
   محمدرضا كائيني
مواجهه تاريخي خطيب نامدار حجت االسلام 
والمسللمين حاج شليخ محمدتقي فلسفي با 
فرقه بهائيت در ماه رمضان سال 1334 هجري 
شمسلي و حمايت مرجع اعاي وقلت مرحوم 
آيلت اهلل العظمي حلاج آقا حسلين طباطبايي 
بروجردي از اين اقدام، از فصول درخور خوانش 
در تاريخچه تقابل مسلمانان با بهائيان در تاريخ 
معاصر ايلران اسلت. در مقالي كله پيش روي 
شماسلت، زمينه هلا و پيامدهاي ايلن واقعه با 
نگاه به خاطرات مرحوم فلسفي مورد بازخواني 
قرار گرفتله اسلت. اميد آنكله مقبلول افتد. 

         
   زمينه هاي يك مقابله نظري

با مروري بر اس��ناد تاريخي مي ت��وان دريافت كه 
مواجهه مؤثر و پربازتاب حجت االسالم والمسلمين 
حاج ش��يخ محمدتقي فلس��في با فرقه بهائيت در 
ماه رمضان س��ال 1334 هجري شمسي، معلول 
رفتارهاي برنامه ريزي شده اين فرقه و نفوذ شديد 
آنان در بخش هاي گوناگون حاكميت و دربار بوده 
اس��ت. همين امر موجب نگران��ي و واكنش مكرر 
مرجع اعالي وقت مرحوم آيت اهلل العظمي حاج آقا 
حسين طباطبايي بروجردي شد. مرحوم فلسفي 
زمينه هاي اين مقابل��ه نظري را اينگونه تش��ريح 

كرده است:
»در مسئله بهايي ها آيت اهلل بروجردي در يك فشار 
شديد افكار عمومي واقع شده بود. مرتباً از واليات 
نامه مي آمد كه مثاًل فرماندار اينجا بهايي اس��ت يا 
رئيس فالن اداره بهايي است و چه ها كه نمي كند. 
اينگونه شكايات آيت اهلل بروجردي را بر آن داشت 
كه جداً وارد عمل ش��ود. اخيراً ارتشبد فردوست، 
رئيس دفتر ويژه محمدرضا و دوس��ت نزديك او، 
كتابي به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوي نوشته 
است كه وقتي آن را خواندم مش��كالتي براي من 
حل ش��د. من از همان اوقات مي دانستم كه دكتر 
ايادي بهايي، طبيب مخصوص ش��اه است، لذا در 
يكي از س��خنراني هاي ماه رمضان س��ال 1334 
شمس��ي در مس��جد ش��اه كه از راديو هم پخش 
مي ش��د، با صراحت گفتم: »اعليحضرت! مملكت 
ما اين هم��ه طبيب مس��لمان دارد، مردم ناراحت 
هس��تند از اينكه يك فرد بهايي طبيب مخصوص 
شماست. او را عوض كنيد!« ولي ش��اه او را تغيير 
نداد. حتي يك نفر به من گفت شاه ناراحت شده و 
گفته است اينها به طبيب من چه كار دارند؟! وقتي 
كتاب فردوست را خواندم، معلوم شد كه شاه هرگز 
نمي توانس��ت او را تغيير بدهد. فردوس��ت نوشته 
است: من كه در دربار بودم، نمي دانستم كه آيا شاه 
بر ايران سلطنت مي كند يا دكتر ايادي؟ زيرا ايادي، 
بهايي ه��ا را در همه جا گمارده و بر مردم مس��لط 
كرده بود. فردوست نوشته اس��ت كه در زماني كه 
فلس��في در راديو درباره بهايي ها صحبت مي كرد 
ش��اه به ايادي گفت كه ديگر مقتضي نيس��ت در 
ايران بماني، مدتي به خ��ارج از ايران برو. مطلب او 

