپاندند. خرمن مزارع بهائیان را آ�ش  کرده و به حلق خلق مؤمن مسلمان می
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 بار یکساختند. هر چند روز  ه، آنان را آواره میزدند و با غصب باغ و خان می

ی به داده بودند، برای ش�ایت و پنا�جویمردمی که زند�ا�ی خود را از دست 

آوردند. محفل بهائیان �اشان که ر�استش را دک�� برجیس داشت،  �اشان رو می

نویسد و در آن شرح مظال�ی که بر  ای به رئیس شهر�ا�ی، سرگرد فاط�ی می نامه

ها برای  ها و �خن�ا�ی تالیّ فعّ  �ونه اینائیان رفته بود و عواقب خطرنا�ی که به

دهد. رئیس شهر�ا�ی سرگرد فاط�ی در  جامعه بهائی در برداشت، هشدار می

انگ��  �و�د: "مطم�ن باشید طوری نخواهد شد". شگفت ی نامه می جواب آورنده

دست خود را  �� شهر�ا�ی همها، ع�� نرا�� رئیس آ�ا مالقات �عدازاینآنکه ساع�ی 

جهت به شهر�ا�ی مراجعه  دهد که: "�ی پیغام می ها آنفرستد و به  نزد بهائیان می

." درست نماییمتوانیم مردم را از انجام شعائر مذه�ی خود ممنوع  نکنید، ز�را ن�ی

ان جمهوری اسالمی انجام همان �اری که اکنون در سراسر ایران، مزدور 

 دهند. می

ماجرای هم�اری رئیس شهر�ا�ی و رئیس آ�ا�� �اشان را با آخوند تر��ی و بهائیان 

  زاده طی نامه خال��ی
ّ
الع سرلشگر زاهدی رئیس شهر�ا�ی �ل کشور ای به اط

دس�ی سرگرد فاط�ی و  دی از هم�اری و همرسانند. در این نامه موارد متعّد  می

 
ّ

� در دست دارند که رئیس کنند که دالی� یان را بیان و �وشزد میع�� نرا�� با مال

یت با بهائیان �شو�ق و آنان را به شهر�ا�ی و رئیس آ�ا�� �اشان اینان را به ضّد 

هللا  سازند. سرلشگر فضل مساعدت و همرا�� مأمور�ن شهر�ا�ی امیدوار می

  ها ن�ی اعتنائی به این گزارش تنها نهزاهدی 
ً
دست مأمور�ن  کند، بلکه عمال

 ی شه شهر�ا�ی را در همه
ّ

خواهند،  یان میرها باز گذاشته بود، تا آنچه که مال

مرداد مجت�ی نواب صفوی ره��  ۲۸انجام دهند. سرلشکر زاهدی �س از �ودتای
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سازمان تروریس�ی فدائیان اسالم را با پاسپورت دیپلماتیک و با خرج دولت 

ه ی کنفرا�س اسالمی کرد. و این بخ��ی از پادا��ی بود که �ودتاچیان ب روانه

 دادند. ها آناز �ودتا، به » اسالمت فدائیان جمعیّ «طر �شتیبا�ی خا

 الیّ فعّ 
ّ

روز وسعت گرفت و فضای رعب و وحشت  هیان در شهر �اشان روز�ت مال

» رئیس بابیان دک�� برجیس«حاکم شد. در شهر شا�ع بود که جان  جا همه

بود  شت از او که طبی�ی نی�و�ار و نیکناماا سرنوشت میل داست. اّم  درخطر

در انتظار در�افت حکم تقدیر بود. دوستا�ش به او  شکیباییقهرمان �سازد. او با 

ی  بیغوله«دتقی دامغا�ی قول محّم ند، تا شاید شهر �اشان را که به داد هشدار می

بود، ترک نماید. دک�� برجیس به این سرخوش و دلشاد بود » سالوسان و ر�ا�اران

 گذاشت. نخواهدکه سرنوشت تاج "شهادت" بر سر او 

که او به عیادت بیماران مسلما�ش، سوار بر اسب در �وچه و خیابان  هر�اه

کردند و لب به دشنام و  او سنگ پرتاب می سوی  بهشد، معاندین  شهر دیده می

گرفتند که چرا با�ی بر اسب سوار  گشودند. او را به باد ناسزا می تهدیدش می

  نان ن�یا او خود را زندا�ی ناداشده است. اّم 
ّ
�ی که از کرد و با شکیبایی و با دق

» پدرخوانده«داد. سرانجام  گرفت، به راه خود ادامه می وجدا�ی بص�� مایه می

ا او ترس به اش سر�ر�دند. اّم  ی خانه مافیای جهل، شبانه اسب او را در طو�له

فت و اعتنا به دیوزد�ی دشمنان، پیاده به عیادت بیماران خود ر  خود راه نداد و �ی

 یا بیماران فق�� را در مطب خود درمان کرد.

