
  احمدرضا صدری
66 سال پیش در ماه رمضان، فضای دینی و فرهنگی 
کش�ور، ش�اهد رویدادی مهم بود. بنا به امر آیت اهلل 
العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی، خطیب 
نامور مرحوم حجت االسالم والمسلمین محمد تقی 
فلسفی، به انجام یک سلسله سخنرانی افشاگر در باب 
فرقه بهائیت دست زد که واکنش هایی گسترده را در 
سراسر کشور برانگیخت! همین امر موجب شد که به 
دستور پهلوی دوم، از پخش سخنرانی های فلسفی در 
رادیو جلوگیری شود! در مقالی که پیش روی دارید، در 
باب حاشیه و متن این رویداد، اشارات و تحلیل هایی 
ص�ورت گرفت�ه اس�ت. امی�د آنک�ه تاریخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفی�د و مقبول آید.

  
   سلطان واقعی ایران، یک بهایی بود!

در آغاز سخن، مناسب است که قدری در باب زمینه های 
مواجهه آی��ت اهلل العظمی بروجردی با بهائیت س��خن 
رود. در نیم��ه دوم ده��ه 20 و نیز در ده��ه 30 هجری 
شمس��ی، پهلوی دوم در راس��تای سیاست شخصی یا 
القایی خویش، به وابس��تگان به فرقه بهائیت در ایران، 
امکان فعالیت گسترده تبلیغی و نیز سمت های متنوع 
سیاس��ی یا اقتصادی را واگ��ذار کرد. ه��م از این روی 
پیروان این فرقه با اتکاء به پش��توانه حکومتی خویش، 
به مزاحمت و آزار مس��لمین در نقاط مختلف کش��ور 
می پرداختند! اخبار و شکایات مربوط به رفتارهای این 
نحله، به آیت اهلل بروجردی رسید و وی تصمیم گرفت تا 
به مقابله با ترکتازی های این گروه بپردازد. سید مرتضی 
حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به شرح 
ذیل روایت کرده است: »بعد از رحلت آیت اهلل العظمی 
سید ابوالحس��ن اصفهانی در آبان ماه 1325 شمسی و 
درگذش��ت آیت اهلل العظمی حاج آقا حس��ین قمی در 
سال 1326، آیت اهلل العظمی حاج آقا حسین طباطبایی 
بروجردی - که سه سال قبل به اصرار علمای حوزه و به 
ویژه امام خمینی، به قم آمده بود- مرجع بزرگ شیعیان 
شد. در آن ایام، حجت االسالم والمسلمین محمدتقی 
فلسفی در دهه آخر صفر، در منزل ایشان منبر می رفت 

