
  احمدرضا صدري
64 س�ال قب�ل در چني�ن روزهاي�ي، ب�ا اراده 
و تأييد مرج�ع اعالي وق�ت زنده ي�اد آيت اهلل 
العظمي حاج آقا حس�ين طباطبايي بروجردي، 
مرحوم حجت االس�الم والمس�لمين حاج شيخ 
محمدتقي فلس�في در ماه مب�ارك رمضان، به 
ايراد س�خنراني هايي روش�نگر در بازشناسي 
ماهيت فرقه بهائيت دست زد. اين سخنراني ها 
كه در مس�جد امام خمين�ي بازار تهران)ش�اه 
س�ابق( ايراد و در راديوي سراس�ري نيز پخش 
مي ش�د، در كش�ور موج�ي ب�زرگ آفري�د و 
همگان را با خطر اين نحله آش�نا ساخت. اينك 
در س�الروز اين روي�داد تاريخي، ب�ه بازخواني 
روايت و تحليل برخي عالم�ان نامدار معاصر در 
اين باره پرداخته اي�م. اميد آنك�ه مقبول افتد. 

   
  آغاز و انجام يك مواجهه تاريخي

بي ترديد اي��راد س��خنراني هاي نقادان��ه زنده ياد 
حجت االسالم والمس��لمين حاج شيخ محمدتقي 
فلسفي در رمضان 1334، بسترهايي داشت كه از 
پيش مهيا گشته بود. مورخ نامدار حجت االسالم و 
المسلمين اس��تاد علي دواني درباره نقش آيت اهلل 
العظم��ي بروجردي در ايجاد اي��ن زمينه ها چنين 

نگاشته است:
»مرحوم آيت اهلل بروجردي، بارها به ش��اه دس��تور 
داده بود كه جلسات بهايي ها را رسماً تعطيل و آنها 
را از ادارات و پست هاي دولتي طرد كند. شاه هم به 
مرحوم آيت اهلل بروجردي وعده داده بود كه در وقت 
مناسب اقدام خواهم كرد. ما هم كم و بيش اطالع 
پيدا مي كرديم، تا اينكه سال 1334 فرا رسيد و به 
خاطر اصرارهاي آقاي بروجردي، شاه اعالم كرد كه 
بهترين راه براي الغاي بهايي گري اين است كه آقاي 
فلسفي در سخنراني هاي خود اين فرقه را به مردم 
بشناساند و به دنبال آن، دولت، غيرقانوني بودن اين 
گروه را اعالم بكند. مرحوم آيت اهلل بروجردي هم، 
قبل از ماه مبارك رمضان، آقاي فلسفي را خواست و 
ماجرا را گفت. ايشان هم چند جلسه مفصاًل درباره 
بهايي گري صحبت كرد. در آن سال آقاي فلسفي در 
مسجد امام خميني )مسجد شاه سابق( سخنراني 
مي كرد، كه به طور مستقيم از راديو پخش مي شد. 
خود من هم در تجريش منبر مي رفتم و شاهد بودم 
كه مردم در مغازه ها جمع مي شدند و به راديو گوش 

