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  با توجه  به  شرایط  زمانی  توسعه طلبی های  صهیونیسم  و رابطه   ایران  و 
اسرائیل ، بیشترین  حساسیت  علمای  شیعه  نسبت  به  یهودی ها بود. حضرت  
امام  خمینی)ره( در مورد الیحه انجمن های ایالتی و والیتی  این  احتمال  
را نادیده  نگرفتند كه  »شاید به  دست  جاسوسان  یهود و صهیونیست  تهیه  

شده  برای  نابودی  استقالل  و به  هم  زدن  اقتصاد و مملكت .«
حضرت  امام)ره(  و سایر مراجع  و علما معتقد بودند بهائیان  در ایران  عمال  
اسرائیل هستند و این  الیحه  بیشتر برای  حاكمیت  آنها در ایران  طراحی  
شود،  دانسته   كه   می شود  روشن   زمانی   حساسیت  موضوع   است .  شده  
بهائیان ، ایران  را بعد از اسرائیل  دومین  سرزمین  بهائیان  و آن  را مركز قیام  
و تسخیر جهان  می دانستند. آنها با چاپ  نقشه   ده ساله   خود اهمیت  ایران  

را برای  بهائیت  نشان  دادند. ]1[
حضرت  امام)ره(  خطاب  به  علمای  یزد نوشتند: »آقایان  باید توجه  فرمایند 
كه  بسیاری  از پست های  حساس  به  دست  این  فرقه  است  كه  حقیقتاً عمال  
نزدیك  است .  بسیار  ایران   و  برای  اسالم   اسرائیل   اسرائیل  هستند. خطر 
پیمان  با اسرائیل  در مقابل  دول  اسالمی  یا بسته  شده  یا می شود. علمای  
موقعش   در  كه   فرمایند  آگاه   را  طبقات   سایر  محترم ،  خطبای   و  اعالم  

بتوانیم  جلوگیری  كنیم .«]2[
امام خمینی)ره( در این  پیام  از »تسهیالتی  كه  دولت  برای  مسافرت  دو 
هزار نفر یا بیشتر از فرقه   ضاله  قائل  شده  است «، همراه  با پرداخت  ارز و 
تخفیف  در بلیط  برای  سمیناری  كه  »در لندن  از آنها تشكیل  می شود« 
در حالی  كه  در مقابل  برای  »حجاج  بیت اهلل الحرام  چه  مشكالت  كه  ایجاد 
نمی كنند«، انتقاد كردند و آن  را شاهدی  بر »سوء نیت  دولت « گرفتند. 

را  الیحه   این   هدف   روحانیت   قاطبه   بلكه   امام)ره(   تنها حضرت   نه    ]3[
ارزیابی  می كردند. آقای  فلسفی  كه   ایران   بهائیان  بر سرنوشت   حاكمیت  
در آن  زمان  سخنگوی  روحانیت  به  حساب  می آمد به  نماینده   دولت  گفت : 
»این  تصویب نامه  هدفش  شركت  زن ها در انتخابات  نیست . شركت  زن ها 
آن  قدر مهم  نیست  كه  تمام  روحانیون  به  این  كیفیت  علیه  آن  قیام  كنند. 
است   زمینه ای   و  نبی اكرم  )ص (  بر ضد  است   توطئه ای   تصویب نامه   این  
برای  درهم  شكستن  قدرت  قرآن  كریم  و مسلط  شدن  عناصر كثیف  بهائی  

بر مسلمین «.]4[
دقیق   بسیار  پیش بینی   یك   و  تاریخی   پیشینه    یك   بر  روحانیت   تحلیل  
استوار بود. بهائیان  به  محض  حمایت  دولت  و مسلط  شدن  بر مناصب  به  
تحقیر و تحمیل  بر مسلمانان  دست  زدند. به  عنوان  نمونه ، یكی  از بهائیان   
كه  مدیر عامل  فروشگاه  فردوسی  شده  بود، خانم  مسلمانی  كه  روزه دار بود 
و روسری  به  سر داشت ، »روزه  گرفتن « وی  را »به  باد تمسخر« گرفته  و 
»به  وی  تكلیف  می كند كه  یا روسری  را از سر بردار یا فوراً به  خدمت  وی  
خاتمه  داده  خواهد شد«.]5[ بهائیان  با آزادی  عملی  كه  به دست  آوردند، 
می كوشیدند تا طبق  دستور صریح  آمریكا و لندن  »در این  مملكت  مد 
لباس  یا ساختمان ها و بی حجابی را رونق « دهند و چنان  به  پیش  می رفتند 
بین   از  بهائیان   به  دست   آخر  مسلمانان   »این   می كردند:  پیش بینی   كه  

می روند و دنیای  حضرت  بهاءاهلل  رونق  می گیرد«.]6[
صمیمانه ای   بسیار  رابطه    یك   اسرائیل   و  بهائیان   رابطه    دیگر  طرف   از 
نام   به   مشترك   دشمن   یك   داشتن   با  مشترك   منافع   محور  بر  كه   بود 
جنگ   از  قبل   به   اسرائیل   و  بهائیان   روابط   بود.  شده   استوار  مسلمانان  
جهانی  اول  برمی گردد. دومین  رهبر بهائیان  عباس  افندی  )عبدالبهاء( به  

سبب  جاسوسی  برای  انگلیس  و خدماتی  كه  در جنگ  جهانی  در »عكا« به  
سپاه  انگلیس  در مقابل  مسلمانان  عثمانی  نمود، به  لقب  »سر« مفتخر شد 

و مدال  قهرمانی  »نایت  هود« را دریافت  كرد. ]7[ 
در  مستقر  انگلیسی   حمایت  نیروهای   تحت   همواره   كه   افندی   عباس  
از مرگ  )1300 ش ( در حیفا  عثمانی  و فلسطین  زندگی  می كرد، پس  
دفن  شد. از این  تاریخ  حیفا به  عنوان  یك  شهر مقدس  بهائیان  مركز تجمع  
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آنان  گردید. پس  از تشكیل  دولت  غاصب  اسرائیل  )1327(، شوقی  افندی ، 
اصلی   مركز  عنوان   به   را  فلسطین   سرزمین   بهائیان ،  پیشوای   چهارمین  
بهائیت  قرار داد. دولت  اسرائیل  اولین  دولتی  بود كه  بهائیت  را به  عنوان  
بین المللی  بهائیان   به  رسمیت  شناخت . شوقی  شورای   یك  دین  رسمی  
را ـ كه  خود مؤسس  آن  بودـ موظف  كرد كه  »با اولیاء حكومت  اسرائیل  

ایجاد روابط  نماید«.
پاس   به   اسرائیل   سیاسی   شخصیت های   از  یكی   تیویج   نرمان   پروفسور 
خدمات  بهائیان  به  اسرائیل  نوشت : »امر بهائی  كه  مركز آن  حیفا و عكاست  
و این  دو مدینه  زیارتگاه  پیروان  آن  است  به  درجه ای  از پیشرفت  و تقدم  
نایل  گشته  كه  مقام  دیانت  جهانی  و بین المللی  را نموده  است به  همین  
جاسوسی   دولت  اسرائیل   نفع   به   كشورها  از  بسیاری   در  بهائیان   جهت  

می كنند.« ]8[
نفوذ عناصر بهائی  در سازمان  حكومتی  ایران  از زمان  رضاشاه  آغاز شد. 
در  را  »كسانی   ایران   جامعه   و سنن   پیكره   با  بیگانگی   دلیل   به   رضاشاه  
با  معارض   یا  بیگانه   او  خود  مانند  كه   می گماشت   دولتی   مهم   مناصب  
این  بافت  بودند. بدین سان  افراد وابسته  به  گروه های  دینی  خاص  به  ویژه  
بابی ها و بهائی ها« را در اداره   دیوانساالری  به  كار گماشت  كه  به  زودی  »به  

قدرت  برتر سیاسی  و اقتصادی  ایران « تبدیل  شدند. ]9[ 
رضاشاه  حتی  یك  سرگرد بهائی  را به  نام  اسداهلل  صنیعی ، آجودان  مخصوص  
ولیعهد قرار داد. صنیعی  بعداً به  درجه   سپهبدی  رسید و مشاغل  حساسی  

را به دست  آورد. ]10[
آیت اهلل   واكنش   موجب   رضاشاه   سقوط   از  بعد  بهائیان   قدرت   و  نفوذ 

كوبنده    از سخنرانی های   با حمایت   بروجردی   آیت اهلل   گردید.  بروجردی  
آقای  فلسفی  كه  از رادیو پخش  می شد، حركت هایی  علیه  بهائیان  آغاز كرد 
كه  با حمایت  محمدرضاشاه  از بهائیان  حركت  ضدبهائی  او عقیم  ماند.]11[
پزشك   حتی   كه   بودند  یافته   نفوذ  حكومت   اركان   در  چنان   بهائیان  
مخصوص  شاه  یك  افسر بهائی  به نام  سپهبد عبدالكریم  ایادی  بود. ایادی  
ثریا، ملكه    از  و  به  دربار می رفت   بود كه  هرروز  چنان  مورد توجه  دربار 
ایران ، دیدن  می كرد. به  گفته   ملكه : »لبخندهایش  بیش  از همه   درمان ها 