و نیز به دعوت آس��تانه مقدسه حضرت معصومه )س(، 
ش��ب ها در صحن بزرگ به ایراد خطابه های پر محتوا 
و روشنگر می پرداخت. این منبرها، تأثیر ژرف و مهمی 
بر طالب حوزه گذاشت و الگویی برای آنان شد و حتی 
بر سایر جوانان و نوجوانان آن عصر، بسیار تأثیر گذارد. 
این توانایی او از چش��مان تیزبین و دوراندیش آیت اهلل 
بروج��ردی دور نماند، چنانکه مرحوم فلس��فی روایت 
می کند: » ]ایش��ان[ با عالقه فراوان، ه��ر روز در منزل 
خودشان، در س��اعت منبر من حاضر  می شدند و یک 
روز هم تخلف نمی کردند. یک ش��ب هم برای استماع 
منبرم، به صحن مطهر حرم آمدند و ب��ه من فرمودند: 
ش��ما چه جور منبر می روید؟ من می بین��م که آقایان 
مجتهدین و مدرس��ین و مأمورین دول��ت و فرماندار و 
کسبه و تجار می گویند: فالنی خیلی خوب صحبت کرد. 
حتی خانم هایی که از منزل ما به مجلس می روند، همین 
نظر را دارند. خوب است شما این روش خودتان را مبنا 
قرار دهید و به دیگران نیز بیاموزید.« آیت اهلل بروجردی 
همچنین از آقای فلس��فی خواس��ت، تا واسطه او برای 
رساندن پیام های مرجعیت ش��یعه به مقامات دولتی 
و شاه باش��د. با آشکارتر شدن ش��دن فعالیت بهائیان، 
مردم از ش��هرهای مختلف، به آیت اهلل بروجردی نامه 
می نوشتند و از اعمال آنان شکایت می کردند. این امر، 
حساسیت و ناراحتی ایشان را به دنبال داشت. بنابراین 
آیت اهلل بروجردی در سال 1329، طی نامه ای به آقای 
فلسفی اعالم کردند که با نخس��ت وزیر رزم آرا مالقات 
کند و به دنبال شکایت مردم الیگودرز، جلوی فعالیت 
بهائیان را بگیرد. در س��ال 1334 و قبل از فرارس��یدن 
ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد حجت االسالم فلسفی 
و تأیید آیت اهلل بروجردی، قرار ش��د در سخنرانی های 
مسجد ش��اه تهران- که به طور مستقیم از رادیو پخش  
می شد- مسئله بهائیت توسط این خطیب پرآوازه طرح 
ش��ود. آیت اهلل بروجردی در پاس��خ به این درخواست 
حجت االس��الم فلس��فی چنین فرمودند: » اگر بگویید 
خوب اس��ت، حاال که مقامات گ��وش نمی کنند، اقاًل 
بهایی ها در برابر افکار عمومی کوبیده ش��وند!« مرحوم 
فلسفی در خاطرات خود می گوید: » وظیفه مذهبی حکم 

می کرد در مقابل تبلیغات این فرقه، بی تفاوت نباشم و 
با وجود وابستگی آنها به دس��تگاه حاکم، در منابر خود 
بر ضد آنها مبارزه تبلیغی نمای��م....« یکی از چهره های 
شناخته شده فرقه بهاییت- که با نفوذ و صعود در مراتب 
باالی حکومت، توانست به یکی از نزدیکان مورد اعتماد 
محمدرضا شاه تبدیل شود- » عبدالکریم ایادی « بود. پدر 
او » ایادی امراهلل«، از رهبران برجسته بهایی و از خواص 
عباس افندی )فرزند بنیانگذار این فرقه( بود. ایادی که 
از سال های ابتدایی دهه30 ، به عنوان پزشک مخصوص 
شاه وارد دربار شد، جایگاهی فراتر از این سمت یافت و 
نقش یک رئیس، محرم اسرار و مشاور را در امور سالمت 
ش��اه ایفا می کرد. حسین فردوس��ت در خاطرات خود 
نوش��ته اس��ت: » من که در دربار بودم، نمی دانستم که 
آیا شاه بر ایران س��لطنت می کند یا ایادی؟ او بهایی ها 
را در همه ج��ا گمارده و بر مردم مس��لط ک��رده بود!« 
این نقش آفرینی عیان و عمیق ای��ادی، با واکنش علما 
مواجه شد. در همین زمینه، حجت االسالم فلسفی در 
یکی از سخنرانی های خود در مس��جد شاه با صراحت 
گفت: »اعلیحضرتا! مملکت این همه طبیب مسلمان 
دارد، مردم ناراحت هس��تند از اینکه یک بهایی طبیب 
مخصوص شماس��ت، او را عوض کنید!« ولی ش��اه او را 
تغییر نداد و حتی از سخنان آقای فلسفی ناراحت شد 
و گفت: » اینها چه کار به طبیب م��ن دارند؟« به گفته 
حجت االسالم فلسفی، ایادی با نفوذ ترین فرد دربار و به 
تدریج با نفوذ ترین فرد کشور شد و برای خود، در حدود 
80 ش��غل ایجاد کرد و حتی دادن بسیاری از مقامات و 
درجات، به دست وی صورت می گرفت! ایادی در دوران 
نخست وزیری هویدا، تا توانست وزیر بهایی وارد کابینه 
کرد و این وزرا بدون اجازه وی، هیچ کاری نمی کردند. به 
نحوی می توان گفت که سلطان واقعی ایران، یک بهایی 
بود و در زمان وی، بهایی ها مشاغل مهمی داشتند و در 
ایران، بهایی بیکار وجود نداشت و جمعیت آنها در ایران 