چنين است: ايادي بانفوذترين فرد دربار و به تدريج 
بانفوذترين فرد كشور شد. او براي خود حدود 80 
شغل در سطح كشور درست كرده بود؛ مشاغلي كه 
همه مهم و پول ساز بود! رئيس بهداري كل ارتش 
بود و در اين پست ساختمان بيمارستان هاي ارتش 
به امر او بود. وارد كردن وس��ايل اين بيمارستان ها 
به امر او بود. وارد كردن داروهاي الزم به امر او بود. 
دادن درجات پرسنل بهداري ارتش از گروهبان تا 
سپهبد به امر او بود و هيچ پزشك سرهنگي بدون 
امر ايادي سرتيپ نمي شد و هرگونه تخطي از اوامر 
او همراه ب��ا بركناري و مجازات ب��ود... آنچه من از 
كتاب فردوس��ت و روش هاي دكتر ايادي استفاده 
كردم، اين بود كه صهيونيست ها و بهايي ها هر دو 
وابسته صريح و بنده و برده امريكا هستند. چيزي 
كه من از نظر سياسي دريافتم، اين بود كه انگليس، 
فلسطين را به دست يهود مركز صهيونيست ها كرد 
و امريكا هم مي خواس��ت ايران را به دست افرادي 

نظير دكتر ايادي مركز بهايي ها كند و در خاورميانه 
دو پايگاه داشته باشد.« 

   تسليم اوليه شاه در برابر خواست مرجعيت 
در مقابله نظري با بهائيت

فلس��في در خاطرات خويش اذعان م��ي دارد كه 
براي كليد زدن اين مقابله نظري، با توصيه آيت اهلل 
بروجردي نظر مثب��ت محمدرضا پهل��وي را اخذ 
كرده و س��پس به انجام آن مبادرت ورزيده است. 
اين اقدام تدبيري براي مصون ماندن اين حركت، از 
مزاحمت هاي شاه و اطرافيان بهايي او بوده است: 

»وظيفه مذهبي حكم مي كرد كه در مقابل تبليغات 
اين فرقه بي تفاوت نباشم و به رغم وابستگي آنها به 
دس��تگاه حاكم، در منابر خود بر ض��د آنها مبارزه 
تبليغ��ي نمايم، ام��ا در آن ايامي كه مس��ئله ملي 
ش��دن نفت مطرح بود و مصدق هم اصوالً بهائيت 
را خطر نمي دانس��ت و بهائيان را جزو ملت ايران و 
صاحب حق برابر با مسلمان ها مي شمرد، اين كار 
را به مصلحت نمي دانستم؛ ولي بعد از آن جريان، 
در سال 1334 قبل از شروع ماه مبارك رمضان، به 
آيت اهلل بروجردي عرض كردم كه آيا ش��ما موافق 
هستيد مسئله بهايي ها را در سخنراني مسجد شاه 
كه به طور مستقيم از راديو پخش مي شود، تعقيب 
كنم؟ ايش��ان قدري فكر كردند و بع��د فرمودند: 
اگر بگوييد خوب اس��ت، حاال ك��ه مقامات گوش 
نمي كنن��د، اقاًل بهايي ه��ا در برابر اف��كار عمومي 
كوبيده شوند. ايشان گفتند: الزم است قباًل اين را 
به شاه بگوييد كه بعداً مستمسك به دست او نيايد 
كه كارشكني بكند و پخش سخنراني از راديو قطع 
گردد، زيرا اين مطلب براي مسلمانان خيلي گران 
خواهد بود و باعث تجري هرچه بيش��تر بهايي ها 
مي شود. بر اين اساس دو سه روز قبل از ماه رمضان 
به دفتر شاه تلفن كردم و وقت مالقات خواستم. در 
مالقات با اوگفتم: آيت اهلل بروج��ردي نظر موافق 
دارند، مس��ئله نف��وذ بهايي ها كه موج��ب نگراني 
مسلمانان شده است، در سخنراني هاي ماه رمضان 
كه از راديو پخش مي شود مورد بحث قرار گيرد. آيا 
اعليحضرت هم موافق هستند؟ او لحظه اي سكوت 
كرد و بعد گفت: برويد بگوييد... من به منزل آمدم 
و به جمعي از وعاظ كه در آنجا جمع بودند، گفتم 
شما هم در منابر بگوييد. آنها هم گفتند. سخنراني 
بر ضد بهايي ها در مسجد شاه و پخش آن از راديو، 
موج عجيبي در مملكت ايجاد مي كرد و مردمي كه 
از دست آن فرقه ضاله، ستم ديده بودند، به هيجان 
مي آمدند. هم��ه جا صحبت از ضرورت س��ركوبي 
بهايي هاي وابسته به صهيونيسم و امريكا بود. برايم 
نقل كردند در آن ايام حس��ين عال -نخس��ت وزير 
جديد كه براي معالجه به اروپا رفته بود- به ش��اه 
تلگ��راف زده و گفته بود ك��ه در اروپا عكس العمل 
مبارزه با بهائيان خوب نيست، زيرا غربي ها اعتراض 
مي كنند، مي گويند در ايران آزادي نيست و امثال 