مي دادند. به تدريج كار باال گرفت. نخست وزير وقت 
حس��ين عال بود. مي گفتند خود او ه��م بابي ازلي 
است. در آن موقع به خارج رفته بود. بعد ها شنيدم 
كه از آنجا به شاه اطالع داده بود كه بهايي ها در اينجا 
به تكاپو افتاده اند. از يك ط��رف نهرو، از يك طرف 
زن روزولت و از يك طرف چرچيل را واس��طه قرار 
داده اند. فشار مي آوردند كه به شاه بگوييد اين كار 
بر خالف آزادي و دموكراسي است! شاه هم كه نوكر 
آنها بود و به جّو دنياي خارج نگاه مي كرد، به آقاي 
فلسفي س��فارش كرد كه فعاًل كوتاه بيايد تا بعد از 
ماه رمضان. بعد از ماه رمضان، آقاي بروجردي آنها 
را خواست كه »چه شد؟« شاه گفته بود كه »چنين 
و چنان شده و ما در برابر مجامع جهاني نمي توانيم 
كاري بكني��م، بماند ب��راي وقت ديگ��ر.« مرحوم 
آيت اهلل بروجردي هم فرموده بود: »كار بايد يكسره 
بش��ود، چرا گفتيد و حاال جلوگي��ري مي كنيد؟« 
و از اينجا ديگر رابطه آيت اهلل بروجردي و ش��اه به 
هم خورد. يعني ش��اه تا آن زمان،  گاهي از فرصت 
استفاده مي كرد و پيش آقا مي آمد، ولي بر سر قضيه 
بهايي ها آقا فرمود: »به ش��اه بگوييد كه ديگر اينجا 
نيايد، من نمي پذيرم!« واقعه ماه رمضان تمام شد 
و روز عيد غدير فرا رسيده بود. در آن روز، به منزل 
آيت اهلل بروج��ردي رفته بودم. معم��والً در اعياد و 
جش��ن ها، مردم از سراس��ر ايران براي دستبوسي 
آقا به قم مي آمدن��د. آن روز، جمعيت زيادي آمده 
بود. آقا هم به يكي از س��تون هاي منزل تكيه داده 
بود. مردم ه��م از دو طرف مي آمدند و دس��ت آقا 
را مي بوس��يدند. من روبه روي آقا ايس��تاده بودم. 
يكدفعه ديدم سپهبد تيمور بختيار با لباس رسمي 
وارد شد. سرهنگ مولوي )رئيس ژندارمري قم( نيز 
همراه او بود. بختيار نمي بايست در آن جمع آمده و 
مي بايست لباس معمولي مي پوشيد. ]به[گمانم او 
خيال كرده بود كه اگر با آن مدال ها و قيافه كذايي 
بيايد، مرحوم آيت اهلل بروج��ردي تحت تأثير واقع 
مي ش��ود! آقا هم مي دانس��ت كه آمدن شخصيت 
مهمي از مقامات، درباره بهايي گري اس��ت، چون 
قباًل فرموده بود كه ديگر كسي نيايد. خالصه، وقتي 
بختيار با عده اي از مأموران وارد ش��د، مردم كوچه 
راه دادند و اينها از همان سمتي كه ما بوديم، آمدند 
و دور زدند و از پله ها باال رفتند. آيت اهلل بروجردي 
هم نگاهي كرد و ديد يك فرد نظامي دارد مي آيد. 
آنجايي كه آقا نشسته بود، يك پله بود. بختيار وارد 

شد و كالهش را برداشت و دو زانو نشست و دست 
آقا را بوس��يد. در اين هنگام، يك��ي از اطرافيان آقا 
)ميرزا ابوالحسن شيرازي( تيمسار بختيار را معرفي 
كرد و گفت كه از طرف اعليحضرت آمده اس��ت. ما 
از دور مشاهده مي كرديم. ديديم تا معرفي كردند، 
آقا سخت برآش��فت و عصباني ش��د و روي خود را 
برگرداند به طرف مردم و اصاًل به بختيار نگاه نكرد. 
بختيار هم كه اوضاع را نامس��اعد ديد، عقب رفت و 
روي آن پله كوتاه نشست. آقا به خيال اينكه بختيار 
رفته، برگشت و نگاهي كرد. ديد كه تيمسار به جاي 
اينكه چهار زان��و يا دو زانو بنش��يند، روي آن پله و 
پشت سر آقا نشسته و پايش را دراز كرده است! آقا 
در اينجا تش��ري به بختيار زد كه ما با آن جمعيت 
كذايي و صداي مداح و هلهله مردم، فقط فرياد آقا 
را شنيديم. بختيار طوري ناراحت شد كه بلند شد 
و آمد چهارزانو جلوي آقا نشس��ت. بعد، آقا اش��اره 
كرد كه بلند شويد و برويد. بختيار هم رفت. بعدها 
نقل ش��د كه بختيار تقاضاي وقت خصوصي كرده 
و آقا پرس��يدند: »براي چه؟« گفته بود: »در مورد 
بهاييت!« آقا فرم��وده بود كه »م��ن ديگر دخالت 
نمي كنم اگر عملي انجام داديد كه خوب، و اال ديگر 