در زمان ایادی، به سه برابر رسید!«
   ب�ه کل�ی حقی�ر، از اصالح�ات ای�ن مملکت 

مأیوسم!
همانگونه که در بخش پیش��ین اش��ارت رفت، آیت اهلل 

آی�ت اهلل بروج�ردی در آغازی�ن گام 
از مب�ارزه خوی�ش ب�ا فرق�ه بهائیت، 
خواس�ت تا ماجرا از طریق مسئوالن 
وقت کشور پیگیری و از این طریق، از 
مزاحمت ها و نیز توسعه نفوذ بهائیان، 
جلوگیری شود. با این همه تلگراف های 
آی�ت اهلل بروجردی به حجت االس�الم 
فلس�فی، نش�ان می ده�د ک�ه وی به 
مرور، از همکاری سران وقت حکومت 
با این مب�ارزه مأی�وس ش�ده و حتی 
آنان را مددرس�ان این فرق�ه می داند!
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 اشاراتی در باب مواجهه تاریخی آیت اهلل العظمی سید حسین بروجردی
 با بهائیت در رمضان 1334

 چرا شاه یک بهایی را 
پزشک مخصوص خود کرده است؟

س(
ه)

وم
عص

ت م
ضر

م ح
حر

ت 
یرا

عم
 از ت

ید
زد

ر با
ی د

رد
وج

ی بر
بای

اط
 طب

ین
حس

قا 
ج آ

 حا
می

عظ
هلل ال

ت ا
    آی

  

 عالمه علی دوانی 
و ُسرایش تاریخ در قالب شعر

 قریحه ای که 
مجال بروز نیافت!

   محمدرضا کائینی
استاد فقید، حجت االسالم 
والمسلمین علی دوانی، 
تاریخ نگار ش��هیر اسالم 
و انق��الب اس��المی، در 
دوره جوان��ی خویش، به 
ُسرایش اش��عاری متنوع 
در باب مقوالت مذهبی، 
تاریخ��ی و اجتماع��ی 
دست می زد که چند مورد از آن، در آثار و مطبوعات 
دین��ی آن دوره بازتاب یافته اس��ت. ی��ک دهه قبل، 
مجموعه این س��روده ها در قالب اث��ری تحت عنوان 
»یادی از دلداده ای«، از سوی نشر رهنمون، در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفت. فرزند فرزانه اش دکتر محمد 
رجبی دوانی، در دیباچه ای بر این اثر، در باب تاریخچه 
این اشعار و علت عدم تداوم سرایش آنها چنین آورده 
است: »تاریخ سرایش اشعار گردآوری شده، سال های 
بین 20 تا 30 سالگی، یعنی اوان ش��کوفایی ادبی و 
علمی آن استعداد درخش��ان را در بر می گیرد و البته 
غالباً به سنین 20 تا 25 سالگی وی تعلق دارد. با آنکه 
این طلیعه تابناک از فوران ذوقی سرشار خبر می داد، 
ولی چنانکه می دانیم فقدان دروس ادبیات فارسی و 
یا متون درسی فارس��ی در برنامه رسمی حوزه های 
علمیه و به عبارتی، تباین تعلیمات س��نتی حوزوی 
با شعر و ادبیات فارسی به جهت روح بحثی حاکم بر 
معارف و علوم قدیم��ه و همچنین تنگناهای متعدد 
زندگی سخت  طلبگی، مجالی برای بروز یا رشد چنین 
استعدادهای هنری و ادبی باقی نمی گذارد و همچون 
دانش��گاه های بوروکرات خارج و داخ��ل، هنرمند و 
شاعری در دامان خود نمی پرورد. تنها کسانی که به 
یمن نبوغ خویش، ظهوری خالف آمد عادت- و آن هم 
بیرون از محیط رسمی و برنامه درسی- دارند، در اوقات 
خوش فراغت خویش- که به ویژه در اوایل و اواخر کار 
و بار عمر دست می دهد- مجال ابراز جلوه  هایی از ذوق 
هنری و ادبی خداداد خود را می یابند. اش��عار آغاز و 
پایان عمر پربرکت امام خمینی)ره(، نمونه بارز و شاهد 
صادق این مدعاست. البته روحانیونی هم که در مدت 
عمر سراسر جنب وجوش خویش، از سرودن شعر باز 
نایستاده اند، کم شمار نبوده و نیستند، ولی نسبت به 