شود و عامل�ن قتل انتخاب و  شو�م. فتوای قتل صادر می به پایان �ار نزدیک می

ی  در خانه شب شنبه پنج بینند، تا �س از قتل چه کنند و چه ب�و�ند. آموزش می

وند ش خوا�ی مشغول می و طبق رسم فدائیان اسالم به قرآن گردآمدهزاده  رسول 
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  و در آخر با قرآن برای اجرای قتل در روز �عد استخاره می
ً
استخاره  کنند. ظاهرا

 دوست خوب آمده است. برای قتل یک طبیب نی�و�ار و ا�سان

روند و  ، دو نفر از قاتل�ن به مطب دک�� برجیس می۱۳۲۸بهمن ۱۴روز �عد جمعه 

حالش وخیم است، گذارند، تا برای درمان پ��ز�ی که  بنای زاری و التماس می

 
ً
دک�� سلیمان برجیس در مس�� راه مانند یک قهرمان  همراه آنان برود. احتماال

هراس  چ�� یکبردند، تنها از  او را به قر�ان�اه می که وق�ینی�و�اری رفتار کرد و 

ای  داشت که نکند به بال�ن بیمارش دیر برسد. قاتل�ن او را به نزدی�ی خانه

ی امام حس�ن بر�ا است. خ�� به سردسته  ساط روضهکشانند که در آنجا � می

کنند و گرداگرد  ی روضه را ترک می رسد و با چند جنایت�ار دیگر جلسه قاتل�ن می

خواهند که به جلسه روضه وارد شود.  گ��ند و از او می تنها طبیب شهر را می

ک�� ی از بهائیت مجبور کنند. درا به ت��ّ  حال شور�دهخواستند این  می ها آن

 
ّ
گ��د. چهره  برد و راه بازگشت پیش می گری آنان می اری و حیلهبرجیس �ی به م�

�شیند. دیگر دیر است  چ��ان و فق��ان به اند�شه می این مرد خ��خواه و طبیِب �ی

کند.  رود و حکم سرنوشت را تمک�ن می ای نیست به استقبال مرگ می و چاره

نگ و چاقو به جان او لگد و س کنند و با مشت و مهاجم�ن به او حمله می

 افتند. می

رسند. دک��  ای که باز بوده، می کند و به نزدی�ی در خانه کشمکش ادامه پیدا می

با ضر�ات  که درحا��دهند و  آلود و مضروب را به داخل خانه هل می برجیس خون 

جان او را به �حن خانه پرتاب  اند، جسد �ی کرده شرحهچاقو پیکرش را 

نده و گرسنه بر کرده و چون گر�ان درّ  وتار ت��هخون چشمان قاتل�ن را کنند.  می

زاده با چاقو  د رسول افتند. سرانجام سردسته جنایت�اران محّم  سر و روی او می
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کند. سپس رگ  �شیند و رگ گردن او را قطع می روی جسد دک�� برجیس می

  ی کنند و الشه رها میی دک�� برجیس را  شده پاره پارهبرد. جسد  های او را می دست

های پلید  کشند و دست از قتل�اه ب��ون می» االهللا الاله«خون�ن خود را با عر�ده 

ها سر�لند بود  زاده سال کنند. رسول  های �وشه راه پاک می �ار خود را با برف و تبه

کفتاران فرا  خودنماییکه تنها طبیب شهر را شرحه شرحه کرده است. دوران 

آم��  خ��د و کنایه زاده بر می چش�ی رسول  ها �عد احمد امامی به هم ل رسید و سا

اند،  زاده داده جهت افتخار قتل دک�� برجیس را به رسول  �ی«دهد که:  شرح می

ثمر  ج و �یچون او جز �ارد �وچک، سالح دیگری نداشت که �س از چند ضر�ه ک

گردن دک�� رگ نجر ش��خان بود و این من بودم که شد، و�� در دست من یک خ

 »برجیس را بر�دم.