اوج  رسید  به   ارزش  داشت . هنگامی  كه  مبارزات  روحانیت  علیه  بهائیت  
دیگر به  دیدن  ثریا نرفت . ثریا بسیار »نگران « شد و موضوع  را از شاه  جویا 
این   ایادی  در یك  خانواده   بهائی  به  دنیا آمده  و  شد، شاه  گفت : »دكتر 
روزها بزرگ ترین  مجتهد تهران ، مردم  را علیه  این  گروه  مذهبی  برانگیخته  

است . بهتر است  فعاًل در دربار آفتابی  نشود«. ]12[ 
ایران   دربار  به   ایتالیا  از  ایادی   بهائیان ،  علیه   شورش   فروكشی   از  پس  
بازگشت  و به  عنوان  پرقدرت ترین  عنصر سیاست  ایران  درآمد تا جایی  كه  
ارتشبد فردوست ، یار شاه ، می نویسد:»می توان  كتابی  نوشت  كه  آیا ایادی  

بهائی  بر ایران  سلطنت  می كرد یا محمدرضا پهلوی ؟«]13[

از رشد سریع   رژیم  در مدت  كوتاهی  چنان   اثر حمایت های   در  بهائیان  
و نفوذ در اركان  حكومت  برخوردار شدند كه  طبق  گزارشی  كه  ساواك  
در سال  51 تهیه  كرده  است ، اسامی  112 نفر از افسران  شاغل  در مراكز 
حساس  ارتش ، شهربانی  و ژاندارمری  و 56 نفر كارمند عالی رتبه  از وزارت  

تا مدیریت  نام  برده  شده  است . ]14[
ارتش   كتابخانه    ریاست   تا  وزارت   از  پست ها  مشاغل  حساس ترین   این    
می باشد. بدیهی  است  كه  لیستی  كه  ساواك  تهیه  كرده  لیست  كاملی  از 
بهائیان  شاغل  در نیروهای  مسلح  و ادارات  دولتی  نیست . بهائیان  در مدت  
كوتاهی  بعد از جریان  انقالب  سفید پست های  حساسی  را به  اشغال  خود 
درآوردند. از جمله : سپهبد اسداهلل  صنیعی ، وزیر جنگ  كابینه   حسنعلی  
منصور امیرعباس  هویدا، وزیر دارایی  دولت  حسنعلی  منصور و نخست وزیر 
برق  و  آب   وزیر  تهران ،  آب   سازمان   عامل   مدیر  روحانی ،  منصور  بعدی . 
كتابخانه    رئیس   ارجمند،  امیر  لیلی   هویدا.  دولت   در  كشاورزی   وزیر  و 
مدیر  فرح ،  مخصوص   مشاور  نفت ،  ملی   كتابخانه    رئیس   ملی ،  دانشگاه  
ولیعهد. سرلشكر پرویز خسروانی ، معاون  فرماندهی   برنامه های  آموزشی  
سازمان   و سرپرست   معاون  نخست وزیر  در سال  1343،  ژاندارمری   كل  
تربیت بدنی  در دوره ی  هویدا. عطاءاهلل  خسروانی ، وزیر كار. فرخ رو پارسا، 
وزیر آموزش  و پرورش . دكتر منوچهر شاهقلی  وزیر بهداری  و پرویز ثابتی  
مشاغل   و  كردند  رشد  چنان   كوتاهی   مدت   در  بهائیان   ساواك .  معاون  
حساس  را به  اشغال  خود در آوردند كه  در كابینه   هویدا 9 وزیر بهائی  راه  
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یافت . آنها عالوه  بر اشغال  پست های  حساس  نظامی  و سیاسی  بر بسیاری  
از منابع  اقتصادی  نیز تسلط  یافتند. هژبر یزدانی  سرمایه دار معروف  بهائی  
پاسال   ثابت   و  كشاورزی   توسعه    بانك   و  ایرانیان   بانك   سهام   صاحب   و 
یكی  از سرمایه داران  بزرگ  ایران  بهائی  بود. كلیه   سهامداران  شركت  زمزم  
ایران   تلویزیون   مانند  فرهنگی   مراكز  حتی   بودند.  بهائی   كوال(  )پپسی  

توسط  حبیب اهلل  ثابت  پاسال  اداره  می شد.
شاه  چنان  در حمایت  از بهائیان  كوشید كه  بهائیان  مدعی  بودند:»كارهایی  
كه  اكنون  )سال  48( به دست  اعلیحضرت  همایون  شاهنشاه  آریامهر صورت  
می گیرد، هیچ  كدامش  روی  اصول  دین  اسالم  نیست ؛ زیرا خود شاه  به  

تمام  دستورات  بهائی  آشنایی  دارد«.]15[
بهائیان  نه  تنها مورد حمایت  رژیم  شاه  بودند بلكه  به  گفته   سپهبد اسداهلل  
ایران   احبای   به   مرتب   جانسون ،  آمریكا،  رئیس جمهور  »حتی   صنیعی  

تبریك  می گوید«. ]16[
بهائیان  ایران  مانند سایر بهائیان  جهان ، جاسوسی  برای  اسرائیل  را یك  
وظیفه   افتخارآمیز می دانستند. آنها از پیروزی  اسرائیل  به  وجد آمده  بودند 
و رسماً می گفتند: »دولت  اسرائیل  در جنگ  سال  46 و 47 قهرمان  جهان  
را ستایش   یهود  عزیز  قوم   این   فعالیت   بهائیت   ما جامعه    شناخته  شده . 
می كنیم ... پیشرفت  و ترقی  ما بهائیان  این  است  كه  در هر اداره   ایران  و 
تمام  وزارتخانه ها یك  جاسوس  داریم  و هفته ای  یك  بار كه  طرح های  تهیه  
شده  به  وسیله   دولت  كه  به  عرض  شاهنشاه  آریامهر می رسد، گزارش هایی 

 در زمینه   طرح  به  محفل های  روحانی  بهائی  می رسد«.]17[
 بر مبنای  همین  اخبار ساواك  نیز گزارش  می دهد كه  »با توجه  به  اینكه 
به   مذهب   یك   به عنوان   را  بهائی   فرقه     1972 سال   در  اسرائیل   دولت  
این   از  تحبیب   برنامه    اجرای   با  نظر می رسد  به   است ،  رسمیت  شناخته  
ایران   ویژه   به   بهائی  در سایر كشورهای  جهان   اقلیت   از  فرقه  می كوشد 

بهره برداری  سیاسی ، اطالعاتی  و اقتصادی  نماید«. ]18[
بهائیان  ایران  گستاخی  را به  حدی  رساندند كه  مبالغ  هنگفتی  پول  برای  

كمك  به  ارتش  اسرائیل  جمع آوری  كردند. ]19[ 
مجموعه   اسناد بهائیت  سند افتخاری  است  برای  اثبات  دقت  و هوشیاری  
روحانیت  خصوصاً حضرت  امام  خمینی)ره(  كه  در سال  41 هدف  تصویب  
الیحه   انجمن های  ایالتی  و والیتی  را تشخیص  دادند و متوجه  شدند این  
الیحه  برای  نفوذ بهائیان  است  و بهائیان  قصد تسخیر مناصب  سیاسی  و 
و جاسوسی   اسرائیل   راستای  هدف   در  آنها  اهداف   و  دارند  را  اقتصادی  

برای  آنهاست . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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صفحه  190
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3-روزنامه  دنیا، سال 19 شماره 741، 1342/2/7 خبر از عزیمت دو هزار زن 
و مرد این فرقه از طریق فرودگاه مهرآباد به لندن داد و اینكه دولت به هر نفر 
پانصد دالر به نرخ دولتی از بانك مركزی گرفته است. طبق این گزارش این فرقه 
در هشتم اردیبهشت یك اجتماع پانزده هزار نفری در لندن برای معارفه  گروه 9 
نفری رهبری بهائیان تشكیل می شود. )به نقل از: محمدحسن رجبی، زندگینامه  

سیاسی امام خمینی)ره(، ص 256(
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6-همان سند 7596/هـ مورخ 18/2/50، سند شماره  13 در صفحه  193
رایین،  تحقیقی  مؤسسه   تهران،  بهائیت،  در  انشعاب  رایین،  7-اسماعیل 

بی تا، ص 118
8- همان، صص169ـ170
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          با شدت یافتن مبارزات علیه بهائیت، عده ای از وعاظ و روحانیون از 
محضر آیت اهلل بروجردی تقاضای استفتاء كرده و راجع به معاشرت و معامله 
با بهائیان، مهمانی كردن و به مهمانی آنان رفتن، زن دادن و زن گرفتن 
از آنها، خرید و فروش با بهائیان و به طور كلی ارتباط با اعضای این فرقه 
از ایشان جواب خواستند. آیت اهلل بروجردی نیز در مقابل استفتاء مردم، 
فتوایی به این نحو صادر كردند: »الزم است مسلمین با این فرقه معاشرت 
و مخالطه و معامله را ترك كنند. فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش را 
حفظ ]كنند[ و انتظام را از دست ندهند.«]1[ متعاقب این فتوا اعالمیه های 
متعددی از سوی اقشار مختلف مردم در پذیرفتن اجرای آن صادر شد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1-ثریا شهسواری، اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا پهلوی، 

تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی، ص 225.