اين حرف ها!« 
   نخستين واكنش، تماس تلفني اسداهلل علم

سخنان روش��نگر و بليغ فلس��في در نقد مباني و 
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حجت االسلام فلسلفی: »نتيجله 
مقاوملت ملن در ادامه سلخنراني تا 
پايان ماه رمضان سلال 1334 شمسي 
دربلاره بهايي ها، اين شلد كه شلاه از 
من خشلمگين شلود ولذا نله تنها از 
آن زمان به بعد ماقاتم با شلاه جهت 
اباغ پيام هاي آيت اهلل بروجردي براي 
هميشله قطع گرديد، بلكه امام جمعه 
تهران نيز جرئت نكرد طبق روال سابق 
در ماه رمضان و دهه اول ماه محرم از من 
براي سخنراني در مسجد شاه دعوت 
كند! شايد هم به او دستور داده بودند. 
عاوه بر اينها، پخش سخنراني هايم از 

راديو هم براي هميشه ممنوع شد...«

حجت االسلام فلسلفی: »در يكي از 
سخنراني هاي ماه رمضان سال 1334 
شمسلي در مسجد شلاه كه از راديو 
هم پخش مي شلد، با صراحت گفتم:  
اعليحضرت! مملكت ما اين همه طبيب 
مسلمان دارد، مردم ناراحت هستند از 
اينكه يك فرد بهايي طبيب مخصوص 
شماسلت. او را عوض كنيد! ولي شاه 
او را تغيير نلداد. حتي يك نفر به من 
گفت شاه ناراحت شده و گفته است 
اينها به طبيب من چله كار دارند؟!«
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گذري بر مواجهه تاريخي حجت االسام والمسلمين محمدتقي فلسفي
 با فرقه بهائيت در رمضان سال 1334

 شاه  گفت: سخنرانی های انتقادی 
ماه رمضان ر اقطع کنید!
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   شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي- تحليل��ي 
»امام خميني و مهار فتنه 
بني ص��در و منافقين« در 
زمره پژوهش هايي اس��ت 
ك��ه در تبيي��ن ش��رايط 
دوران رياس��ت جمهوري 
ابوالحسن بني صدر و نسبت 
رهبر كبير انقالب با آن، به 
نگارش درآمده و از س��وي مركز اسناد انقالب اسالمي 
روانه بازار نشر گشته اس��ت. فاطمه نظري كهره مؤلف 
كتاب در ديباچ��ه خويش بر آن، موض��وع پژوهش را 

اينگونه توصيف كرده است:
»سرگذشت اولين رئيس جمهور اسالمي ايران يكي از 
نكات عبرت آموز تاريخ معاصر اس��ت. زندگي سياسي 
بني صدر از آن روزي كه به عنوان معتمد مردم مسلمان 
ايران در چهره اي منافقان��ه در اوج قدرت قرار گرفت تا 
آنجايي كه به عنوان چهره اي مطرود از كشور گريخت، 