ه چون روز�ار غر��ی است که مؤمن�ن مسلمان، ساطور در دست دارند. عاّم 

 
ّ
شوند. مست خون، فر�اد  شهر�ا�ی �اشان روان می سوی  بهای به دنبال قاتل�ن  ه�ل

به  راست یکشوند و  قاتل�ن وارد شهر�ا�ی می» ما یک بهائی را کشتیم«زنند:  می

به ت�لیف شر�� «کنند:  روند و اع��اف می د رئیس شهر�ا�ی میدست خو  هم اتاق

  خود عمل کرده و رئیس فرقه
ّ
ی بهائیت �اشان را به دیار عدم فرستادیم.  هی ضال

آرا در  وز�ری رزم چند ماه �عد در زمان نخست» ما از فدائیان اسالم هستیم.

که آزادانه قاتل�ن  ۱۳۲۹شهر�ور  ۲۶دادگس��ی کشور مشروطه ایران به تار�خ 

 اع��اف به قتل کرده بودند، هم�ی ت��ئه و آزاد شدند.

گر�زند اح��ام گذاشته و  که از معرکه پلید جنگ ن�ی هایی ا�سانمن همیشه به 

ا در �سیار شکننده هستند، اّم  ظاهر بهکه  هایی ا�سانام،  آنان را ستا�ش کرده

من از به خاک افتادن اند.  ای �شان داده هن�امه روز�ار ا�ستاد�ی قهرمانانه
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کنم. دک�� سلیمان برجیس، تنها قهرمان بهائیان  قهرمانان احساس شادی ن�ی

ی ایرانیان غ��بهائی و دگراند�شان که آرزوی کشوری  �شد، بلکه برای همه

 متجّد 
ّ
 � داشتند، قهرمان گردید.د و م���

ت از یک اقلیّ ا ای بهائی به دنیا آمده بود. پدر او اّم  انوادهسلیمان برجیس در خ

از یهودی بودن  مراتب بهه �ی دیگر، که در نظر عاّم ی اقلیّ   یهودی به عرصه

ت معنا ت یا اک��یّ رود که برای او اقلیّ  تر بود، قدم گذارده بود. گمان می خطرناک

جوئی  بود که کنج�اوی و اشتیاق به حقیقت خوش دلو مفهوم چندا�ی نداشت. 

 حال شور�دهی زند�ی کرده است. ا�سان باید ها را فدای دگر�و�ی در روزمر�ی

�ی در کشوری که هیچ ترّح  هم آنت بودن را، به خود راه ندهد، باشد که بیم اقلیّ 

 دهد، بهائی گردد. ها �شان نداده و ن�ی تبر اقلیّ 

 

ام، �س از پایان محاکمه و آزادی جنایت�اران، که �جاعت اخال�� و در آن ایّ 

ی س��ده شده بود و کم�� ک��ی دل��ی بیان حقیقت فرهیخت�ی سیا��ی به فرامو��

در رابطه با قتل دک��  »جهان ما«ی  را داشت، مدیر مسلمان و آزادیخواه روزنامه

 دوس�ی چن�ن نوشت: سلیمان برجیس، در کمال فرهیخت�ی و ا�سان

ی مردم در مقابل  پابند بودن به اصول حق و عدالت، برابری و یکسا�ی همه«

 با حفظ  دست�اه دادگس��ی �ی قانون، وجود یک
ً
غرض و استوار که عمال

غرضانه خود  های �ی استقالل خویش در برابر نفوذهای نامشروع و یا قضاوت

ی�ی از  ها ایناطمینان و اح��ام مردم را �سبت به خویش جلب کرده باشد، 

  مظاهر برجسته یک جامعه
ّ
خواه است که متأسفانه کشور ما به  � و آزادیی م���

 
ّ

کند، گناه�ار را ت��ئه  می  گنا�� را مح�وم � فاقد آن است ...دست�ا�� که �یک�
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کند ... دست�ا�� که در �حن  نماید ... از ز�ر بار وظایف خود شانه خا�� می می