اينجا نياييد و كسي را هم نفرستيد.« 
  تخريب حظيره القدس؛ وعده اي كه تحقق 

نيافت!
موجي كه س��خنراني هاي بليغ زنده ياد فلسفي در 
رمضان س��ال 34 آفريد، موجب شد كه شاه به رغم 
حساسيت هاي اطرافيان بهايي خويش، به تخريب 
»حظيره القدس«)معبد بهائيان( رضايت دهد. با اين 
حال اين اقدام، به شكل ناقص انجام پذيرفت و شاه از 
انجام كامل وعده خود در اين باره سر باز زد. بسياري 
بر اين باورند كه او اين دس��تور را براي فرونشاندن 
خشم مردمي صادر كرد كه متأثر از سخنراني هاي 
فلس��في بودند. آيت اهلل محمدرضا مهدوي كني در 

اين باره معتقد است:
»در جري��ان مبارزه ب��ا بهايي ها، مرح��وم آيت اهلل 
بروجردي هم��راه با آقاي فلس��في فعاليت هايي را 
ش��روع كردند. در اين زمينه به ياد دارم كه جناب 
آقاي فلسفي سخنراني هايي در تهران و در مسجد 
امام فعلي )مسجد شاه سابق( داشتند، كه من بعضي 
از آن منبرها را از رادي��و گوش مي دادم. در آخر ماه 
رمضان بود كه ما به حظيره القدس بهايي ها -محفل 
اصلي بهايي ها كه االن در اختيار سازمان تبليغات 

موجي كه سخنراني هاي بليغ زنده ياد 
فلس�في در رمضان س�ال 34 آفريد، 
موجب شد كه شاه به رغم حساسيت هاي 
اطرافي�ان بهايي خويش، ب�ه تخريب 
»حظيره القدس«)معبد بهائيان( رضايت 
دهد. با اي�ن حال اين اقدام، به ش�كل 
ناقص انجام پذيرفت و شاه از انجام كامل 
وعده خود در اين باره سر باز زد. بسياري 
بر اين باورند كه او اين دس�تور را براي 
فرونشاندن خشم مردمي صادر كرد كه 
متأثر از س�خنراني هاي فلسفي بودند
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روايات و توصيفاتي از تقابل نظري مرجعيت شيعه با فرقه بهائيت در رمضان 1334

سخنرانی های بلیغ فلسفی خشم 
مردم را علیه فرقه بهائیت برانگیخت 
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   شاهد توحيدي
س��خنراني تاريخي و پرشور 
زنده ي��اد حجت االس��الم 
والمس��لمين ح��اج ش��يخ 
محمدتقي فلس��في در شب 
عاشوراي سال 1342 شمسي 
و در مسجد آذربايجاني هاي 
بازار تهران در زمره اس��ناد 
شاخص نهضت اسالمي ايران 
به ش��مار مي رود. اين نطق 
كه به شكلي بديع و در قالب 
استيضاح دولت و حاكميت ايراد شد، در آشنايي بدنه 
جامعه مذهبي با رويدادهاي جاري نقشي مهم ايفا كرد. 
اخيراً دفتر نشر فرهنگ اسالمي براي آشنايي همگان 
به ويژه جوان��ان با اين رويداد تاريخي، به بازنش��ر اين 
سخنراني مبادرت ورزيده است. اين ناشر در ديباچه 
خود بر اين اثر و براي درك بيشتر اهميت تاريخي آن، 