مي تواند درس هاي فراواني در بر داشته باشد. 
سيد ابوالحسن بني صدر فرزند آيت اهلل نصراهلل بني صدر 
در سال 1312 در همدان متولد شد. او در سال 1342 به 
فرانسه رفت و با پيروزي انقالب اسالمي در آنجا ساكن 
ش��د. وي همراه حضرت امام خميني در بهمن 1357 
به ايران آمد و خيلي س��ريع توانست در امور حكومتي 
سمت هايي را كسب كند. در اين زمان اولين اختالفات 
بني صدر با مجلس خبرگان بر سر دو اصل قانون اساسي 
يعني اصل واليت فقيه و ش��رايط عمومي و اختيارات 
رئيس جمهور صورت گرفت. س��رانجام به  رغم تمامي 
مخالفت هاي بني صدر و همفكرانش اين اصول تصويب 
شد. هرچند انتظار مي رفت مخالفت هاي بني صدر خاتمه 
يابد، اما وي همچنان بر اعتراضات خود ادامه مي داد. پس 
از اتمام اولين دوره رياست جمهوري و كسب اكثريت 
آرا از س��وي بني صدر وي در پي برق��راري حاكميت و 
اثبات نظريات خود در بين ق��واي حكومت و حتي در 
سطح جامعه برآمد. با شروع جنگ تحميلي بني صدر 
در مقام فرمانده كل قوا با سياست هاي نظامي سپاه و 
نيروهاي مردمي به مخالفت پرداخت. سياس��ت هاي 

دفاعي بني صدر بيشتر بر واگذاري زمين تكيه داشت 
و س��عي مي كرد تا از طريق اتكا به قدرت هاي خارجي 
مشكل جنگ را حل كند. پس از ناكامي هاي بني صدر 
در فرآيند جنگ تحميلي پشت جبهه و عرصه سياسي 
كشور محلي براي تنازعات وي با نيروهاي خط امام شد. 
تقابل جريان فتنه سال 60 كه جبهه متحد ضد انقالب 
را به همراه داشت، با نيروهاي حزب اللهي به نقطه اوج 
خود و زمان سرنوشت ساز رسيد. امام در سخنراني هاي 
متعدد بني صدر را نصيحت كرد، اما بني صدر با تكيه بر 
منافقان بر ش��دت مخالفت هاي خود افزود. سرانجام 
امام در 20 خرداد 1360 طي حكمي به ستاد مشترك 
ارتش، رئيس جمهور را از فرماندهي كل قوا عزل كردند. 
در 31 خرداد 1360 طرح عدم كفايت سياسي بني صدر 
در مجلس شوراي اسالمي مطرح شد. همزمان با خلع 
بني صدر از رياست جمهوري سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( ب��ه بهانه حمايت از ج��ان بني صدر جنگ 
مسلحانه را با هدف س��رنگوني جمهوري اسالمي آغاز 
كرد. تشكيالت اهريمني منافقين و گروه هاي همسو 
هرچند درگيري ها و آش��وب هاي متع��ددي را باعث 
شدند، ولي با پيروزي حزب اهلل مجبور به انزوا يا فرار از 
كشور شدند. مهار اين بحران از سوي حضرت امام با صبر 
انقالبي در مواجهه با بني صدر و سرسختي و مقاومت در 
قبال گروه هاي منافق فتنه گر مدلي از مديريت اسالمي 
به جامعه عرضه كرد و توانست كشور انقالب را از بحران 
پيچيده اي نجات و به سوي استقرار و ثبات سوق دهد. 