تر�ن قضات و وکالی دادگس��ی را  داد�اه آن، روز روشن ی�ی از برجسته

�ی نیست که هر کنند ... ��ّج  کنند و در عوض مجرم�ن را ت��ئه می می قطعه قطعه

و داستا�ی بر  خ��د برمیای  تازه رسواییکش نفوذپرور،  دم از این دست�اه حق

ی قاتل�ن دک�� برجیس  شود. داستان محاکمه های گذشته اضافه می داستان

داستان  کس همهافزوده شده است.  رسواییتر�ن بر�ی است که بر این کتاب  تازه

دن ی�ی از اتباع این کشور، یک فردی که حق زند�ی کر  قطعه قطعهانگ��  اسف

 وتاب آبهای هیئت حاکمه با  در این کشور داشته است، داستا�ی که در روزنامه

ن�� حکم داد�اه و تظاهرات چند روز  کس همهشرح داده شده بود، به یاد دارد. 

�س از مقا�سه  باوجدانی  شک هر بیننده اخ�� را دیده و شنیده است. �ی

تواند جز نفرت �سبت به این دست�اه دادگس��ی احساس دیگری داشته  ن�ی

اند�شد که این قضیه از دو شق خارج نیست: یک  می باوجدا�یباشد. هر ا�سان 

 حق بهگناه بوده و حکم ت��ئه  هم�ن حاضر �یکه فرض کنیم، متّ  این استاحتمال 

ست�ا�� است که آید که این چه د بوده است و در این حالت این سؤال پیش می

کشد و گرفتار فقر و مسکنت  گناهان را بدون دلیل به زندان و داد�اه می �ی

، کجا هستنداز آن سؤال این سؤال دیگر که �س قاتل�ن حقیقی  تر مهمکند.  می

ز�را �و�ا نتوا�ستند منکر این حقیقت آش�ار شوند که طبی�ی را کشته و مثله 

را ت��ئه کنند و یا دادگس��ی برای این است که  هم�ناند! آیا �ا�� است که متّ  کرده

که  این استمجرم�ن واق�� را دستگ�� کرده و به مجازات برساند؟ احتمال دوم 

دیگر، این بار ن�� تحت نفوذ قرار گرفته و  دست�اه دادگس��ی مانند موارد متعددّ 

ات آن تظاهر  که هن�امیا�سان  خصوص بهبرائت گناه�اران را صادر کرده باشد 
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  ها و مهما�ی ها و دسته راه انداخ�ن ل و این �اوک��یهای روزهای اوّ  ک��ی و حشم

گردد.  تر می کند، این احتمال برای او قوی  های �س از رأی را مشاهده می کردن

  ها و �اوک��ی ک��ی ر کرد که این حشمتوان تصوّ  ز�را ن�ی
ً
گنا��  �ی از�حاظ ها صرفا

اند در این  گنا�� که ح�ی پای دار هم رفته یهم�ن �هم�ن بوده است. چه، متّ متّ 

اند و در هیچ مورد جز محاکمه حاضر و دادر��ی قاتل�ن  دادگس��ی ز�اد بوده

 مرحوم کسروی چن�ن تظاهرا�ی سابقه نداشته است!

ی اجتما��  نظر از اصل جنایت، دارای دو جنبه ی قتل دک�� برجیس صرف قضیه

ها در کشور ما ارتباط دارد... در  تاقلیّ با حقوق  اینکه�سیار مهم است. نخست 

فق، آزادی و برابری نژادها و مذاهب و حفظ حقوق روز�اری که منشور ملل متّ 

خویش قرار داده است، برای هر ایرا�ی شرافتمند که  ی سرلوحهها را  تاقلیّ 

ف ّس میان ملل جهان است، �سیار جای تأ خواهان سر�لندی کشور خویش در

ت را در این کشور دستخوش �عّرض حقوق و زند�ی اقلیّ  �ونه ایناست که 

کند، وزارت فرهنگ  مشاهده می که وق�ی �شردوستمشاهده کند. هر ایرا�ی 

را محدودتر سازد،  ها آندهد، تا  ت را میی صورت �ارمندان اقلیّ  دستور تهیه

آموزان  است دا�ش شده دادهنویسند دستور  می جرایدبیند، �ع��ی  می که هن�امی

�شو�ق و تحر�ک احساسات دشم�ی نژادی  که وق�یت را به مدارس نپذیرند، قلیّ ا

نگرد، حق دارد که از رأی کذائی این  های سیا��ی می را در میان �ع��ی دسته

 احساس تنّفر کند. داد�اه بر خود
ً
 بلرزد و قلبا

ی �عّدیات خرافا�ی وا�سته است و  ی دیگر آن است که با �شر و توسعه جنبه

بازی و �اوک��ی و  کنیم، هیچ ایرا�ی شرافتمندی حاضر نباشد، با رّجاله یگمان م

ِک��ی خون ی�ی از اتباع این کشور هر که و هر چه باشد، پامال شود. اگر  قمه
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 قطعه قطعهمش�ی رّجاله به اس�ی و عنوا�ی بر�زند و فردی را  هرروز قرار باشد، 