چنين آورده است:
»سال هاي 1340 و 1341 در تاريخ كشور ما از مقاطع 
حساس به حساب مي آيد. اين سال ها همزمان با اوج 
رقابت هاي موسوم به جنگ س��رد ميان دو ابرقدرت 
امريكا و شوروي بود. امريكايي ها دريافته بودند برپايي 
نظام هاي ديكتاتوري در كشورهاي تحت سلطه آنان 
زمينه مناسبي را براي ظهور نهضت هاي كمونيستي و 
چپ گراي متمايل به شوروي ايجاد مي كند. بنابراين 
درصدد انجام نمايشي از اصالحات اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي در اين كشورها برآمدند. اين اصالحات به طور 
همزمان در كشورهاي ايران، آرژانتين و برزيل پيگيري 
شد و بنا بر همين سياست در ايران دكتر علي اميني 
از چهره هاي نزديك به امريكايي ها به نخست وزيري 
رس��يد. او به عنوان اولين گام اجراي اصالحات ارضي 

را دنبال كرد. 
اما بروز دو حادثه مهم در اين س��ال ها روند اتفاقات را 
به گونه ديگري رقم زد: از سويي با درگذشت آيت اهلل 
بروجردي در فروردين س��ال 1340 ش��اه احساس 
كرد تنها مانع جدي انجام اصالح��ات امريكايي رفع 
ش��ده اس��ت و حوزه علميه قم ديگ��ر مرجع صاحب 

نفوذ و مقتدري نخواهد داش��ت. از سوي ديگر شاه با 
بركناري اميني و انتصاب يكي از نزديكان خود، يعني 
اسداهلل علم با نخست وزيري تالش كرد تا خود شخصاً 
رهبري اجراي اصالحات م��ورد نظر امريكايي ها را به 
عهده بگيرد و حمايت آنان را براي ادامه حكومت خود 
به دس��ت آورد. به همين دليل كابين��ه علم در مدت 
كوتاهي اليحه انجمن هاي ايالت��ي و واليتي و پس از 
رفراندوم اصول شش گانه شاه و ملت را در دستور كار 
قرار داد، اما امام خميني)ره( ك��ه دريافته بود مبارزه 
با رژيم تنها به پش��توانه مرجعيت و روحانيت ممكن 
است و مي دانس��ت س��كوت حوزه پس از درگذشت 
آيت اهلل العظمي بروجردي به انزواي كامل مرجعيت در 
صحنه سياسي و اجتماعي مي انجامد، از ابتدا تصميم 
به مخالفت جدي با طرح هاي دول��ت علم گرفت و با 
صدور بيانيه هاي متعدد و ايج��اد اتحاد ميان مراجع 
عليه اقدامات دولت، علم را در پيش��برد بس��ياري از 
برنامه هاي خود ناكام گذاشت. رژيم شاه در آن زمان 
خود را در اوج اقتدار مي ديد، لذا با اين مخالفت ها كه 
دامنه آن به تظاهرات و تحصن مردمي هم كش��يده 
شده بود به سختي برخورد كرد. از مهر سال 1341 تا 
خرداد سال 1342 ايران شاهد مخالفت هاي گسترده 
مردم به رهبري مراجع و در مقابل س��ركوب و ارعاب 
دولت بود؛ از جمله اين درگيري ها مي توان به مضروب 
شدن بازاريان تهران در دوم بهمن سال 1341، غارت 
بازار قم و دستگيري مردم در سوم بهمن سال 1341 
و مهم تر از همه كشتار فيضيه در فروردين سال 1342 
اش��اره كرد. در پي اين اقدامات منابر روضه در محرم 
سال 1342 )خرداد سال 1342( رنگ و بوي سياسي 
گرفت و علما س��خنراني هاي خود را به محكوميت و 