كتاب »امام خميني و مهار فتنه بني صدر و منافقين« 
در پنج فصل س��ازماندهي ش��ده اس��ت؛ فصل اول به 
مفهوم فتنه، ويژگي ها و عوامل پيدايش آن در جامعه و 
همچنين جريان نفاق و سير شكل گيري آن در تاريخ 
اس��الم اختصاص دارد. در فصل دوم ب��ا توجه به نقش 
محوري منافقين و بني صدر در ش��كل گيري جريان 
نفاق در سال هاي 1359 و 1360 ابتدا به معرفي آنها و 
سپس علل پيدايش جريان نفاق پس از انقالب اسالمي 
و ش��يوه هايي كه منافقان براي كس��ب مشروعيت و 
مقبوليت در نظام جمهوري اس��المي اتخ��اذ كردند، 
پرداخته ايم. فصل س��وم به روند تكوي��ن اتحاد ميان 
منافقي��ن و بني صدر اختص��اص يافته اس��ت. در اين 
فصل مواضع بني صدر و منافقين نس��بت به يكديگر 
و رويدادهاي��ي كه پس از انقالب به جري��ان اين اتحاد 
كمك كرد، بررسي شده است. در فصل چهارم نقش امام 
خميني در مهار فتنه نفاق و مواضع ايشان در برخورد با 
اين جريان ارزيابي شده است. در فصل پنجم سرنوشت 
فتنه نفاق و اقداماتي كه سران فتنه پس از شكست در 
برنامه هاي خود در پيش گرفتند، بررس��ي شده است. 
كتاب با نتيجه گيري، اسناد و تصاوير مرتبط با موضوع 

كتاب خاتمه يافته است.« 

 به بهانه بازنشر يك پژوهش
 درباره نحوه تعامل امام خميني 

با نخستين رئيس جمهور
اكسير مدارا و قاطعيت
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كارنامه فرقه بهائي��ت، در ميان مردم آگاهي و 
عزم آفريد. اين موجب گش��ت تا كساني كه به 
طور مستقيم و غيرمستقيم مخاطب زنهارهاي 
خطيب بودن��د، رفته رفت��ه به اب��راز واكنش 
بپردازند. اسداهلل علم در زمره اينگونه چهره ها 
بود و مي توان حدس زد كه كينه وي از فلسفي 
-كه بعدها در قالب يادداشت نگاري هاي روزانه 

وي رخ نمود- از همين سربند بوده است:
»در س��خنراني ماه مبارك رمضان آن س��ال، 
آيات مربوط ب��ه پيامبران خ��دا و اعمال مردم 
در عصر آنان را مورد بحث قرار مي دادم. شايد 
حدود 10 روز از ماه رمضان گذش��ته بود. يك 
روز در منبر اين آيه را خواندم. اتبنون بكل ريع 
آيًه تعبثون... پيامبر وقت، به زندگي اش��رافي 
افراد خودخ��واه و بلندپرواز اش��اره مي كند و 
ساختمان هاي مجلل آنها را گوشزد مي نمايد و 
جباريتشان را نسبت به مستضعفين خاطرنشان 
مي سازد. به دنبال آن مطلب، درباره بهائيان و 
موقعيت آنها در ايران صحبت كردم. فرداي آن 
روز علم، كه وزير كشور بود، تلفن كرد. ابتدا به 
صورت كنايه آميزي اظهار داش��ت: من ديروز 
ضمن ناهار خوردن ب��ه حرف هايتان در راديو 
گوش مي دادم و مي ديدم با وضعي كه دارم، از 
مصاديق اين آيه هستم!... بعد از ذكر اين جمله، 
لحن سخن را عوض كرد و گفت: آقاي فلسفي 
من اجازه نمي دهم ك��ه درب��اره بهايي ها اين 
چنين صحبت كنيد و امنيت را مختل نماييد 
و موجب خونريزي شويد! به وي گفتم: مؤدب 
سخن بگوييد واال گوشي تلفن را مي گذارم! او 
هم لحن را عوض كرد و گفت: منظورم اين است 
كه از مراكز مختلف كش��ور به وزارتخانه خبر 
مي رسد كه مردم خشمگين و عصباني هستند 
و ممكن اس��ت به بهايي ها حمله كنند و نظم و 
امنيت به هم بخورد. خواس��تم بگويم متوجه 
اين نكته باش��يد. جواب دادم: از نظر امنيت و 
حفظ جان مردم نگران نباش��يد. با لحن جدي 
به مسلمانان مي گويم هدف من آشكار ساختن 
گمراهي بهايي ها است. مبادا مسلماني دست 
تجاوز بگشايد و بر روي يك بهايي سيلي بزند و 
يا اينكه تهييج شود و موجب خونريزي و قتل 
گردد!... در منبرهاي بعدي در اين باره صحبت 
كردم و آنطور كه بايد، مردم را به حفظ امنيت 
متوجه ساختم. دو سه روز بعد مجدداً علم تلفن 
زد و گفت: خواستم تشكر كنم، زيرا به موجب 
گزارش هايي كه از واليت رسيده آرامش و نظم 
در سراسر كش��ور برقرار شده اس��ت. در پايان 
مكالمه قرار ش��د در رابطه با خط��ر بهايي ها و 
دعوت مردم ب��ه آرامش مالقاتي با او داش��ته 
باش��م... هيجان عمومي و نگران��ي از حركت 
مردم، ش��اه را بر آن داشت كه دس��تور بسته 
ش��دن حظيره القدس را صادر كند و به دنبال 
آن نيروهاي فرمانداري نظامي آنجا را اش��غال 
كردن��د. او در ابتدا اي��ن كار را اقدامي مذهبي 
جلوه داد و خود را مصمم به برخورد با بهايي ها 
وانمود كرد و به همين دليل نيز جامعه روحانيت 
از وي تش��كر نموده و آن اقدام را مورد حمايت 
قرار داد. در همان روزها آيت اهلل بروجردي نامه 
بالنسبه مفصلي براي اينجانب مرقوم فرمودند 
كه در روزنامه ها چاپ ش��د. ايشان ضمن ابراز 
مسرت از س��خنراني ها، اهميت ادامه مبارزه و 
مقابله جدي با بهايي ه��ا را مجدداً مورد تأكيد 