          امام خمینی )ره( در سال 1343 در پاسخ به استفتاء آیت اهلل گرامی 
است. نجس  و  كافر  ضاله  فرقه  این  فرمودند:  بهائیت  ضاله  فرقه  درباره 

روس،  از  اعم  بیگانگان  به  همواره  ایجاد  بدو  از  بهائیت  ضاله  فرقه 
مراقب  كه  شیعه  آگاه  مرجعیت  است.  كرده  خدمت  آمریكا  و  انگلیس 
هوشیار هویت و كیان اسالمی ایران هستند، در مبارزه ای پیگیر با این 
است. بوده  پیشگام  همواره  صهیونیسم  پنجم  ستون  و  سیاسی  فرقه 

در عصر زعامت آیت اهلل بروجردی به دستور ایشان حجت االسالم محمد 
تقی فلسفی با افشای ماهیت این فرقه سیاسی مهم ترین جبهه را علیه 
از  حفاظت  برای  پهلوی  رژیم  كه  جایی  تا  گشود  صهیونیسم  مزدوران 
»حظیره القدس« آنجا را به محاصره نظامی درآورد و در یك اقدام نمایشی 
چند حفره در گنبد آن ایجاد كرد. عالوه بر مبارزات آیت اهلل بروجردی، 
امام خمینی)ره( هم در سال 1343 در پاسخ به استفتاء آیت اهلل گرامی 
 . نجس  خواندند  و  كافر  را  فرقه  این  صراحتا  بهائیت  ضاله  فرقه  درباره 
حمایت  به  واكنش  در  دیگر  جایی  در  )ره(  خمینی  امام  این،  بر  عالوه 
آمریكا از فرقه بهائیت می فرمایند: آقای ریگان  می گوید كه این  بهایی ها، 
آرامی، ساكتی مشغول عبادت خودشان هستند، جهات  بیچاره ها مردم 
اینها  كه  همین  خاطر  برای  ایران  و  می آورند  بجا  را  خودشان  مذهبی 
اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند. اگر اینها جاسوس نیستند 
دسته ای  یك  اینها  اینكه،  خاطر  برای  شما  نمی آمد.  در  صدایتان  شما 
هستند كه به نفع شما هستند، واالاّ ما شما را می شناسیم، امریكا را هم 
می شناسیم كه انساندوستی اش گل نكرده است كه حاال برای خاطر 22 
انساندوستی  برای  گرفتار شدند،  ایشان  قول  به  ایران  در  كه  بهایی  نفر 
عالم متشباّث شده  به همه  و  فریاد كرده  و  یك وقت همچو صدا كرده 
ما  اگر دلیلی  را می شناسند،  برسید. مردم شما  اینها  فریاد  به  است كه 
نداشتیم به اینكه اینها جاسوس امریكا هستند جز طرفداری ریگان از آنها 
كافی بود.  شكی نداریم كه بهائیان جاسوس و  و توطئه گر  هستند.]1[
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- صحیفه امام خمینی )ره( - جلد 17 - صفحه 459.
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در  فرقه  این  با  مبارزه  بهائیان،  تحركات  گرفتن  اوج  با 
و  علمیه  حوزه های  و  گرفته  قرار  روحانیت  كار  دستور 
روحانیون در صف اول مبارزه با بهائیان قرار گرفتند. از این بین مبارزات 
آیت اهلل بروجردی در قالب مرجعیت شیعه از اهمیت باالیی برخوردار بود. 
با  پهلوی  منحوس  رژیم  همدستی  به  نسبت  همواره  بروجردی  آیت اهلل 
بهائیت اظهار تاسف كرده و هشدار می داد و در شرایط حساس اقدام به 
صدور فتوا علیه این فرقه ضاله می كرد. از اواخر دهه بیست با اوج گرفتن 
تحركات بهائیان، مبارزه با این فرقه در دستور كار روحانیت قرار گرفته و 

رفته رفته جنبه سیاسی به خود گرفت. چرا كه مبارزه با بهائیت از 
یك سو مبارزه با استكبار غربی به عنوان حامیان این فرقه بود 

و از طرف دیگر مبارزه با حكومت و اجزای آن تلقی می شد، 
زیرا بسیاری از چهره های مهم و متنفذ دربار پهلوی معروف 
شرایطی  چنین  در  بودند.  بهائیگری  گرایش  داشتن  به 

بهائیان  با  مبارزه  صف  در  روحانیون  و  علمیه  حوزه های 
در  بروجردی  آیت اهلل  مبارزات  بین  این  از  گرفتند.  قرار 

قالب مرجعیت شیعه از اهمیت باالیی برخوردار بود
ارسال نامه های شكایت آمیز مردم از بهائیان 

به آیت اهلل بروجردی
آیت اهلل بروجردی همواره نسبت به همدستی رژیم 
و  كرده  تاسف  اظهار  بهائیت  با  پهلوی  منحوس 
والیات  از  پیوسته  این،  بر  عالوه  می داد.  هشدار 
نامه هایی مبنی بر تحركات بهائیان به بیت ایشان 
می رسید. از جمله در سال 1329 عده ای از اهالی 
الیگودرز طی نامه ای از گسترش تبلیغات سوء 
بهائیان، اهانت به مقدسات اسالمی و همدستی 
كرده  شكایت  آنها  با  دولتی  مدیران  و  رؤسا 
بروجردی،  آیت اهلل  اساس  همین  بر  بودند. 
با  مالقات  مامور  را  فلسفی  حجت االسالم 
مقامات رژیم پهلوی می كند تا شكایت مردم 
نامه  متن  برساند.  دربار  گوش  به  را  علما  و 
حجت االسالم  به  بروجردی  آیت اهلل  ارسالی 

فلسفی از این قرار بود:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ به عرض می رساند، 
محفوظ  بلیات  از  محترم  وجود  آنكه  امید 
بوده، موفق و مؤید باشید. چند روز است كه 
از اطراف به وسیله مكاتیب و تلگراف به من 
شكایت از فرقه ضاله بهائیه می كنند. از جمله 
رسیده  كرمان  اطراف  از  كه  است  مكتوبی 
و  مخابره  الیگودرز  از  كه  است  تلگرافاتی  و 
رونوشت به حقیر داده اند. مكتوبی هم امروز از 
جناب مستطاب ثقه االسالم آقای شیخ محمد 
رسیده،  است  الیگودرز  در  كه  مصدراالموری 
سایر  و  بخشدار  كه  می شود  معلوم  چنین 
حمایت  بهائیه  ضاله  فرقه  از  ادارات  رؤسای 
واسطه حماقتی  به  فوالدوند  قاسم  و  می كنند 

كه دارد، بخشدار و غیره را تقویت می نماید. لذا عده ای از مسلمین در 
تلگرافخانه متحصن شده اند. خواهشمند است جنابعالی جناب اشرف آقای 
نخست وزیر را مالقات كنید و مطلب را به ایشان برسانید كه هرچه زودتر 
در  نشود.  و خونریزی  مقابله  و  نزاع  به  منجر  كه  دهند  خاتمه  را  قضیه 
مسئلت  تعالی  خداوند  از  را  مستطاب  جناب  سعادت  و  سالمت  خاتمه 

می نماید.«]1[
بر ختم شدن تحركات  بروجردی مبنی  آیت اهلل  نظر می رسد هشدار  به 
بهائیان به خونریزی بسیار جدی بوده است چرا كه در همان دوران در 
یكی از دهات یزد، بهائی ها چند تن از مسلمانان را كه در مقابل فعالیت 
این فرقه واكنش نشان داده بودند به قتل رساندند. در آن باره نیز آیت اهلل 

بروجردی مجدانه خواستار محاكمه و مجازات عاملین این اتفاق بودند.
حمایت مصدق از بهائیان

با  بروجردی  آیت اهلل  مبارزاتی  شیوه های  از  یكی  ذكر شد  چنانكه 
بهائیت، آگاه سازی مقامات دولتی و صاحب منصبان كشوری از 
اقدامات مضره این فرقه بود. در همین راستا به  تحركات و 
دستور آیت اهلل بروجردی، حجت االسالم فلسفی با مصدق، 
نیز  او  كه  متوجه شد  اما  كرد  دیدار  وقت،  نخست وزیر 

حامی بهائیان است.
حجت االسالم فلسفی جزئیات این مالقات را این گونه 

روایت می كند: 
شده  مسئله ساز  شهرستان ها  در  »بهائی ها 
حضرت  امر  به  می كردند.  قدرتنمایی  و  بودند 
آیت اهلل العظمی بروجردی، وقت مالقات گرفتم 
بروجردی  آقای  پیام  و  رفتم  مصدق  نزد  و 
رئیس  شما  گفتم:  و  رساندم  وی  به  را 
در  بهائی ها  االن  و  هستید  ایران  دولت 
شهرستان ها فعال هستند و مشكالتی را 
لذا  كرده اند؛  ایجاد  مسلمان  مردم  برای 
مرتبا نامه هایی از آنان به عنوان شكایت 
ایشان  می رسد؛  بروجردی  آیت اهلل  به 
الزم دانستند كه شما در این باره اقدام 