تقبيح اقدامات دولت و شاه اختصاص دادند. 
يكي از تأثيرگذارترين سخنراني هاي محرم، سخنراني 
شب عاش��وراي مرحوم حجت االس��الم و المسلمين 
فلس��في، خطيب مش��هور بود كه در مس��جد شيخ 
عبدالحسين در بازار تهران ايراد شد. ايشان در سخنان 
خود دولت علم را در 10 ماده استيضاح و از اين دولت 
به شدت انتقاد كرد. اين سخنراني در جمع هزاران نفر از 
مردم ايراد شد و در پي آن دو روز بعد مأموران رژيم شاه 

آقاي فلسفي را دستگير و روانه زندان كردند. 
دفتر نشر فرهنگ اسالمي با هدف آشنايي بيشتر نسل 
جوان كشورمان با اين دوره از نهضت امام خميني و نيز 
مكانت مبارزاتي مرحوم حجت االس��الم والمسلمين 
فلسفي، به بازنشر اين س��خنراني در قالب يك جزوه 
اهتمام ورزيده و آن را مجدداً در اختيار تاريخ پژوهان 
تاريخ انقالب و نيز عموم عالقه مندان قرار داده است. 
اميد آنكه بازنشر اين اثر تاريخي، همگان به ويژه جوانان 

پژوهنده را با فرازي از تاريخچه نهضت آشنا سازد.«

به بهانه بازنشر سخنراني تاريخي 
 زنده ياد محمدتقي فلسفي

 در شب عاشوراي سال 1342

محتواي »استيضاح ملي«
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اس��ت- آمديم. آنجا گنبدي بزرگ داش��ت با 
كاش��ي كاري معرق س��نتي. آن زمان كه آقاي 
فلسفي در رد بهايي ها س��خنراني مي كردند و 
از راديو مس��تقيماً پخش مي ش��د در اواخر ماه 
رمضان، شاه ايشان را احضار كرده و گفته بود: 
قدري موج را پايين تر بياوريد زيرا امريكايي ها 
از خارج به من فش��ار مي آورند ك��ه با بهايي ها 
برخورد نكنيد. آقاي فلس��في گفت��ه بودند كه 
من كاري را با موافقت خودتان ش��روع كردم و 
شما خودتان موافق بوديد كه اين كار را بكنيم، 
حاال كه ش��روع كرديم اگر در وسط كار در ماه 
رمضان سكوت كنيم، مردم چه خواهند گفت؟ 
قهراً مردم مي گويند البد فلسفي پول گرفته و 
سكوت كرده است؛ چون ايشان وعده داده بود 
كه در ماه رمض��ان در اين باره صحبت مي كند. 
شاه گفته بود شما ادامه بدهيد، اما كيفيت بحث 
را آرام تر و مردم را به آرامش دعوت كنيد و از آنها 
بخواهيد كه به مركز آنه��ا حمله نكنند و با آنها 
برخورد نكنند و آخرين كاري هم كه شد همان 
بود كه گفتند به مردم بگوييد كه شما كاري به 
حظيره القدس نداشته باش��يد، دولت خودش 
آنجا را خراب مي كند، لذا مردم از مس��جد امام 
آمدند براي تماشا كه دولت چگونه آنجا را خراب 
مي كند. من آن وقت جوان بودم و نسبت به اين 
جريان اطالعات زيادي نداشتم، منتها وقتي با 
دوس��تان رفتيم ديديم كه گنبد را با طمأنينه 
خراب مي كنند؛ يعني با چكش كم كم كاشي ها 
را خرد كرده و پايين مي آورند اما خراب كردن 
آنجا چيز آس��اني بود؛ بولدوزر مي خواست تا از 
اساس تخريب ش��ود و با كلنگ و چكش كاري 
از پيش نمي رفت. در همان خيابان به دوستانم 
گفتم كه حتماً نقشه اي در كار است. اين خراب 
كردن واقعي نيس��ت. فقط براي اينكه مردم را 
قدري آرام كنند اين كار را كردند و البته ظاهر 
گنبد را خراب كردند و به بهايي ها گفته بودند 
كه اين كارها براي اين اس��ت ك��ه تا حدودي 
جوش و خروش و هجمه مس��لمان ها كم بشود 
سپس روي آن را با شيرواني پوشش دادند كه تا 