قرار دادند.« 
   دوميلن واكنش، فرسلتادگان نظامي 

شاه
راوي در ادام��ه منقوالت خود از اي��ن رويداد، 
نهايت��اً از مخالف��ت اصل��ي با س��خنراني هاي 
افش��اگرانه خويش پرده برمي دارد. او روزي را 
به خاطر مي آورد كه رئيس كل شهرباني كشور 
و فرماندار نظامي تهران بدون خبر به منزل وي 
آمدند تا از سوي شاه، او را از ادامه سخنراني ها 
برح��ذر دارند. ش��نيدن ادامه ماج��را از منظر 

فلسفي شنيدني است:
»س��خنراني من به همان روال ادام��ه يافت تا 
اينكه نيمه ماه رمضان را پش��ت سر گذاشتيم. 
در اين زم��ان قضي��ه مهمي پيش آم��د كه از 
عنايات الهي بود. يك روز در اتاق خودم مشغول 
مطالعه بودم كه دو ساعت مانده به ظهر گفتند: 
سرلش��كر علوي مقدم رئيس كل ش��هرباني و 
س��رتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران 
بدون خبر قبلي در زده و آمده اند در اتاق بيروني 
نشسته و منتظر من هستند. پيشخدمت گفت: 
همين كه در را ب��از كردم آنها داخ��ل آمدند. 
من هم لباس پوش��يدم و به بيروني آمدم. آنها 
گفتند: آقاي فلسفي، ما االن حضور اعليحضرت 
بوديم؛ امر فرمودند كه ما دو نفر با هم به اينجا 
بياييم و به ش��ما ابالغ كنيم كه از امروز به بعد 
ديگر درباره بهايي ها صحبت نكنيد! من خيلي 
ماليم گفتم: اين به مصلحت نيس��ت. اين كار، 
بدون مطالعه است. مصلحت اين است كه گفته 
شود. ضرر دارد كه نگويم! خيلي آمرانه گفتند: 
نه، اعيحضرت صريحاً به وسيله ما پيغام دادند 
كه ديگر صحبت نكنيد! م��ن هم مقداري تند 
شدم و در آن حال باز خدا تفضل كرد و گفتم: 
نمي شود، مگر اينكه شما يكي از اين چهار كار را 
در صورتي كه مي توانيد، انجام دهيد: اول اينكه 
پخش راديويي سخنراني مرا از مسجد متوقف 
كنيد. دوم اينكه االن مرا بگيريد و زنداني كنيد. 
س��وم اينكه روي منبر بگويم امروز سرلش��كر 
علوي مقدم و تيمس��ار بختيار به منزل آمدند 
و از ط��رف اعليحضرت پيام آوردن��د كه ديگر 
درباره بهايي ها حرفي نزنم. اين را بگويم كه از 
راديو پخش شود و خلق اهلل بدانند... گفتند: نه 
اين به نام اعليحضرت نوش��ته مي شود! گفتم: 