کل مجموع و روال معمول، بسیار اندک و مسستثنی 
می نمایند. متأسفانه همین گروه نیز به دلیل غلبه روح 
حصولی و بحثی بر وجه حضوری و ذوقی معارفی که 
موضوع تحصیل، تدریس و تحقیق آنها قرار می گیرد، 
هرگز خود را مجاز نمی دانند که آثار شاعرانه خویش 
را نشر دهند! هزاران افسوس که این ذوق سرشار در 
بدایت فوران خویش، در مسیری از پیش تعیین شده 
برای هر طلبه، همچون هزاران هزار استعداد درخشان 
دیگر، جاری می ش��ود و با وجود آنکه فراتر از یکصد 
جلد تصنیف، تألیف، ترجمه و تصحیح درخش��ان را 
پدید می آورد - که هر کدام در جای خود ابداع و نقطه 
آغازی از لحاظ موضوع یا طرز بیان است و مورد تقدیر 
فراوان اعاظم گذشته و حال قرار می گیرد- ولی دیگر 
ارتباطی با عالم شعر و شاعری ندارد. به شهادت افراد 
خانواده دمساز وی، همراه با افول ناخواسته اختر شعر 
او، اشتغال به سایر هنر ها نظیر قصه نویسی، خطاطی، 
نقاشی و ذوقیاتی همچون گردآوری تمبر، تصاویر و 
اس��ناد نادر و امثال ذلک نیز، به تدریج کمرنگ شد و 
در مس��یر زندگی علمی و عملی او قرار نگرفت. البته 
همان  ها نیز مانند باقیمانده اش��عار، هر چند تنها به 
یک دهه از حیات وی تعلق دارند، ولی مجموعه  هایی 
جذاب و قابل اعتنا محس��وب می ش��وند. امید داریم 
کسانی که کتاب »نقد عمر « با اهمیت و سراسر عبرت 
این نابغه روستایی زاده خودساخته را که مشحون از 
حوادث پرفراز و نشیب تاریخ معاصر اوست می خوانند، 
در قیاس با این دفتر، بر دیگر وجوه شخصیت درخشان 
عالمه واالیی که می توانست بس��ی بیشتر بر زوایای 
تاریک دوران ما بتابد، وقوف یابند و اقران و امثال او را 
که در حجره  ها و زاویه های حوزه  ها و دانشگاه  ها و بیش 
از آن در کنج خانه  ها شمع وار در سکوت خلوت خویش 
می سوزند و می سازند، دریابند و در جایگاه شایسته 