ها و  هدید، یا در اثر سفارشت ی درنتیجهکنند و داد�اه قانو�ی ن�� از ترس یا 

های خاص، آن خون را پایمال کند دیگر برای هیچ فردی از افراد  بازی  سیاست

�ی وجود نخواهد داشت! دیگر این دست�اه عر�ض و طو�ِل تأمینیه این کشور امنیّ 

به تمام  خطری  اعالماین قضیه یک  هرحال بهخورد؟  و دادگس��ی به چه درد می

 
ّ
ایران است و هیچ ایرا�ی شرافتمندی نباید در برابر آن ساکت خواه  �مردمان تر�

مطبوعات پیشرو نباید این موضوع اصو�� را به س�وت  خصوص بهبنشیند. 

 »برگزار کنند....

 
ّ

ب در این است که چ�ونه غر�زه حیوا�ی عصر یان و مسلمانان متعصّ مش�ل مال

 جاهلیت را با غر�زه اجتما�� عصر جدید پیوند زنند.

 

ی آ�ا�� بیش�� در مورد فاجعه قتل دک�� سلیمان برجیس و کشتارهای برا

ی دیانت با�ی و بهائی مراجعه کنید به کتاب  وشصت سالهصد یکسراسر تار�خ 

تألیف: بهمن » سال مبارزه با دین بهائی ۱۶۰«�سیار خواند�ی و مستند 

 اند�ش.  نیک

عالوه بر  »در آفتابی آلوده  جامه«دتقی دامغا�ی، در کتاب خاطرات خود محّم 

از زند�ی خود به یاد�ار گذاشته  ز�باییشرح قتل فجیع دک�� برجیس، گزارش 

 است.

زاده مراجعه کنید به کتاب  د خال��یهای شیخ محّم  تالیّ پ��امون زند�ی و فعّ 

های  ها و سازمان جر�ان«و کتاب  ۵۲و  ۵۱ص» هللا خاتم یزدی خاطرات آیت«

 .۱۱۸تا  ۱۱۶رسول جعفر�ان، چاپ ششم، ص  ، تألیف»سیا��ی ایران –مذه�ی 
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�وشش جلیل بزرگمهر، چاپ ه م، ب، جلد دوّ »ی نظامی در محکمه مصّدق« -۵

. ۷ی  ، صفحه۱۳۶۳لندن،  -ایران  میلیون �شر تار�خ ایران، چاپ خارج کشور از 

ی هشتم  ی پنجم شروع و تا جلسه دفاعیات سرهنگ عباسق�� شاهق�� در جلسه

پرسش و پا�خ پ��امون همان دفاعیات ادامه پیدا کرد. بر داد�اه با بحث و 

شو�م که رئیس  ه میط جلیل بزرگمهر، متوّج ، توّس منتشرشدهاساس کتاب 

داد�اه، تیمسار مقب�� و آزموده دادستان، به سرهنگ شاهق�� اح��ام فراوا�ی 

 گذاشتند و به دا�ش حقو�� او مع��ف بودند. می

، ۱۳۸۴، چاپ تهران»ی نفت خواب آشفته«اب ی کت د نویسندهد ع�� موّح محّم 

به مهارت و از نظر حقو�� به دفاعیات عاملانه سرهنگ  ۱۷۴ – ۱۷۳ی در صفحه

ی  کند. من فرازهایی از دفاعیات سرهنگ شاهق�� در محکمه شاهق�� استناد می

 کنم: نقل می» ی نظامی در محکمه مصّدق«نظامی را از کتاب 

 نوع ا از�حاظعدم صالحیت  -۱«
ّ
�ا�� �حبت  قدر به چندروزههام چون در این ت

  کیفرخواستشده است و همچن�ن م�ن 
ّ
 رشته یکهامات هم موجود است، ات

 
ّ
، ۷۲م آن با توجه به اصول هامات سیا��ی است که در قانون اسا��ی و متّم ات

 شود: مع�ن گردیده است. ع�ن آن اصول قانون اسا��ی خوانده می ۷۹، ۷۴

زعات راجعه به حقوق سیاسیه مر�وطه به محاکم عدلیه منا -ماصل هفتاد و دوّ 

 است مگر در مواق�� که قانون استثنا نماید.