اين اواخر باقي بود.« 
  نگاه امام به مبارزه مرجعيت با بهائيت

برخي شاگردان و نزديكان امام خميني بر اين 
باورند كه ايشان در باب كيفيت مواجهه آيت اهلل 
بروجردي با فرقه بهائي��ت، تأمالت و نقدهايي 
داش��ت. امام بر اين باور بود ك��ه نقش آفريني 
خطيب نام��دار و وجيه المله اي چ��ون زنده ياد 
فلسفي در اين باره كافي است و نيازي به ورود 
مستقيم مرجعيت اعالي ش��يعه به اين ميدان 
نيست. آيت اهلل ابوالقاس��م خزعلي در اين باره 

روايتي بدين شرح دارد:
»در مورد ش��يوه مبارزه با بهائيت نيز امام)ره( 
انتقادهاي��ي از آي��ت اهلل العظم��ي بروجردي 
مي كرد. به نظر من سخن و گفتار اين دو بزرگوار 
و روش ه��اي آن دو هر يك درس��ت و منطقي 
بود. آيت اهلل بروجردي ش��خصاً در برابر بهائيت 
ايس��تاد زيرا حتي قبل از اين در بروجرد هم با 
اين مشكل مواجه بود. ايش��ان نامه اي به واعظ 
معروف حجت االسالم فلس��في داد، تا در راديو 
قرائت كند. در اين نامه به شدت بر ضد بهائيت 
س��خن رانده بود. مرح��وم امام از اي��ن جريان 
ناراحت بود. به اعتقاد ايش��ان مرجعيت در اين 
موضوع نبايد دخالت مي كرد زيرا واعظ پرقدرتي 
چون فلسفي براي اين كار كافي بود. اگر در اين 
مبارزه موفق مي شديم، دربار متوجه مي شد كه 
اين موفقيت تازه از طرف يك��ي از وعاظ بوده و 
هنوز مرجعيت وارد گود نشده است و اگر موفق 
نمي شديم اين ناكامي فقط گريبان يك واعظ 
را مي گرفت، نه مرجعيت را. آيت اهلل بروجردي 
شكست آيت اهلل كاش��اني و تنهايي ايشان را به 
ياد داش��ت و همچنين جريان مرحوم مدرس 
و تبعيد وي را هميش��ه در ذهن خود مجس��م 
مي كرد. ايش��ان مي گفتند اگر مخالفت با رژيم 
در پيش گرفته ش��ود، مردم در وس��ط راه ما را 
تنها مي گذارند و آن��گاه حوزه نيز از بين خواهد 
رفت و ب��ه همين عل��ت با بعض��ي از انقالبيون 
همراهي نمي كرد. ايمان و باور به خلق و مردم 
در كارها و فعاليت هاي سياسي، يكي از عوامل 
موفقيت به شمار مي رود. هو الذي ايدك بنصره 
و بالمؤمنين همين معن��ي را القا مي كند. امام 
مردم را باور داش��ت. امام مي گف��ت اگر ما وارد 
ميدان ش��ويم مردم هم دنبال ما خواهند آمد. 
البته اين واقعي��ت را بايد پذيرف��ت كه تقويت 
روحانيون بود ك��ه مردم را مطي��ع دين كرد و 
بيش��تر اين موفقيت ها حاصل ت��الش آيت اهلل 
العظمي بروجردي ب��ود. اين فضاليي كه حرف 
امام را مي پذيرفتند پرورش يافتگان دس��تگاه 