ایشان قرار دهند.«

بروجردی در آغازین گام از مب��ارزه خویش با فرقه 
بهائیت، خواس��ت تا ماجرا از طریق مسئولین وقت 
کش��ور پیگیری و از این طریق، از مزاحمت ها و نیز 
توس��عه نفوذ بهائیان جلوگیری ش��ود. با این همه 
تلگرافات آیت اهلل بروجردی به حجت االسالم فلسفی، 
نشان می دهد که وی به مرور، از همکاری سران وقت 
حکومت با این مبارزه مأیوس ش��ده و حتی آنان را، 
مددرسان این فرقه می داند! نخستین نامه از موارد 
فوق آمده، مربوط به دوره ای است که مرجع اعالی 
شیعیان، مرحوم فلسفی را به دیدار حاجعلی رزم آرا، 
نخست وزیر وقت می فرس��تد تا وی مانع از حمایت 
مسئوالن محلی از بهائیت شوند: »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم. به عرض می رساند امید آنکه وجود محترم 
از بلیات محفوظ بوده، موفق و مؤید باشید. چند روز 
است که از اطراف به وسیله مکاتیب و تلگراف، به من 
شکایت از فرقه ضاله بهائیه می کنند. از جمله مکتوبی 
اس��ت که از اطراف کرمان رسیده و تلگرافاتی است 
که از الیگودرز مخابره و رونوش��ت به حقیر داده اند. 
مکتوبی هم امروز از جناب مس��تطاب ثقه االسالم 
آقای ش��یخ محمد مصدراالموری -که در الیگودرز 
است، رسیده- چنین معلوم می ش��ود که بخشدار 
و سایر رؤس��ای ادارات، از فرقه ضاله بهائیه حمایت 
می کنند و قاسم فوالدوند به واسطه حماقتی که دارد، 
بخشدار و غیره را تقویت می نماید. بنابراین عده ای از 
مسلمین در تلگرافخانه متحصن شده اند. خواهشمند 
است جنابعالی، جناب اش��رف آقای نخست وزیر را 
مالقات کنید و مطلب را به ایشان برسانید که هر چه 
زودتر قضیه را خاتمه دهند که منجر به نزاع و مقابله 
و خونریزی نشود. در خاتمه سالمت و سعادت جناب 

مستطاب را از خداوند تعالی مسئلت می نماید.«
نامه دوم آیت اهلل بروجردی به حجت االسالم فلسفی، 
به نیکی نش��ان می دهد که وی حاکمیت وقت را با 
بهائیان هم دس��ت قلمداد می کند و ادامه گفت وگو 
با دولت را در این زمینه بیهوده می داند: »بس��م اهلل 
الرحمن الرحیم. به عرض می رس��اند مرقوم شریف 
واصل گردید. جوابی که داده اند، دال بر این اس��ت 
که ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه، از روی عمد و قصد 
است، نه خطا و س��هو. تظاهراتی که نادرا ]از سوی 
دولت[ مشاهده می شود بر آنها، فقط و فقط تظاهر 
و اغفال است، نه حقیقت و این دستگاه یا آلت صرف 
و متحرک و ب��دون اراده و اختیار اس��ت، یا به غلط 
مصلحت مملک��ت را در تقوی��ت و موافقت منویات 
اینها تشخیص داده، یا بعضی چرخ های آن مصلحت 
شخصیه خود را بر مصلحت مملکت ترجیح می دهد. 
به هر تقدیر مذاکرات در این موضوع را ]با دولت[ لغو 

و بیهوده می بینم.«
و سرانجام نامه سوم، به نیکی از یأس مطلق آیت اهلل 
بروجردی از همکاری شاه و حکومت وی، در مبارزه 
با بهائیت نشان دارد. او در این مکتوب، اشاره دارد که 
دادگاه ها در سراسر کش��ور، جرئت صدور و اجرای 
حکم، بر علیه تخلفات آش��کار پی��روان این فرقه را 
ندارند: »بس��م اهلل الرحمن الرحیم. به عرض عالی 
می رس��اند چندی قبل از آبادان، مکتوبی از بعضی 
وکالی حقیر رسیده و اظهار داشته بودند که تقریباً 
اداره امور نفت آب��ادان، با فرقه بهائیه ش��ده. دیروز 
مکتوب دیگ��ری از بعضی وکالی حقیر نیز رس��ید 
که مؤید مکتوب اول بود. نمی دان��م اوضاع ایران به 
کجا منجر خواهد شد. مثل آنکه اولیای امور ایران در 
خواب عمیقی فرو رفته اند که هیچ صدایی هر چند 
مهیب باشد، آنها را بیدار نمی کند. عاقبت امور ایران 
را از این فرقه حقیر، خیلی می بینم. به اندازه ای اینها 
در ادارات دولتی راه دارند و مس��لط بر امور هستند 
که دادگس��تری جرئت اینکه یک نفر از اینها را که 
ثابت شده است، قاتل بودن او در ابرقوه، پنج مسلمان 
بی گناه را مجازات نمایند، ندارند. نمی دانم با که باید 
صحبت کرد و با کدام ناقوس خوابیده ها را بیدار کرد. 
گمان ندارم اندک فایده ای مترتب شود. به کلی حقیر 