 حکم بهای ممکن نیست منعقد گردد، مگر  هیچ محکمه -اصل هفتاد و چهارم

 قانون.

در مواد تقص��ات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصف�ن در  -اصل هفتاد و نهم

 محاکم حاضر خواهند بود.



۱۱۲ 
 

 
ّ
این است که با داش�ن مقام  مصّدقجناب آقای دک��  ۱ی  هم شمارهام متّ ه...ات

 
ّ

اند، �ع�ی عنوان  وز�ری، امر صادره را اجرا نفرموده � و نخستوزارت دفاع م�

 
ّ
وز�ری،  هم با داش�ن سمت نخستشود که �خص متّ  هام از ساع�ی شروع میات

نه را فرض این است اند. �ع�ی امر شاها بنا به فرض دادستان مح��م مرتکب شده

بود، اجرا نکرده است، نه �خص عادی.  وز�ر نخستکه یک نفر �خ��ی که 

 
ّ
وز�ر است و مرجع رسید�ی جایی است که به  ه �خص نخستهام متوّج �س ات

 
ّ
�و�ند ا�شان اطاعت  ا به چه مناسبت میکند... اّم  هامات وزرا رسید�ی میات

ه، �ع�ی اطاعت نکردن وز�ر داد اند، از امری که شاه به نخست نکرده

  که درجاییدانیم، نه یک �خص عادی را و باید  وز�ری را جرم می نخست
ّ
هام به ات

ه�ی رسند، رسید�ی شود. �س جرمی که فرض شده و به متّ  ها می وز�ر نخست

وز�ر بود، در صالحیت داد�اه نظامی نیست. [آن�اه  �سبت داده شده که نخست

 �و�د:] " پردازد و می اختیارات شاه میسرهنگ شاهق�� به کنایه به حدود 
ً
 اصوال

ی اینکه آیا اعلیحضرت همایون شاهنشا�� حق صدور چن�ن امری را  مسئله

از دادرسان  یک کدامنیست. ز�را  موردبحثاین داد�اه  اند یا خ��، در داشته

 
ّ
م مأمور�ت دارند که به حدود و حقوق اعلیحضرت همایو�ی رسید�ی کنند؟ معظ

نیست. مأمور�ت ما نیست. این مأمور�ت از وظایف حقوق اسا��ی و این �ار ما 

قانون اسا��ی است...". سرهنگ شاهق�� به این نکته هم اشاره کرد که: "تار�خ 

ر هم امر�ه را ندیده وز� آن تار�خ هنوز نخست مرداد است، و�� در ۲۲امر�ه عزل 

 ..."».بود 

 و�� در صادرشدهمرداد  ۲۲باال اشاره کردم: فرمان عزل در روز  چنانچه در

رسد و درست چند ساعت �عد  می مصّدقمرداد به دست دک��  ۲۵شب  نیمه
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 مصّدقد وز�ر دک�� محّم  الع نخستشاه، بدون اِط 
ً
به �غداد  ، از رامسر مستقیما

  پرواز کرده و سپس به رم می
ّ
الع رود. مسافرت و خروج شاه از ایران، بدون اط

  ۲۵دولت در صبح 
ّ
ها خ�� فرار شاه را  رسد و روزنامه ع مردم میال مرداد به اط

 ۲۸(از �ودتای » خواب آشفته نفت«کنند. مراجعه کنید به کتاب  منتشر می

تر�ن  د، فصل ششم "بزرگدع�� موّح مرداد تا سقوط زاهدی) تألیف محّم 

. و یا به ۱۸۲تا  ۱۷۳ی تار�خ ایران، مدافعات سرهنگ شاهق��" صفحه محاکمه

. به �وشش ۲۰۵و  ۲۰۴ل صفحه جلد اوّ » ی نظامی حکمهدر م مصّدق«کتاب 

 سرهنگ جلیل بزرگمهر.