آيت اهلل بروجردي بودند. ب��ه يقين اگر آيت اهلل 
بروجردي مش��وق يا مروج نظريه جدايي دين 
از سياس��ت بود يا حتي اين فضال مي فهميدند 
ايش��ان تمايل چنداني به سياس��ت ندارد، در 
قبال نهضت امام ساكت مي ماندند، اما متأسفانه 
برخي افراد خام يا مغرض ضد آيت اهلل بروجردي 

سم پاشي مي كردند.« 
  فرصت�ي ن�اب ب�راي حض�ور دوب�اره 
 روحاني�ت در عرص�ه مب�ارزات دين�ي

 و سياسي
سخنور فقيد حجت االسالم و المسلمين جعفر 
ش��جوني اما به مواجهه روحانيت و مرجعيت با 
فرقه بهائيت از منظري متفاوت نگريسته است. 
او بر اين باور است كه پس از پاره اي ناكامي هاي 
جريان مذهبي در مبارزات ادوار پيشين، تقابل با 
بهائيت درواقع نوعي تجديد قوا براي اين جريان 

بوده است. وي در اين باره مي گويد: 
»ديگر زماِن مبارزاِت ش��يخ فض��ل اهلل نوري و 
مرحوم مدرس گذشته بود و كسي به آن صورت 
وارد ميدان نشده بود. مس��ئله مبارزه با بهائيت 
كم ك��م مطرح ش��د و ع��ده اي به طور جس��ته 
گريخته، در جلس��ات قرآن ب��ا بهايي ها مبارزه 
مي كردن��د. مردم خيال مي كردن��د كه اين نوع 
مبارزه بهترين نوع مبارزه اس��ت. همين آقايان 
مردم را در شهرستان ها جمع مي كردند. مردم 
هم خيال مي كردند واقعاً بهترين نهضت و مبارزه 
عليه بهايي ها همين است. به مناسبت جشني 
مردم را به دبيرستاني دعوت مي كردند و آقايي 
هم به عنوان مبارزه با بهائيت از انجمن حجتيه 
مي آمد و مس��ائلي را مطرح مي ك��رد. آن موقع 
بنده -با هم��ه بي ادعايي خ��ودم- مي گفتم كه 
اين مبارزه، انحرافي اس��ت. روي منبر هميشه 
مي گفتم كه ما مي رويم يك پش��ه را بكش��يم، 
باتالق پشه را بايد كشت، آنجايي كه باتالق است 
آنجا كه مولد پشه است. گاهي درباري ها به اين 
چيزها اشكال مي گرفتند كه شما منظورتان شاه 
است. همين االن ما در دهات قمصر كاشان يك 
دهي داريم كه آنجا همه بهايي هس��تند اما آنها 
تنها يك مشت پيرزن و پيرمرد بدبخت، بي سواد، 
بي اط��الع و بي خبرند. آخر اينها كه هس��تند؟! 
ولي باس��وادها و دانش��مندهاي آنها شاه، وزير 
صنايع و نخس��ت وزير آن وقت بودند. در فريدن 
اصفهان، بهايي ها روز عاشورا دسته عزاداري امام 
حسين)ع( را به هم ريخته بودند و درنتيجه، قتل 
عامي انجام شده بود كه بايد گفت مثل جنايتي 
بود كه اكنون س��پاه صحابه در پاكستان انجام 
مي دهند و مثاًل در روز عاش��ورا دسته عزاداري 
امام حسين)ع( را به رگبار بستند. اين جنايت، 
نمونه اي از جناياتي بود كه اكنون، سپاه صحابه 
در پاكس��تان انجام مي دهند. اين جنايت را كه 
مرتكب ش��دند، آنها را محاكمه كردن��د. در اثر 
اين واقع��ه، بين آيت اهلل بروج��ردي و حكومت 
تيرگي به وجود آمد. ما هم��ه به تهران آمديم و 
در محاكمه مسلمان هاي مظلوم شركت كرديم. 
به جاي بهايي ها، مس��لمان ها را محكوم كردند. 
من با يكي از فدائيان اسالم به دادگستري آمدم؛ 
ش��لوغ مي كردم؛ آقاي دادس��تان يا به اصطالح 
قاضي، مدام اشاره مي كرد كه آن آقا چرا شلوغ 
مي كند، آن آقا بايد بيرون برود. به بنده اش��اره 
مي كردند. من هم س��كوت مي كردم. االن يادم 
نمي آيد كه چه باليي بر س��ر آنه��ا آوردند ولي 
آيت اهلل بروجردي از اينك��ه اينها اين جنايات را 
در كش��ور مرتكب مي ش��دند، ناراحت و نگران 
بودند. دربار در چنگ آنها ب��ود. اولش كه قصه 
كينياز دالگوركي بود، بعد هم قصه اينتليجنِت 
سرويس انگلستان و نهايتاً هم در چنگ سازمان 
س��يا افتادند. آنها واقعاً گروه كثي��ف و ملعوني 
بودند. دربار را هم اينها اداره مي كردند، اما بر اثر 
مبارزات اخيري كه انجام ش��د، حظيره القدِس 
بهايي ها را گرفتند. البته، سخنراني آقاي فلسفي 
نيز مؤثر بود. در همان س��ال، من در شيراز كنار 
صندوق بلور در كوچه شمش��يرگرها -كه همه 
بهايي بودند- منب��ر مي رفتم. كتاب هاي اقدس 
و ايقان و بيان را مطالعه مي كردم. شبي 20-22 
روايت از آنه��ا نقل مي ك��ردم و بي محتوا بودن 
آيات اينها را عنوان مي كردم و مردم پاي منبر، 
قاه قاه مي خنديدند كه چ��ه مزخرفاتي اينها در 
كتاب هايش��ان دارند! البته، دربار آلِت دس��ِت 
ابرقدرت ها بود و يك بله قربان مصلحتي هم به 
آيت اهلل بروجردي مي گفتن��د و افراد موجهي را 