از اصالحات این مملکت مأیوسم.«
   مردم ایران! هشیار باشید، این فرقه بهایی 

در کشور، نفوذ زیادی پیدا کرده است!
زنده یاد حجت االس��الم والمس��لمین محمد تقی 
فلسفی، پس از مش��اهده عدم وجود اراده الزم در 
حاکمیت برای مبارزه با عقاید و کردارهای بهائیان، 
به آیت اهلل العظمی بروجردی پیشنهاد می کند که در 
ماه رمضان سال 1334 شمسی، سخنرانی خود را در 
مسجد شاه سابق به تخطئه این فرقه اختصاص دهد، 
پیشنهادی که مورد اس��تقبال آیت اهلل قرار گرفت. 
استقبال گسترده مردم مسلمان ایران از این سلسله 
سخنرانی ها، به حدی بود که هیئت حاکمه وقت را 
به هراس افکند! در همین زم��ان اما، مرجع اعالی 
شیعیان طی نامه ای به مرحوم فلسفی، از ایراد این 
گفتارهای روشنگر، تقدیر نمود. بانو فرشته فصیحی 
از فرهنگیان اکنون کشور در خاطرات خود، سخنان 
آن دوره فلسفی و تأثیر آن را اینگونه توصیف کرده 
است: »یادم است که غیر از صدای مرحوم صبحی 
و مرحوم مؤذن زاده اردبیلی، آرام آرام صدایی دیگر، 
مرا در بعضی از روز ها که از مدرسه به خانه می آمدم، 
به خود جلب و جذب می کرد! کلماتش ش��مرده، 
تن صدایش جذاب و قدرت بیانش س��حرآمیز بود 
که کودک��ی 10  س��اله را از ب��ازی و درس، به پای 
رادیو می آورد و کف اتاق نشیمن می نشانید! گویی 
صداهای دیگر را نمی شنیدم؛ شش دانگ حواسم به 
این صدا بود که می گفت مردم ایران! هشیار باشید؛ 
این فرقه بهایی در ایران، نفوذ زیادی پیدا کرده است! 
در تمام سازمان  ها و ارکان دولتی، دست نشانده  هایی 
دارند. این فرقه را بعد از جنگ جهانی دوم، استعمار 
انگلیس در دنیا علم کرده است. اینها در مرکزشان 
به نام حظیره الق��دس در تهران، به نش��ر و ترویج 
عقاید ضاله خ��ود می پردازند... من در آن س��ن و 
سال، نمی دانستم بهایی کیست؟ استعمار انگلیس 
یعنی چه؟ حظیره القدس کجاس��ت؟ عقیده شان 
چیست؟ تا آن سن فقط یادم است که وقتی معلم 
قرآن و شرعیات، از بعضی از همکالس هایمان دین 