بفرمائید.
صحبت  شدن  تمام  از  بعد  مصدق 
با  و  قاه قاه  تمسخرآمیزی  به گونه  من 

صدای بلند خندید و گفت:
و  نظر من مسلمان  از  فلسفی  آقای   
بهائی فرق ندارند! همه از یك ملت و 

ایرانی هستند!
بسیار شگفت آور  برای من  پاسخ  این 
بین  فرق  می كرد  سوال  اگر  زیرا  بود 
او  برای  چیست  مسلمان  و  بهائی 
خنده  آن  با  اما  می دادم.  توضیح 
تمسخرآمیز و موهن دیگر جایی برای 

صحبت كردن باقی نماند.
به  كه  موقعی  و  كردم  سكوت  لذا   
این  رسیدم  بروجردی  آیت اهلل  محضر 
جمله را گفتم ایشان نیز به حالت بهت و 

تحیر پیام مصدق را استماع كرد.«]2[ 
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تالش رژیم پهلوی برای فریب مردم و علما 
دستگاه  بهائیت،  علیه  روحانیون  و  مردم  اعتراضات  شدن  دامنه دار  با 
پهلوی به منظور اغفال علما و مردم دست به یك سری اقدامات ظاهری 
علیه بهائیت زد؛ به عنوان مثال برای حفاظت از »حظیره القدس« آنجا 
را به محاصره نظامی درآورد و در یك اقدام نمایشی چند حفره در گنبد 
آن ایجاد كرد. عالوه بر این، منازل، اماكن مقدسه و قبرستان بهائیان نیز 

به طور نمادین به تصرف دولت درآمد.]3[
آیت اهلل بروجردی در آغاز امیدوار بود كه با تذكر درمورد خطری كه از 
سوی بهائیان متوجه دین، دولت و ملت است، مقامات دولتی را وادار كند 
تا در مورد آن مسئله اقدام كرده و از نفوذ آنها در دستگاه های دولتی و 
خودسری ها و آشوب و بلوای آنان جلوگیری كنند؛ اما پس از یك سلسله 
مقامات،  دیگر  و  وقت  نخست وزیران  برای  پیام های شخصی  و  مكاتبات 
متوجه  حتی  و  كرد  احساس  مسئله  آن  به  را  آنها  بی تفاوتی  كه  وقتی 
ارتباط بهائیان با مقامات دولتی شد، مذاكره با مقامات مملكتی را »لغو 

و بیهوده« دانست.
آیت اهلل بروجردی: ایجاد نفوذ و تقویت فرقه بهائیت از روی عمد است

در همین رابطه آیت اهلل بروجردی در نامه ای به حجت االسالم فلسفی، 
عمدی  و  غیرسهوی  را  رژیم  سوی  از  بهائیان  فعالیت  زمینه های  ایجاد 

دانست و نوشت:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ به عرض می رساند مرقوم شریف واصل گردید؛ 
جوابی كه داده اند دال بر این است كه ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه از 
روی عمد و قصد است نه خطا و سهو؛ تظاهراتی كه نادرا ]از سوی دولت[ 
بر  می شود  مشاهده 
فقط  و  فقط  آنها، 
است  اغفال  و  تظاهر 
این  و  حقیقت؛  نه 
دستگاه یا آلت صرف 
بدون  و  متحرك  و 
است  اختیار  و  اراده 
مصلحت  غلط  به  یا 
تقویت  در  را  مملكت 
منویات  موافقت  و 
این ها تشخیص داده؛ 
یا بعض چرخ های آن 
شخصیه  مصلحت 
مصلحت  بر  را  خود 
ترجیح  مملكت 
می دهد. به هر تقدیر 
این  در  مذاكرات 

موضوع را ]با دولت[ لغو و بیهوده می بینم.«]4[
 نگرانی آیت اهلل بروجردی از ارتباط بهائیان با دستگاه های دولتی

بهائیان  فعالیت  اوجگیری  با  و   1333 سال  رمضان  مبارك  ماه  از  بعد 
طی  بروجردی  آیت اهلل  دولتی،  دستگاه های  با  آنها  ارتباط  افشای  و 
مصاحبه ای با روزنامه كیهان خواستار اخراج بهائیان از ادارات دولتی و 

بنگاه های ملی شد]5[؛ ایشان در همین رابطه نامه ای به حجت االسالم 
فلسفی نوشته و از او خواست تا ضمن دیدار با محمدرضا پهلوی، اعتراض 
و گله مندی معظم له از این وضعیت را به گوش او برساند. متن نامه چنین 

بود:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ به عرض عالی می رساند چندی قبل از آبادان 
مكتوبی از بعضی وكال حقیر رسیده و اظهار داشته بودند كه تقریبا اداره 

با  آبادان  نفت  امور 
شده.  بهائیه  فرقه 
دیروز مكتوب دیگری 
حقیر  وكال  بعضی  از 
موید  كه  رسید  نیز 
بود.  اول  مكتوب 
ایران  اوضاع  نمی دانم 
خواهد  منجر  كجا  به 
اولیاء  آنكه  مثل  شد. 
خواب  در  ایران  امور 
رفته اند  فرو  عمیقی 
هر  صدایی  هیچ  كه 
باشد  مهیب  چند 
آنها را بیدار نمی كند. 
عاقبت امور ایران را از 
این فرقه حقیر خیلی 
اندازه ای  به  می بینم. 

اینها در ادارات دولتی راه دارند و مسلط بر امور هستند كه دادگستری 
جرئت اینكه یك نفر از اینها را كه ثابت شده است قاتل بودن او در ابرقوه 
پنج مسلمان بی گناه را، مجازات نمایند ندارند. نمی دانم با كه باید صحبت 
كرد و با كدام ناقوس خوابیده ها را بیدار كرد. گمان ندارم اندك فایده ای 

مترتب شود. به كلی حقیر از اصالحات این مملكت مایوسم.«]6[
پس از كودتای 28 مرداد و با گسترش تسلط آمریكا و انگلیس، افزایش 
نفوذ بهائیان در دستگاه های دولتی نیز محتمل تر بود. از همین رو مبارزات 
تیرماه  در  گرفت.  خود  به  جدی تری  شكل  بروجردی  آیت اهلل العظمی 
1334، ایشان با ارسال نامه ای به فضل اهلل زاهدی، خواست تا از تبلیغات 
مضره فرقه بهائیت جلوگیری شده و محافل و مراكز تبلیغاتی آنها در تمام 

نقاط كشور تعطیل شود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1- میكائیل جواهری، بهائیت پادجنبش تجدید حیات ملت ایران، 

تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 494.
انقالب  اسناد  تهران: مركز  2- علی دوانی، خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفی، 

اسالمی، ص 138.
3- لیال چمن خواه، بهائیت و رژیم پهلوی، تهران: نگاه معاصر، ص 147.

انقالب  اسناد  تهران: مركز  4- علی دوانی، خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفی، 
اسالمی، ص 198.

5- سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی، ص 250.
انقالب  اسناد  تهران: مركز  فلسفی،  مبارزات حجت االسالم  و  6- علی دوانی، خاطرات 

اسالمی، ص 199.
7- ثریا شهسواری، اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا پهلوی، تهران: مركز اسناد 

انقالب اسالمی، ص 225.