مناسبت نیست هشدارهای  است. �س چندان �ی مصّدقدگفت�و از دک�� محّم 

انگ�� او را با یک خ��ن�ار بی�انه در اینجا بیاور�م. گفت�وی شادروان دک��  ع��ت

انجام گرفته ۱۹۵۱ وئیهژ  ۱۵با آندره بریسو، خ��ن�ار فرا�سوی در  مصّدقدمحّم 

 است.

  مصّدق
ّ

ها قرار گرفته  ان�لی��ی رودرروی � کردن نفت به من گفت، در مورد م�

های جاسو��ی  آمر��ا و جنگ سازمان جمهور  رئیسگفت�ویش با هر�من،  است و

 .کشید علیه ایران را پیش

 کنم به سن هشتاد برسم (در آن ام. فکر ن�ی من پ�� شده«�س از �حظا�ی افزود: 

سال عمر کرد). شاید هرگز نتوانم، به آنچه برای  ۸۷ساله بود و  ۷۱زمان 

ی عمل بپوشانم، و�� مطمئنم دیگران خواهند آمد،  کنم، جامه می کشورم آرزو

ها و  ام��یالیست ها آنبه انجام خواهند رسانید.  که �س از من این �ارها را

کنند. او  برند و یا اخراج می یرا یا از ب�ن م ها را ب��ون خواهند کرد. شاه شوروی 

ی  �اره است که جای �ورش را بگ��د و همه ، آرزوی بزرگش اینخوست نرم بااینکه
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و حفظ قدرت باشد.  کنم، حزب توده قادر به گرف�ن مملکت شود. فکر ن�ی

بینم.   ن�ی ار�ش را توانا برای برخاس�ن و بر�ایی یک نظام دیکتاتوری طور  هم�ن

های شیعه قصد جدی برای ورود به عرصه سیاست نداشته  امیدوارم سرکرده

آم��ی قرار خواهد  ی وضعیت فاجعه اگر چن�ن شود، ایران در آستانه .باشند

 
ً
ایران (عراق، سور�ه و اردن) را در حالت جن�ی با ما  همسای�انگرفت که بدوا

  قرار می
ً
ا �شکیالت مذه�ی هراس دارم. درست است که م از این دهد. من واقعا

ها قرار دار�م. بدین  یس�ّ  رودرروی  عرب نیستیم و درواقعمسلمان هستیم، و�� 

ام�انات، اگر به قدرت  و مراتب سلسلهترتیب �شکیالت آخوندهای شیعه با آن 

خارج باید  دست یابند، ما در داخل مواجه با انقال�ی خون�ن خواهیم شد و در

 حّ�یکنم مصر و  کنیم. فکر ن�ی لنتایج جهاد علیه عراق و اردن و سور�ه را تحّم 

ق پیدا کند، یک اگر این فرض آخری تحّق  هرحال بهاسرائیل مداخله کنند. 

 ضّد  حّ�یشود و ��ض�ی ماالمال از نفرت علیه غرب و  عرصه می الل�ی وارد آیت

ها  که خیابان �سا ایی راه خواهد انداخت و س�ّ  های ��ود و در دشم�ی با عرب

 .شد دجای جسد و خون خواه

 

ها چند نفر از  در ی�ی از دهات یزد، بهائی«نویسد:  دتقی فلسفی میمحّم  -۶

هللا بروجردی اقدام نمودند که  کردند. در آن باره هم آیت عام قتلها را  مسلمان

قاتل�ن محاکمه و مجازات شوند. این واقعه موجب شد که مردم به فکر کش�ن 

یهودی بهائی شده را در �اشان کشتند. دک�� برجیس  ازجملهسران بهائی بیفتند و 

های وقت و  �ی دولتتوّج  ها در سراسر کشور و �ی ت گس��ده بهائیالیّ بهر حال فعّ 

هللا بروجردی را �سیار ناراحت و متأثر ساخته بود،  ها، آیت بهائی ی مسئلهشاه به 
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ای مرقوم فرمودند  شم��ی نامه ۱۳۳۳ا�شان �عد از ماه رمضان سال  که طوری به