خدمت او مي فرستادند.« 
  و كالم آخر

مبارزه قدرتمند و البته ناتمام مرجعيت و روحانيت 
با فرقه بهائيت در رمضان سال 1334، به هر روي به 
پايان رسيد، اما بهتر آن است كه داوري نهايي درباره 
آن را از قلم زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حاج 

شيخ محمدتقي فلسفي بخوانيد:
»هرچند با سخنراني 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 
اس��المي را براي ايران به ارمغ��ان آورد. امروز 
مردم اي��ران بدانند ك��ه اگر خداي ناخواس��ته 
انقالب اسالمي ضربه ببيند، جمهوري اسالمي 
تضعي��ف ش��ود و امريكايي ها دوباره ب��ر ايران 
مسلط شوند، ايران فلس��طين دوم خواهد بود. 
آنها بهايي ها را مانند صهيونيس��ت ها مس��لط 
مي كنند و مس��لمانان ايران را ك��ه مالك اين 
سرزمين هستند مانند فلسطيني هاي مسلمان 
كه مالك فلسطين هستند، به در به دري و اسارت 

و بدبختي مي كشانند.«

حجت االس�الم والمس�لمين ح�اج 
شيخ محمدتقي فلسفي: هرچند با 
س�خنرانی های رمضان سال 1334 
شمسي بهايي ها ضربه خوردند، اما 
آنچ�ه بهائيت را از بين ب�رد، انقالب 
اسالمي بود كه پايه گذار آن مرحوم 
آي�ت اهلل العظم�ي ام�ام خمين�ي 
ب�ود. او بود ك�ه ق�درت را از عوامل 
امريكايي و صهيونيس�تي گرفت و 
آنها را متواري ك�رد و حكومت الهي 
اسالمي را براي ايران به ارمغان آورد