www.irdc.ir

پی نوشت ها

صفحــه  |  7

مبارزات آیت اهلل بروجردی ابعاد پیدا و پنهان بهائیت



نگاه   یك   نیز  بهائیت   به    1320 شهریور  از  بعد  شیعه   مرجعیت   نگاه     
دین مدارانه  بود. از آن  جهت  مخالف  بودند كه  آنها را یك  گروه  بدعت گذار 
و دین ساز می دانستند كه  مكتب  آنها بر هیچ  بنیاد دینی  و كتاب  آسمانی  
قدرتمند شدن  و  بیگانگان   به   آنها  وابستگی   بر  افزون   بود.  نیافته   بنیان  
لذا  یابند؛  مؤمنان  سلطه   بر  بیم  آن  می رفت  كه   ایران ،  در  آنها   تدریجی  
روحانیت  در همه  حال  با بابیت  و بهائیت  مخالف  بود، ولی  به  دلیل  فعالیت  
زیاد بهائیت  بعد از دهه ی  1320، مخالفت  روحانیت  نیز مضاعف  گردید. 
روحانیت  و مرجعیت  شیعه  در طول  تاریخ  به  مسائل  و حوادث ، اشخاص ، 
فرقه ها، احزاب ، و ملل  و نحل  مختلف  با نگاهی  دینی  و موضعی  از جایگاه  
هیچ گاه   علما،  استعماری   ضد  مبارزات   در  حتی   است .  مذهب  نگریسته  
از آن  جهت   را  استعمار  است .  ناسیونالیستی  دخالتی  نداشته   احساسات  
خبیث  و شیطانی  می دانستند كه  عینیت  سلطه ی  كفار بر مؤمنان  بود. با 
استبداد به  آن  جهت  به  مبارزه  برمی خاستند كه  غاصب  است  و احترام  
جان  و مال  مؤمنان  را پاس  نمی دارد. در  انقالب  مشروطه ، مراجع  نجف  از 
آن  جهت  حمایت  كردند كه  مشروطه  را قدرتی  می پنداشتند كه  فاصله ی  
با حاكمیت  دینی ، نسبت  به  استبداد داشت  و امید داشتند كه   كمتری  
مشروطه  بتواند مجری  احكام  معطل  مانده ی  اسالم  شود. در جنگ  ایران  و 
ار را از مؤمنان  بزدایند و با  روس  به آن  جهت  شركت  كردند كه  سلطه  ی كفاّ
ار بر مؤمنان  سلطه ی   قرارداد رژی  نیز از آن  جهت  مخالفت  كردند كه  كفاّ
اقتصادی  نیابند.طبق  اسناد موجود سال  1322 ش  مطابق  با سده ی  اول  
بهائیت  بود. در كتاب های  بهائیان  پیش بینی  شده  بود كه  پایان  قرن  اول  
بهائیان ، پیروزی  آنان  آغاز خواهد شد؛ لذا محافل  بهائیان ، فعالیت  و تبلیغات  
خود را به  سر حد امكان  رساندند. در یكی  از دستورات  شوقی افندی  رهبر 
بهائیان  آمده  بود:»قبل  از انقضای  قرن  اواّل  تكثیر مراكز و محافل  در مدن  
ایاالت ، مهدامراهلل است . مساعی  فوری  و مستمر،  از  و قرای  در هر یك  
منظم  و دلیرانه  ضروری ، مالء اعلی  برای  تضمین  فتح  و ظفر مهیا. احباء 
فتوحات  باهره  را به  كمال  اشتیاق منتظرم «. به دنبال  این  دستور از رهبری  
بهائیان  در عكاء اسرائیل ، محفل  بهائیان  در ایران  بخشنامه ای  را در تاریخ  
چهاردهم  تیرماه 1322 مطابق  با سیزدهم  شهرالرحمه  سال  صدم  بهائیان  

صادر و به  محافل  بهاییان  اعالم  كرد كه: 
»برای  وصول  به  سر منزل  مقصود باید در این  چند ماه  محدود كه  از 

آخرین  سال  قرن  اواّل  دوره ی  بهائی  باقی  مانده  به  همتی  بی نظیر و 
فعالیتی  بی مثیل  مراحل  باقیه  را بپیمایند و در این  سبیل  بی نهایت  
جدیت  و مداومت  نمایند تا دستور مطاع  مقدس  به  نحو اكمل  و 

اتم  اجرا و تنفیذ گردد«.]1[
به دنبال  این  فرامین ، فعالیت  بهائیان  در نفوذ به  ادارات  دولتی ، 

ساختن  محفل  و تبلیغ  و تظاهرات  به  شدت  گسترش  یافت .
گستاخی  بهائیان  به  جایی  رسید كه  در شب  نیمه ی  شعبان  
رساندند.  قتل   به   شاهرود  در  را  شیعیان   از  یكی    1323
شاهرود  دادسرای   و  گرفت   قرار  پیگرد  تحت   موضوع  
پرونده ای  تشكیل  و شروع  به  رسیدگی  كرد. در این  پرونده ، 

نشانگر  فرمانداری  شاهرود ثبت  شده  كه   به   از رئیس  شهربانی   گزارشی  
نفوذ و گستاخی  بهائیان  است . در این  گزارش  آمده  است :

»1ـ آقای  نادری  رئیس  اداره ی دخانیات  2ـ آقای  رهبانی  رئیس  ]اداره ی [ 
غله  و خواروبار 3ـ قبادی  كارمند راه آهن  4ـ آقای  جذبانی  كارمند پست  و 
تلگراف  5ـ آقای شیدایی  كارمند راه  شوسه  و آقایان  خورشیدی  و آقازاده  
كارمندان  اداره ی فرهنگ  و بعضی  از مأمورین  دولتی  كه  به  طور مرخصی  
و به  مقصود تبلیغات  به  شاهرود وارد، مدتی  توقف  و بعداً به  محل  مأموریت  
عزیمت  نموده  و بر تشكیل  انجمن های  سری  و محرمانه  مبادرت  و به  طور 
به طریق   اخیراً  اینكه   تا  ادامه ،  را  منویات  خود  مقاصد  پیشرفت   سكرت  
تولد  و حتی  در شب  سوم  شعبان  )شب   پیگرد  را  عملیات  خود  تجاسر 
شاهرود  ولی  سبحانی  سنگسری  مقیم    ،23 مرداد  دوم   عبا(  آل   خامس  
در خیابان  تهران  به طور علنی  به  مذهب  مقدس  اسالم  هتاكی ...اقدامات  

بی رویه ی  آنان  موجب  هیجان  و عصبانیت  همگی  را فراهم ...«]2[
یكی  از اقدامات  زشت  بهائیان ، واقعه ی  1328/10/13 ابرقو بود. در این  
واقعه ، چند نفر بهائی  به  خانه  ی زنی  شیعی  كه  روی  اعتقادات خود پای  
قتل   به   فجیعی   به طرز  را  نفر  شش   و  می كنند  حمله   شبانه   می فشرد، 
می رسانند. طبق  كیفر خواست  پرونده ، اسامی  این  شش  نفر عبارت  است  
از:1ـ صغرا 50 ساله  و پنج  نفر از فرزندان  او به  نام های  2ـ معصومه  15 
ساله  3ـ خدیجه  11 ساله  4ـ بی بی  8 ساله ، 5ـ علی اكبر 14 ساله  6ـ 
حسین  6 ساله . جرم  این  زن  این  بوده  كه  به  »بهائی ها فحاشی  و به  طوری  
وعاظ   و مجامع  عمومی  كه   در مساجد  بود كه   این  قسمت  متعصب   در 
مشغول  وعظ  بودند در پای  منبر با صدای  بلند فریاد می كرد، كه  به  عباس  

افندی  و سران  بهائی  لعن  كنید«.]3[
شاهدان  عینی  از گستاخی های  بهاییان  داستان هایی  را نقل  می كنند كه  
روحیه ی  تهاجمی  بهاییان  را نشان  می دهد. حجت االسالم  ارسنجانی  كه  
نقل   بود،  رفته   سروستان  فارس   به   تبلیغ   برای    1329 سال   رمضان   در 
می كنند كه  بهائیان  حتی  چاه  حمام  مسجد محل  را پر كردند و به  حمام  

زنانه  هجوم  و زن  كدخدا را لخت  از حمام  بیرون  آوردند.]4[
مبلغین  بهائی ، آزادانه  به  شهرها و روستاها می رفتند و علناً مردم  مسلمان  
را به  كیش  بهائیت دعوت  می كردند. آنان  سعی  می كردند از زنان  زیبا برای  
تبلیغ  استفاده  كنند كه  بتوانند جوانان  را بیشتر جذب  كنند.اقدامات  دكتر 
برجیس  بهائی  در كاشان  در بی احترامی  به  قرآن  و هتك  ناموس  مردم  و تبلیغ  
بهائی گری  در آن  سال ها داستانی  افسانه ای  شده  بود.بهائی ها در سرتاسر 
كشور، ساختمان هایی  را به نام  محفل  تأسیس  كرده  بودند و عده ای  از مردم  
ساده لوح  را دور خود جمع  كرده  و به  اصطالح  آنها را بهائی  
كرده  بودند. در تهران  نیز، مركزی  بزرگ  به نام  حظیره القدس  
بهائیان  چنان   بود.  بزرگ   تاالری   داشتند كه  دارای  گنبد و 
پزشك   حتی   كه   بودند  كرده   نفوذ  حكومت   بدنه ی   در 
ص   مخصو
شاه ، 
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ایادی   مورد  در  شاه ،  یار  فردوست ،  ایادی  بود.  دكتر  به نام   بهائی   فردی  
سلطنت   برایران   بهائی   ایادی   آیا  كه   نوشت   كتابی   »می توان   می گوید: 
می كرد یا محمدرضا پهلوی ؟ تمام  ایرانیان  رده ی  باال چه  در ایران  باشند 
و چه  درخارج ، خواهند پذیرفت  كه  سلطان  واقعی  ایران  ایادی  بود... در 
زمان  حاكمیت  ایادی  بود كه  بهائی ها در مشاغل  مهم  قرار گرفتند و در 

ایران  بهائی  بیكار وجود نداشت«.]5[
بین   بهائیت   ترویج   و  تبلیغ   بهائیان ،  گستاخانه ی   رفتار  حال   هر  به  
از  موجی   دولتی ،  سازمان های   بین   گسترش  آنها  و  نفوذ  مسلمانان ، 
ارسال   مردم  با  و  برانگیخت   ایران   مردم   بین   را  مخالفت   و  حساسیت  
»طومارهای  مفصل  و بسیار«]6[ از شهرهای  مختلف  به  آیت اهللاّ  بروجردی  
پناه  آوردند. به  گفته ی  مرحوم  فلسفی  »آیت اهللاّ  بروجردی  در یك  فشار 
شدید افكار عمومی  واقع  شده  بود. مرتباً از والیات،  نامه  می آمد كه  مثاًل 
فرماندار اینجا بهائی  است  و یا رئیس  فالن  اداره  بهائی  است  و چه ها كه  