آنها را س��ؤال می ک��رد، جزء مذاه��ب و ادیانی که 
ذکر  می ش��د، بعضی از بچه  ها می گفتند ما بهایی 
هس��تیم! در زنگ قرآن و تعلیمات دینی، ارمنی  ها 
و کلیمی  ها و زرتشتی  ها از کالس بیرون می رفتند، 
ولی بهایی  ه��ا در کالس حضور داش��تند و مانند 
مسلمان ها، درس دینی ما را می خواندند و امتحان 
می دادند، ولی نمی دانستم که چه فرقی با ما دارند! 
حتی در سال های تحصیل، با خیلی از آنها دوست هم 
بودیم، یا روی یک نیمکت در کنار هم می نشستیم، 
یا تصادفاً همسایه هم بودیم. در منزلی که در خیابان 
تخت جمش��ید )طالقانی ام��روز(، در کوچه زهره 
داشتیم، در خاطرم است در سمت چپ منزلمان، 
خانواده کلیمی یاشار همس��ایه بودند و در سمت 
راست، خانواده های کلیمی دارو ور و بروخیم بودند 
و روبه روی منزل ما، کمی دورتر، خانواده ...  بهایی 
بودند. خالص��ه همه مذاهب و ادی��ان، در کنار هم 
زندگی می کردند. مادربزرگ روشنی داشتم )مادر 
مادرم( که بس��یار دنیادیده و باتجربه بود. گاهی از 
بهایی  ها می گفت و به ما هش��دار می داد که اینها 
ُمشرک هس��تند! گویا زمانی که از شیراز به تهران 
می آید، منزلی را اجاره کرده بوده و بی خبر بوده است 
که صاحبخانه اش، بهایی یا بابی بوده است. گویا آن 
خانم با چرب زبانی، گاه��ی تبلیغ  هایی می کرده و 
متقابالً مادربزرگم نیز، با او زیاد بحث می کرده است! 
از صحبت هایش، جمله ای را که فراموش نکرده ام، 
این است که آن خانم بهایی می گفته است: اهلل ابهاء 
و مادربزرگم معنی می کرد یعنی: » بهاء خداست! « 
اس��تغفراهلل. مادربزرگم آن خانه را ترک کرده و به 
جایی دیگر نقل مکان می کند. به  هر روی، روزهای 
پی در پی در ساعت مخصوصی که یا قبل از اخبار 
س��اعت 2 بعدازظهر یا بعد از اخبار بود، این ناطق 
زبردست به منبر می رفت و سخنرانی های آتشینی 
ایراد می کرد. درست نمی دانم شاید در مسجد شاه 
بود و در رادیو تهران، به صورت مستقیم و زنده پخش  
می شد. بار ها با بیانی پرجرئت، محمدرضا پهلوی 
را - که در آن زمان در اوج قدرت بود - مورد خطاب 
قرار می داد و او را راهنمایی می کرد و هشدار می داد 
که »اعلیحضرتا! مراقب باشید و نگذارید این فرقه 
استعماری، روزبه روز بیشتر نفوذ کند و افکار نسل 
جوان را دس��تخوش تبلیغات دروغین خود سازد. 
اعلیحضرتا! چرا باید پزشک مخصوص شما، یعنی 
یکی از نزدیک  ترین افراد به شما، یک بهایی باشد 
)تیمسار دکتر عبدالکریم ایادی( همچنین نام خیلی 
از مقامات را می برد که هم��ه بهایی بودند و من نام 
آنها را به یاد ندارم و حتماً در تاریخ دوران پهلوی دوم 
ذکر شده است. می خواهم بر این موضوع تأکید کنم 
که مرحوم فلسفی،خیلی زودتر از سایر انقالبی ها، 
این موضوع انحرافی و حساس را تشخیص داده بود 
و بر سر منابر فریاد برمی آورد و مردم و حکومت را 
هشیار می کرد. اگرچه حکومت چندان وقعی نگذارد 
و بعد ها یکی از این بهایی ها، کارخانه پپسی کوال را به 
ایران وارد کرد و تلویزیون ایران را پایه گذاری کرد و 
رئیس هواپیمایی کل کشور و رئیس الوزرا، تیمسار 
خادمی و امیرعباس هویدا بودند که همگی دارای 