چهارم اينكه من صحبت هايم را به همان سبك 
ادامه بدهم! گفتند: نه آقا، اعليحضرت فرمودند: 
چيزي نگوييد، به نام اعليحضرت هم نمي شود 
گفت! گفتم: »عجب! اگر بگوي��م اعليحضرت 
گفته اند به ايشان اهانت مي شود، اما اگر اسالم و 
مسلمانان و آيت اهلل بروجردي و من مورد اهانت 
واقع شويم، مانعي ندارد؟ صريحاً به شما بگويم، 
به اعليحض��رت بگوييد كه اي��ن كار مصلحت 
نيس��ت، پخش راديوي��ي را مي خواهيد قطع 
كنيد، من را مي خواهيد بگيريد وگرنه حتماً بايد 
تا آخر ماه مبارك رمضان ادامه بدهم! اين سخن 
برايشان گران تمام شد، چون خيال مي كردند 
اگر دو نفري كه بيايند، من ديگر تسليم خواهم 
بود! حتي يادم است كه علوي مقدم گفت: آقاي 
فلسفي! كله ما را گذاشتيد كنج ديوار، انگشت را 
هم گذاشتي توي حلق ما و داري زور مي گويي! 
گفتم: من نمي فهم ش��ما چه مي گوييد به هر 
تقدير اگر بخواهم چيزي نگويم آبروي اس��الم 
و مرجعيت و روحانيت مي رود و من هرگز اين 
كار را نمي كنم. شما يكي از اين چهار شكل را 
انتخاب كنيد! خالصه، آنها رفتن��د و ما هم به 
مخالفتمان با بهايي ها در منبر ادامه داديم. البته 
بعد آنها شگردي به خرج دادند و نگذاشتند كار 
ادامه پيدا كند. چون آقايان علما به اتفاق تأكيد 
داشتند كه ساختمان حظيره القدس بايد به طور 
كامل تخريب شود، تا تبديل به يك بناي مقدس 
براي بهايي ها نگردد؛ لذا از دولت مصراً خواستند 
كه اين كار صورت گي��رد. از طرفي تعدادي از 
نمايندگان مجلس هم طرحي را آماده نمودند 
كه به موج��ب آن، اين فرق��ه غيرقانوني اعالم 
مي ش��د و پي��روان آن از ادارات دولتي اخراج 
مي شدند. دستگاه كه اوضاع را اينگونه ديد براي 
جلوگيري از تصويب طرح نماين��دگان آنها را 
متقاعد ساخت كه وضع قوانين و مقررات بر ضد 
بهايي ها احتياج به مطالعه و بررسي كامل دارد و 
به زمان بيشتري نياز است تا دولت نسبت به آن 
اقدام كند! از طرف ديگر، براي آنكه مانع تخريب 
كامل حظيره القدس ش��ود و ب��ا عكس العمل 
مردم نيز در ماه مبارك رمضان مواجه نگردد، 
با دادن وعده و وعيد، تخري��ب آنجا را تا پايان 
رمضان به تأخير انداخ��ت و درنهايت هم تنها 
به تخريب گنبد اكتفا كرد. بدين ترتيب با زد و 
بند دولتي ها و تحت فشار قرار دادن شاه ضعيف 
و درحقيقت تحت نف��وذ قدرت هاي اروپايي و 
امريكايي يعني حاميان واقعي بهايي ها -ستون 
پنجم اجانب در ايران- آن منظور اصلي كه در 
ابتدا تصور مي ش��د، تحقق نيافت و شاه هم به 