نمی كند«.]7[
آیت اهللاّ  بروجردی  خود در هنگامی  كه  در بروجرد بودند، شاهد نفوذ و 

فعالیت های   بهائیت   »فرقه ی  ضاله ی   بهائیان  بوده اند.  جسارت  
دولتی   ادارات   در  به خصوص   و  بروجردی   در  را  خود 

تشدید كرده  بودند.« گستاخی  به  جایی  رسید كه  
»یكی  از مدارس  دینی  شهر را تخریب  و 

بنا نهادند«.  به  جای  آن  دبیرستانی  
راه های   از  بروجردی   آیت اهللاّ  
قانونی  برای  جلوگیری  از اقدامات 
 آنها هر چه  تالش  كرد، موفق  نشد 

این   به   اعتراض   اینكه  »به عنوان   تا 
امر از شهر خارج  شدند. خبر عزیمت  

ایشان  در اندك  مدتی  مردم  شهر و نواحی  
اطراف  را به  تظاهرات  و اجتماع  در تلگرافخانه 

 واداشت «. تا اینكه  دولت  »احساس  خطر نموده  و 
سعی  در مراجعت  ایشان  به  شهر می نماید« و دست  به  

انتقال  بهائیان  از ادارات  شهر می زند.]8[
آیت اهللاّ   تا  شد  باعث   مردمی   روزافزون   فشارهای   حال   هر  به  

برای  خنثی سازی   را  اقدام  شود.ابتدا روحانیون   به   بروجردی  دست  
تبلیغات  بهائی ها به  محل  فعالیت های  تبلیغاتی  آنها می فرستادند و هم  
زمان  برای  جلوگیری  از اقدامات  خشونت آمیز بهائیان ، طبق  روش  سیاسی  
خود به  دولت های  وقت  متوسل  می شدند. در ابتدا آیت اهللاّ  با ارسال  نامه ای  
به  نخست وزیر )رزم آرا( تذكر  را  آقای  فلسفی  می خواهند كه  موضوع   از 

دهند. آیت اهللاّ  در این  نامه  نوشتند:
به  من   تلگرافات   و  به  وسیله ی  مكاتبه   اطراف   از  »... چند روز است  كه  
از  بهائیه  می كنند.از جمله  مكتوبی  است  كه   فرقه ی  ضاله ی   از  شكایات  
اطراف  كرمان  رسید، و تلگرافی  است  كه  از الیگودرز مخابره ... چنین معلوم  
می شود كه  بخشدار و سایر رؤسای  ادارات  از فرقه ی  ضاله ی  بهائیه  حمایت  
را  نخست وزیر  آقای   اشرف   جناب   جنابعالی   است   می كنند...خواهشمند 
را  قضیه   زودتر  كه  هر چه   ایشان  برسانید  به   را  و مطلب   كنید  مالقات  

خاتمه  دهند كه  منجر به  نزاع  و مقابله  و خونریزی  نشود«.]9[
تذكر آیت اهللاّ  بروجردی  به  رزم آرا اثر نكرد. پس  از نخست وزیری  مصدق، 
فعالیت   درباره ی   مصدق  با  تا  دادند  مأموریت   آقای  فلسفی   به   آیت اهللاّ  
بهائیان  صحبت  كند. آقای  فلسفی  نزد مصدق رفت  و پیام  آیت اهللاّ  را ابالغ  
االن  بهائی ها  و  هستید  ایران   اسالمی   دولت   رئیس   »شما  گفت :  و  كرد 

ایجاد  برای  مردم  مسلمان   را  و مشكالتی   فعال  هستند  در شهرستان ها 
كرده اند، لذا مرتباً نامه هایی  از آنان  به  عنوان  شكایت  به  آیت اهللاّ  بروجردی  
می رسد. ایشان  الزم  دانستند كه  شما دراین  باره  اقدامی  بفرمایید«. دكتر 
مصدق »به گونه ای  تمسخرآمیزی ، قاه قاه  و با صدای  بلند خندید و گفت : 
آقای  فلسفی  از نظر من  مسلمان  و بهائی  فرقی  ندارند، همه  از یك  ملت  

و ایرانی  هستند«.]10[
نظر آیت اهللاّ  بروجردی  همچنان  مورد بی اعتنایی  دولت ها قرار می گرفت  
تا اینكه  اخبار نگران كننده ای  به  آیت اهللاّ  رسید. وی  بعد از رمضان  سال  
1333، نامه ای  به  آقای  فلسفی  نوشت  تا شاه  را مالقات  و با وی  مذاكره  
چندی   می رساند  عالی   عرض   »به   نوشتند:  نامه   این   در  آیت اهللاّ   نماید. 
قبل  از آبادان  مكتوبی  از بعضی  وكالی  حقیر رسیده  بود و اظهار داشته  
بودند كه  تقریباً اداره ی  امور نفت  آبادان  با فرقه ی  بهائیه  شده ... نمی دانم  
ایران   امور در  اولیای   آنكه   به  كجا منجر خواهد شد؟ مثل   ایران   اوضاع  
امور  در خواب  عمیقی  فرورفته اند... شاید بشود در موقعی  بعضی اولیای  
را بیدار كنید و متنبه  كنید كه  قضایای  این  فرقه  كوچك  نیست . عاقبت  
امور ایران  را از این  فرقه ، حقیر، خیلی  وخیم  می بینم . به  اندازه ای  
هستند  امور  بر  مسلط   و  دارند  راه   دولتی   ادارات   در  اینها 
كه  دادگستری  جرأت  اینكه  یك  نفر از اینها را كه  
ثابت  شده  است  قاتل  بودن  او در ابرقو، پنج  
نمایند...  را، مجازات   مسلمان  بی گناه  
به  هر تقدیر اگر صالح  دانستید از 
دربار  وقت  بخواهید و مطالب  را به  
عرض  اعلیحضرت  همایونی  برسانید 
فایده ای   اندك   ندارم   گمان   اگرچه  
مترتب  شود. به  كلی  حقیر از اصالحات  

این  مملكت  مأیوس  هستم «.]11[
آیت اهللاّ   اقدامات   از  هیچ یك   حال ،  هر  به  
پیشنهاد  فلسفی   آقای   نشد،  واقع   مؤثر  بروجردی  
رادیو  از  كرد كه  در رمضان  1334 كه  سخنرانی  وی  
تبلیغ  علیه   یك   به   دست   می شود،  پخش   مستقیم   به طور 
این  پیشنهاد را پسندیدند  بهائیت  زده  شود. آیت اهللاّ  بروجردی  
»بعداً  كه   گفته  شود  شاه   به   مسئله   این   است   بهتر  كردند  اضافه   و 
مستمسك  به  دست  او نیاید كه  كارشكنی  بكند و پخش  سخنرانی  از رادیو 
بود و  برای  مسلمانان  خیلی  گران  خواهد  این  مطلب   زیرا   قطع  گردد، 
باعث  تجری  هر چه  بیشتر بهائی ها می شود«. آقای  فلسفی  با شاه  مالقات  
كرد و نظر آیت اهللاّ  بروجردی  را به  شاه  اطالع  داد. شاه  در پاسخ  گفت : 
»بروید بگویید«. آقای  فلسفی  موضوع  را به  وعاظ  تهران  نیز ابالغ  كرد كه  

در ماه  رمضان  همه ی  مساجد علیه  بهائیان  دست  به  تبلیغ  بزنند.]12[
ماه   آغاز  از  »امسال   ترقی   هفته نامه ی   گزارش   به   فرارسید.  رمضان   ماه  
تكایا و  مبارك  رمضان  كه  ماه  عبادت  و اجتماع  مسلمین  در مساجد و 
استماع  وعظ  و خطابه ی  روحانیون  و وعاظ  است ،موضوع  مبارزه  با بهائی ها 
و خطر فرقه ی  بهائی  در رأس  كلیه ی  مطالب  مورد بحث  اكثر آقایان  وعاظ  
و روحانیون  قرار گرفت  و هماهنگی  روحانیون  در مبارزه  علیه  بهائی ها و 
مخصوصاً اظهارات  شدید آقای  فلسفی  واعظ  شهیر كه  مستقیماً از رادیو 
به  خود  را  اذهان  عمومی   به  طوری  افكار و  تهران  پخش  می شد كم كم  
جلب  كرد كه  موضوع  خطر بهائی ها و مبارزه  علیه  آنان  یك  هفته  بعد از 
آغاز ماه  مبارك  رمضان  كلیه ی  مسائل  سیاسی  و وقایع  جاری  كشور را 