پست های کلیدی و حساسی بودند.«
   امام خمینی و تداوم راه آیت اهلل بروجردی 

در مصاف با بهائیت
همانگونه که در بخش های فوق اشارت رفت، رژیم 
ش��اه تا مقطع رحلت آیت اهلل العظمی بروجردی، 
مانع از به نتیجه رسیدن مبارزه ایشان با فرقه بهائیت 
گشت. هم از این روی امام خمینی پس از آن و بهره 
بردن از آن تجربه، به این رویارویی، ابعادی جدید 
بخشید. زهرا رنجبر کرمانی پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران در این باره معتقد است: »با ورود امام خمینی به 
عرصه سیاست در ابتدای دهه 40، مبارزه با بهائیت 
وارد مرحله جدیدی ش��د. ایش��ان خطر بهائیان و 
همدست آنان اسرائیل را برای اسالم و کشور جدی 
دانس��ت و به روحانیون عالی رتبه، سفارش کرد تا 
مردم را از این خطر آگاه سازند. امام روحانیت را به 
اعتراض علیه سیاست های شاه فراخواند و چنین 
گفت: » این س��کوت مرگبار، اس��باب می شود که 
زیر چکمه اسرائیل، به دست همین بهایی ها، این 
مملکت ما، نوامیس ما، پایمال ش��ود... « در جایی 
دیگر، ایشان اس��تقالل مملکت و اقتصاد آن را در 
معرض قبضه صهیونیست  ها -که در ایران در قالب 
بهائیان فعالیت می کردند- دانس��ت و سکوت در 
قبال این مس��ئله را جایز نش��مرد. امام بیش از هر 
شخص دیگری، به خیانت های بهائیان و ارتباط آنها 
با اس��رائیل آگاه بود. امام خمینی به درستی هدف 
از الیحه انجمن های ایالت��ی و والیتی را حاکمیت 
بهائیان بر سرنوش��ت ایران ارزیابی کرد و علیه این 
الیحه، قد برافراش��ت. از دیدگاه ایش��ان، سازمان 
بهائیت در ایران، جاسوس اس��رائیل و امریکا بود و 
اساساً برای درهم شکستن مذهب شیعه، به وجود 
آمده بود. تأکید امام بر از دست رفتن استقالل ایران 
توسط استکبار و عوامل آن نظیر اسرائیل و بهائیت 
و حکومت پهل��وی، ماهیتی ضدامپریالیس��تی و 
ضدصهیونیس��تی به نهضت اسالمی بخشید. امام 
در سال 1342 در پیامی خطاب به علمای یزد، به 
صراحت از تسهیالتی که دولت علم برای برگزاری 
کنفرانس بهائیان در لندن منظور کرده بود، انتقاد 
کرد و گفت: » بس��یاری از پس��ت های حساس، به 
دست این فرقه )بهائیت( اس��ت که حقیقتاً عمال 
اسرائیل هستند. « ایشان برخی اصول انقالب سفید 
نظیر تساوی مطلق حقوق زن و مرد را نشئت گرفته 
از آرای رهبران بهائیان می دانست. باید گفت مبارزه 
امام خمینی با بهائیت، عالوه ب��ر تکمیل اقدامات 
آیت اهلل بروجردی، واجد چند خصوصیت مهم بود: 
اول، موضع امام سبب پاسداش��ت عزت و کرامت 
حوزه علمه قم و مراجع تقلید شد. دوم، امام تأکید 
داش��ت که بهائیت یک حزب دست نشانده است و 
طرف حساب مردم ایران، امریکا و اسرائیل هستند و 

سوم، امام مردم را در این مبارزه، به صحنه آورد.«

66 س�ال پیش در ماه رمض�ان، فضای 
دینی و فرهنگی کشور، شاهد رویدادی 
مهم بود. بنا به دس�تور آیت اهلل العظمی 
حاج آقا حس�ین طباطبایی بروجردی، 
خطیب نامور حجت االسالم والمسلمین 
محمد تق�ی فلس�فی، ب�ه انج�ام ی�ک 
سلس�له س�خنرانی افش�اگر در ب�اب 
فرقه بهائیت دست زد که واکنش هایی 
گسترده را در سراسر کشور برانگیخت! 
همین ام�ر موجب ش�د که به دس�تور 
پهل�وی دوم، از پخش س�خنرانی های 
فلس�فی در رادی�و جلوگی�ری ش�ود!
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