  که: "شاه را مالقات کنم و اع��اض و �له
ّ
ها را به  م له از وضعیت بهائیمندی معظ

 
ّ
 بروجردی به فلسفی واعظ] چن�ن بود: هللا آیتالع او برسانم." م�ن نامه [اط

رساند، چندی قبل از آبادان مکتو�ی از  الرحیم. به عرض عا�� می الرحمن هللا "�سم

 حق�� رسیده بود و اظهار  وکال�ع��ی 
ً
ی امور نفت  اداره داشته بودند که تقر�با

قضایای  واسطه بهآبادان با فرقه بهائیه شده. حق�� فراموش کردم، قضیه را 

مهم و شایان توجه است، [به عرض  ها آن از هرکدامکه  آمده پیشدیگری که 

د حق�� ن�� رسید که مؤ�ّ  وکال�ع��ی  ما برسانم]. دیروز مکتوب دیگری ازش

دانم اوضاع ایران به کجا منجر خواهد شد؟ مثل آنکه اولیاء  د. ن�یل بو مکتوب اوّ 

 -مهیب باشد  هرچند -که هیچ صدایی  اند فرورفتهامور ایران در خواب عمیقی 

  حال ای ع��کند.  را بیدار ن�ی ها آن
ّ
لع کنم، شاید �شود جنا�عا�� را الزم است مط

نبه کنید که قضایای این در موق�� �ع��ی از اولیاء امور را بیدار کنید و مت

بینم.  فرقه، �وچک نیست. عاقبت امور ایران را از این فرقه حق�� خی�� وخیم می

  ها این ای اندازه به
ّ
ط بر امور هستند که در ادارات دول�ی راه دارند و مسل

است، قاتل بودن او در  شده ثابترا که  ها ایندادگس��ی جرئت اینکه یک نفر از 

گناه را، مجازات نمایند، ندارند و �جب آنکه مکتو�ی  ن �یابرقوه پنج مسلما

و ببینید  فرماییدد ش��وا�ی به من نوشته، آن را هم فرستادم، مالحظه محّم 

دانم با که  شود. ن�ی اوضاع ایران چیست و دادگس��ی ایران با چه دس�ی اداره می

ها را  دهباید �حبت کرد و با کدام ناقوص [ناقوس، زنگ بزرگ �لیسا] خوابی

اگر صالح دا�ستید، از در�ار وقت بخواهید و مطالب را به  هرتقدیر بهبیدار کرد. 

  ای فایدهگمان ندارم اندک  اگرچهعرض اعلیحضرت همایو�ی برسانید. 
ّ
ب م��ت
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ّ

هللا و  الم علیکم و رحمة� حق�� از اصالحات این مملکت مأیوسم. والّس شود. به ک�

 »وجردی.". حس�ن بر ۱۳۷۳شوال  ۸بر�اته، 

» روحا�ی و مرجع عا�� شیعه«کند که چ�ونه ام�ان دارد یک  و ا�سان ا�جاب می 

اعتنایی کند و  باشد و به دادخوا�� یک دهقان در�ند �ی القلب ق��ی چن�ن این

توا�ست یک  هللا بروجردی می نامه او را برای یک واعظ در�اری بفرستد. آیت

های این پ��مرد  ز نزدیک ندبهحقوقدان مسلمان منصف به یزد بفرستد و ا

ا درمانده را �شنود. تا بلکه جلوی جنایت و قتل یک مسلمان بیچاره را بگ��د. اّم 

است.  خوش دلت �وچک کند و به دروغ�ویی و دسیسه علیه یک اقلیّ  چن�ن ن�ی

، انتشارات »فلسفی حجةاالسالمخاطرات و مبارزات «مراجعه کنید به کتاب 

 .۱۹۹، چاپ چهارم، صفحه ۱۳۸۲هار مرکز اسناد اسالمی، ب

دتقی فلسفی در فصل پنجم کتاب خاطرا�ش و همچن�ن دیگر آیات عظام و محّم 

هللا بروجردی، خاطرا�ی از اقدامات و  با آیت زمان همروحانیون مشهور و 

هللا بروجردی، علیه  ی خود، که به �شو�ق و ترغیب آیت توزانه های کینه دشم�ی

هللا  اند که در م�ا�ی دیگر خواهم آورد. آیت ند، نقل کردها بهائیان انجام داده

ها علیه بهائیان و همه  ها و دشم�ی بروجردی و دست�اه مرجعیت او مرکز دسیسه

 دگراند�شان ایران بود.

bahramchoubine@hotmail.com 

 ۲۰۰۹ مارس۱۳۸۸نوروز 

 جهت ابتیاع این کتاب از شرکت کتاب به آدرس ز�ر مراجعه فرمایید:

www.ketab.com 
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