تحت الشعاع  خود قرار داد«.]13[
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آقای  فلسفی  و سایر وعاظ  در این  سخنرانی ها مردم  را دعوت  به  آرامش  كرده  
و می گفتند:»اظهار این  مطالب  برای  هوشیاری  دولت  ]است [ و از طریق  
قانونی  و رسمی  برای  بستن  مراكز بهائی ها و جلوگیری  از فعالیت های  آنان  
اقدام  خواهد شد«. همچنین ، حضرت  آیت اهللاّ  بروجردی  طی  مصاحبه ای  
در قم  اظهار داشتند كه  »باید در جریان  مبارزه  علیه  فرقه ی  ضاله ی  بهائی  
نظم  و آرامش  در سراسر كشور برقرار باشد.«]14[ با همه ی  این  سفارش ها 
مردم  كه  از جسارت ها و خصومت های  بهائی ها به  تنگ  آمده  بودند، فرصت  
را مغتنم  شمردند و بسیاری  ازمحافل  بهائیان  را در شهرها تخریب  كردند 
و در تهران  نیز مركز بهائیان  را به نام  حظیره  القدس  تصرف  كردند.شاه  و 
دولت  كه  عكس العمل  مردم  را پیش بینی  نكرده  بودند، ابتدا سعی  كردند 
تا هدایت  مبارزات  مردمی  را خود در دست  بگیرند؛ لذا فرمانداری  نظامی ، 
حظیره  القدس  را تصرف  كرد و طی  اطالعیه ای  اعالم  كرد:»چون  تظاهرات  
و تبلیغات  فرقه ی  بهائی  موجب  تحریك  احساسات  عمومی  شده  است ، لذا 
به  منظور حفظ  نظم  و انتظامات  عمومی ، دستور داده  شد قوای  انتظامی ، 
مراكز تبلیغات  این  فرقه  را كه  حظیره  القدس  نامیده  می شود اشغال  نمایند 
فرمانداری  اینك   شود.  جلوگیری   احتمالی   پیشامدهای   هرگونه   از  كه  
این   در  دارد  انتظار  عزیز  هم میهنان   همه ی   از  تهران   شهرستان    نظامی  
مورد نیز مراعات  نظم  عمومی  را نموده  و از هرگونه  تظاهرات  و حركات  
خودسرانه  كه  مخل  انتظامات  عمومی  است ، جداً بپرهیزند و یقین  داشته  
به   اعلیحضرت  همایونی  شاهنشاهی   منویات   اجرای   در  دولت   باشند كه  
احساسات  و تمایالت  مردم  توجه  داشته  و همواره  در اندیشه  ی آسایش  و 

برآوردن  نیازمندی ها عمومی  است «.]15[
به دنبال  بسته  شدن  حظیره  القدس  و شدت  یافتن  مبارزات  روحانیت  علیه  
شد.  سرازیر  مبارزات   از  حمایت   در  تلگرافات   و  سیل  طومارها  بهائیان ، 
طبق  اعالم  آقای  فلسفی  در مصاحبه  با مطبوعات  »تقریباً روزی  دویست  
به  من  می رسد و چهار ساعت  وقت  من  صرف مطالعه ی   تلگراف   و  نامه  
آنها می شود... و قریب  همین  تعداد در روز جواب  تلفن  می دهم . خبرنگار 
جواب   است ؟...  تأیید  همه   تلفن ها  و  تلگراف ها  و  این نامه ها  آیا  پرسید 
عای  خود  دادند باالتفاق تأیید این  امر است «. آقای  فلسفی  برای  تأیید اداّ
خبرنگاران  را به  اتاق مجاور برد و طومارهای  انباشته  شده  را به  خبرنگاران  

نشان  داد.]16[
آیت اهللاّ   مبارزات   تأیید  در  نجف   از  شیرازی   آقاسیدعبدالهادی   آیت اهللاّ  
بروجردی  اعالمیه ای  صادر كرد و آقای  فلسفی  آن  را در منبر قرائت  كرده  
و از رادیو نیز پخش  شد. از سرتاسر ایران  طومارهایی  ارسال  كردند كه  
بزرگ ترین  آنها طوماری  بود كه  از كرمانشاه  رسیده  بود كه  60ـ 70 هزار 

نفر امضا كرده  بودند.]17[
و  دینی   فساد  كانون   »بستن   از  شاه   به   تلگرافی   طی   بهبهانی   آیت اهللاّ  
پاسخ   در  نیز  شاه   كرد.]18[  تشكر  ارتش  اسالم «  به وسیله  ی  مملكتی ... 
آیت اهللاّ  بهبهانی  نوشت : »به  طوری  كه  از ما شنیده اید همیشه  خود را به  
از خداوند  را  توفیق   این   ادامه ی   و  دانسته   اسالم  موظف   اجرای  مقررات  

متعال  خواهانیم «.
تصرف   روز  بروجردی ،  آیت اهللاّ   به   تلگرافی   طی   نیز  بهبهانی   آیت اهللاّ  
علمای   از  نفر  چند  دیگر،  سویی   از  دانست .]19[  عید  را  حظیره  القدس  
تهران  به  حضور شاه  رسیدند و از بستن  حظیره القدس  تشكر كردند.]20[

با همه ی  این  تشكرها و تعارفات ، نفوذ بهائیان  در كنگره ی  آمریكا موجب  
شد كه  شاه  را تحت  فشار قرار دهند. تصمیم  گرفته  شد كه  آقای  فلسفی  
را از ادامه ی  سخنرانی  علیه  بهائیان  منع  نمایند.لذا، سرلشكر علوی  مقدم  
رئیس  كل  شهربانی  و سرتیپ  تیمور بختیار فرماندار نظامی  تهران ، مأمور 

ادامه ی  بحث   از  آقای  فلسفی  اخطار كنند كه   به   از طرف  شاه   تا  شدند 
خودداری  كند. آقای  فلسفی  قاطعانه  از پذیرفتن  نظر شاه  خودداری  كرد 
و عمل  به  یكی  از چهار طرح  را پیشنهاد كرد:1ـ قطع  پخش  سخنرانی  از 
رادیو. 2ـ دستگیری  و زندانی  كردن  من . 3ـ اعالم  پیام  شاه  توسط  مقدم  و 
بختیار روی  منبر. 4ـ ادامه ی  سخنرانی  به  سبك  سابق . آن  دو این  طرح ها 
در  فلسفی   آقای   می شود.  توهین   به  اعلیحضرت   گفتند  و  نپذیرفتند  را 
پاسخ  گفتند: »اگر بگویم  اعلیحضرت  گفته اند به  ایشان  اهانت  می شود؛ اما 
اگر اسالم  و مسلمانان  و آیت اهللاّ  بروجردی  و من  مورد اهانت  واقع  شویم ، 
مانعی  ندارد؟ «مذاكره  بی نتیجه  قطع  شد و آقای  فلسفی  تا آخر ماه  رمضان  
به  سخنرانی  خود علیه  بهائیان  ادامه  دادند.]21[  آقای  فلسفی  در یكی  
از سخنرانی های  خود، پیكان  حمله  را به  طرف  شخص  شاه  روانه  ساخت  
مردم   دارد.  مسلمان   طبیب   همه   این   ما  مملكت   »اعلیحضرت !  گفت :  و 
ناراحت  هستند از اینكه  دكتر ایادی  بهائی  طبیب  مخصوص  شماست . او 

را عوض  كنید«.]22[
می دادند،  ادامه   خود  دیپلماتیك   اقدامات   به   كه   هم   بروجردی   آیت اهللاّ  
روحانیون   از  یكی   كه   قزوین ،  نماینده ی   ـ  آقای  صفایی   به   پیامی   در 
طرفدار آیت اهللاّ  كاشانی  بود ـ از وی  خواستند تا مبارزه  علیه  بهائیان  را 
قانونی  كنند، اما دولت  پیش دستی  كرد و وزیر كشور، علم ، بخشنامه ای  
را صادر كرد و برای  توضیح  در مجلس  حاضر شد. او اعالم  كرد: »دولت  
معتقد است  كه  برای  جلوگیری  از فعالیت های  مضره  این گونه  دستجات ، 
قوانین  كافی  در دست  است  و ما می توانیم  این كار را به  نحو احسن  انجام  
را مطرح  كرد،عده ای   بروجردی   آیت اهللاّ   پیام   دهیم «. سیداحمد صفایی ، 
از نمایندگان  گفتند: »فرقه ی  بهائی  غیرقانونی  هست  و احتیاج  به  قانون  

ندارد«.]23[
در بخشنامه ی  وزیر كشور از یك  سو، نامی  از فرقه ی  بهائیان  برده  نشد و 
از سویی  دیگر، تیغه ی  دولبه ای  بود كه  هم  فرقه ی  بهائی  را تهدید می كرد 
و هم  روحانیان  را به  عنوان  »تحریك  مردم  بر ضد امنیت  عمومی « و هم  
مردم  را به  عنوان  »مرتكب « مورد تهدید قرار می داد. برخورد دو رویانه ی  
دولت  موجب  عصبانیت  آیت اهللاّ  بروجردی  شد و از همین  جا روابط  آیت اهللاّ  
كه   آیت اهلل،  خواست   به   دولت   بی اعتنایی   گرایید.  سردی   به   رژیم  رو  و 
رژیم   با  آیت اهللاّ   رویارویی   نقطه ی  آغازین   بود،  بهائیت   با  مبارزه   ادامه ی  
شد. مبارزات  یك  ماهه ی  روحانیون  تأثیر نسبی  خود را گذاشت  و بسیاری  
از محافل  بهائیان ، در سرتاسر ایران  تخریب  شد. بسیاری  از مسلمانان  كه  
با تحریك  یا كمك های  مالی  تظاهر به  بهائی  بودن  می كردند اعالم  توبه  
نمودند، بهائیان  دست  از جسارت  برداشتند و حالتی  نیمه  مخفی  به  خود 
گرفتند و از تبلیغات  آنان  نیز كاسته  شد.یكی  از آثار آن  مبارزه  این  بود كه  
»در اثر این  حركت  تعدادی  از بهائی ها از ایران  رفتند و ایادی  نیز به  دستور 
امیدوار  كه   بهائیان   هر حال   به   رفت .«]24[  ایتالیا  به   ماه    9 محمدرضا، 
بودند كه  در رأس  سده  ی اول  به  پیروزی  برسند، مواجه  با شكستی  شدند 
ابراز وجود كنند. موضوع  دیگری  را كه   نتوانستند مانند سابق   كه  دیگر 
باید از آثار این  مبارزه  دانست ، ایجاد شكاف  بین  مرجعیت  و سلطنت  بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
]1[ . پرونده ی كالسه 185/2909ـ21/11/23 دادسرای شاهرود، به 
نقل از: حجت االسالم آقای حاج شیخ حسین خراسانی، فجایع بهائیت یا واقعه ی قتل ابرقو