وعده خود عمل نكرد.« 
   تهديد به رفتن از ايران از سوي آيت اهلل 

بروجردي خطاب به شاه
هرچند فلس��في با اصرار و مقاوم��ت به منابر 
خوي��ش علي��ه بهائيت ادام��ه داد، اما ش��اه و 
كارگزاران بهايي او از انجام وعده هاي پيش��ين 
به مرجعيت درباره مقابله با اي��ن فرقه احتراز 
كردند. اقدامي كه واكنش و تهديد تند آيت اهلل 

بروجردي را به همراه داشت:
»نتيجه مقاومت من در ادامه سخنراني تا پايان 
ماه رمضان سال 1334 شمسي درباره بهايي ها، 
اين شد كه شاه از من خش��مگين شود ولذا نه 
تنها از آن زم��ان به بعد مالقاتم با ش��اه جهت 
ابالغ پيام هاي آيت اهلل بروجردي براي هميشه 
قطع گرديد، بلكه امام جمعه تهران نيز جرئت 
نكرد طبق روال سابق در ماه رمضان و دهه اول 
ماه محرم از من براي سخنراني در مسجد شاه 
دعوت كند! ش��ايد هم به او دستور داده بودند. 
عالوه بر اينها، پخش س��خنراني هايم از راديو 
هم براي هميشه ممنوع شد، لذا از آن سال به 
بعد هر س��اله در ماه رمضان و براي چند سال، 
دهه اول محرم در مس��جد حاج سيد عزيزاهلل 
و به دعوت آيت اهلل خوانس��اري منبر مي رفتم. 
هرچند با س��خنراني هاي رمضان سال 1334 
شمسي بهايي ها ضربه خوردند، اما آنچه بهائيت 
را از بين برد، انقالب اسالمي بود كه پايه گذار آن 
مرحوم آيت اهلل العظمي امام خميني بود. او بود 
كه قدرت را از عوامل امريكايي و صهيونيستي 
گرفت و آنه��ا را متواري ك��رد و حكومت الهي 
اسالمي را براي ايران به ارمغان آورد. امروز مردم 
ايران بدانند كه اگر خداي ناخواس��ته انقالب 
اسالمي ضربه ببيند، جمهوري اسالمي تضعيف 
شود و امريكايي ها دوباره بر ايران مسلط شوند، 
ايران فلس��طين دوم خواهد بود. آنها بهايي ها 
را مانن��د صهيونيس��ت ها مس��لط مي كنند و 
مس��لمانان ايران را ك��ه مالك اين س��رزمين 
هس��تند مانند فلس��طيني هاي مس��لمان كه 
مالك فلسطين هستند، به در به دري و اسارت و 
بدبختي مي كشانند. بعضاً گفته مي شود كه در 
آن موقع شاه به آيت اهلل بروجردي قول داده بود 
كه هماهنگ با سخنراني هايي كه از راديو پخش 
مي شود، بس��اط بهايي ها هم برچيده مي شود، 
ولي بعد گفت كه از نظ��ر الزامات بين المللي ما 
ناچاريم از بهايي ها حمايت كنيم و نمي توانيم 
آنها را از مي��ان برداريم. به همي��ن جهت هم 
آيت اهلل بروجردي به ش��دت ناراحت ش��دند و 
تهديد كردند كه از ايران خواهند رفت! من در 
اين باره چيزي به خاطر ن��دارم، ولي همينقدر 
مي دانم در زماني كه موقعيت بهايي ها به صورت 
يك امر مهم ضداس��المي مطرح ش��ده بود و 
پيام هاي پي درپي آيت اهلل بروجردي هم از طرق 
مختلف بي اثر گرديد، ايشان مكرر مي فرمودند: 
اين وضع براي من غيرقابل تحمل است! زيرا از 
وقفه كار مبارزه با بهايي ها خيلي ناراحت بودند 
و پس از آن ديگر اعتمادي به دس��تگاه دولتي 

نداشتند.«