]2[ . همان، ص 21
]3[ . همان، بخش آخر

)تاریخ  اسالمی  انقالب  شفاهی  تاریخ  ارسنجانی،  محمدحسین  حجت االسالم   .  ]4[
حوزه ی علمیه ی قم(، ص 165

]5[ . حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ص 202
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]6[ . علی دوانی، مفاخر اسالم، ص 367
]7[ . حجت االسالم فلسفی، خاطرات و مبارزات، ص 185

]8[ . حجت االسالم سیدجوادعلوی، چشم و چراغ مرجعیت، ص 342
]9[ . حجت االسالم فلسفی، خاطرات و مبارزات، ص 188

]10[ . همان، ص 133
]11[ . همان، ص 189

]12[ . همان، صص 190 ـ 191
]13[ . هفته نامه ی ترقی، سال 1334، شماره ی 644

]14[ . همان
]15[ . روزنامه ی  اطالعات، 16/2/1334

]16[ . هفته نامه ی خواندنی ها، سال 15، شماره ی 69
]17[ . حجت االسالم واعظ زاده، چشم و چراغ مرجعیت، ص 244

]18[ . روزنامه ی  اطالعات، 18/2/1334
]19[ . همان

]20[ . همان، 4/2/1334
]21[ . حجت االسالم فلسفی، خاطرات و مبارزات، ص 195

]22[ . همان، ص 186
بود: »چون  . روزنامه ی طلوع، 27/2/1334-متن بخشنامه ی وزیر كشور چنین   ]23[
حقه ی  طریق  و  اسالم  ایران،  رسمی  مذهب  اساسی  قانون  متمم  اول  اصل  موجب  به 
انتشارات ضد  اساسی  قانون  اصل 21  مفهوم  به موجب  و  است  اثنا عشریه  جعفریه ی 
دیانت و تشكیل انجمن ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه ی دینی و دنیوی و مخل نظم باشند 
در تمام مملكت ممنوع می باشد، لذا در اجرای اصول قانون اساسی اقدام كرده مراكز 
اجتماعی را كه موجب فتنه ی دینی و دنیوی و مایه ی اختالل امنیت و انتظام می باشد، 
منحل ساخته و در آتیه نیز با كمال جدیت در انجام این وظیفه ی مهم كه برطبق قانون 
اساسی به عهده دارید اقدام و از هرگونه تظاهر به عمل این گونه دسته ها كه به موجب 
قانون ممنوع است، جلوگیری نمایند... بدین وسیله یادآور می شود كه هرگاه كسانی به 
امنیت عمومی  با فرقه های گمراه  كننده به تحریك مردم برضد  بهانه و عنوان مبارزه 
مملكت بپردازند یا خود مرتكب عملی شوند كه كوچك ترین لطمه ای به امنیت عمومی 
و انتظامات كشور برساند، طبق مقررات قانون مجازات عمومی كه برای این گونه جرایم 

پیش بینی شده، با كمال قدرت اقدام نمایند«.
]24[ .مراجعه كنید به: خاطرات آیت اهلل طاهری خرم آبادی، صص 69 ـ 96

  
با رحلت آیت اهلل بروجردی كه اقدامات قابل توجهی در 
روحانیت  بود،  داده  انجام  بهائیت  ضاله  فرقه  با  مبارزه 
را در  این فرقه  با  امام خمینی)ره( همچنان مبارزه  با سردمداری  شیعه 
امام )ره( همواره و در  دستور كار خود قرار داد. از سال های 41 تا 43 
مواقع مختلف بهائیان را به عنوان عامل صهیونیستم در ایران مورد حمله 
در  ضاله  فرقه  این  علیه  امام)ره(  افشاگری های  مهم ترین  می دادند.  قرار 
با  ضاله  فرقه  این  دشمنی  همین رو  از  بود.   1342 سال  عاشورای  عصر 
از  آنان  كه  به طوری  بیشتر می شد؛  روز  به  روز  امام خمینی)ره(  نهضت 
كشتار مردم توسط رژیم پهلوی حمایت می كردند. در ادامه به نمونه هایی 
كه نشانگر نقش بهائیان در كشتار مردم در قیام 15 خرداد است اشاره 

می شود.
نقش بهائیان در اعدام شهدای پانزده خرداد

پس از قیام 15 خرداد، رژیم پهلوی اقدام به دستگیری های گسترده كرد. 
افرادی  از جمله  و طیب حاج رضایی  اسماعیل رضایی  بین حاج  این  در 
این  اعدام سپرده شدند. گفتنی است كه  نهایت به جوخه  بودند كه در 
دو نفر به دلیل ارتباط نزدیكی كه به ویژه از اواسط دهه سی با روحانیت 
شیعه با مركزیت آیت اهلل بروجردی داشتند، در مبارزات ضد بهائی  كه در 

آن دوران از سوی علما پیگیری می شد حاضر بودند.
عده ای  همراه  به  حاج رضایی  طیب  بهائی گری،  با  مبارزه  اوج  دوران  در 
دیگر، »گلستان جاوید« را كه گورستان بهاییان، واقع در منطقه مسگرآباد 
بود، تخریب كرد.]1[ حاج اسماعیل رضایی نیز با تاسیس مسجدی به نام 
كه  »پپسی كوال«  درمقابل شركت  الزمان)عج(« درست  »مسجد صاحب 
متعلق به بهائیان بود نقش بسزایی در تضعیف این فرقه ضاله داشت.]2[ 
بر همین اساس زمینه های دشمنی بهائیان نسبت به این دو شكل گرفت.
در واقع ازآنجاكه طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی، تحت تعالیم 
به  لذا  داشتند،  مؤثری  نقش  بهائیت  با  مبارزه  جریان  در  علمیه،  حوزه 
دشمنان اصلی این فرقه بدل شدند. چنانكه گفته می شود، حتی بهائیان 
شادمانی  به  جشنی  برگزاری  با  اسماعیل،  حاج  و  طیب  اعدام  از  پس 
پرداختند. همچنین چنانكه بعدها فاش شد، یك سرمایه دار بهائی به نام 
»حبیب اهلل ثابت پاسال«، و نیز »ایادی«، پزشك مخصوص شاه، در اعدام 
آن دو نقش داشتند. به طوری كه ثابت پاسال در دیدار با شخص محمدرضا 

شاه، خواستار اعدام آنها شده بود.
در همین رابطه، حسین شاه حسینی معتقد است: »یكی از علل اعدام حاج 
اسماعیل و طیب، مقابله آنان با بهاییت بود. در واقع این امر منشأ كینه 

بهائیانی كه در دستگاه حاكمه نفوذ داشتند شد.«]3[ 
بهائیان  با  طیب  مبارزات  كه  است  معتقد  نیز  حاج رضایی  طیب  فرزند 
موجب شد تا آنها كینه او را در دل بگیرند به طوری كه در اعدام طیب 
از  یكی  پاسال،  ثابت  نیز حبیب اهلل  و  شاه  بهایی  پزشك  ایادی،  پای  رد 

سرمایه داران بهایی كشور نیز دیده می شود. ]4[
حمایت بهائیان از سركوب مردم در قیام 15 خرداد

عالوه بر مواردی كه پیش از این اشاره شد، مدارك و اسناد موجود حكایت 
با دولت اسداهلل علم در كشتار  بهائیت  از همدلی و همراهی فرقه ضاله 
قیام  سركوب  از  پس  كه  طوری  به  دارد   42 خرداد   15 روز  در  مردم 

نقش بهائیـان در كشتار مردم ایران در 
15 خرداد 1342

سندی از مبارزات آیت اهلل كاشانی با فرقه ضاله بهائیت

 محمد جعفربگلو  
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مردمی این روز، بهائیان رسما اعالم كردند كه حمایت از كشتار معترضین 
به تخریب  آنان  پاسخ  قم،  به مدرسه فیضیه  نیز حمله  و  در 15 خرداد 

»حضیرة القدس« بود.]5[
به عالوه، دبیر محفل بهائیان، در نامه ای كه در 20 خرداد 42 و تنها پنج 
روز پس از سركوب خونین قیام 15 خرداد آن سال برای پرویز خسروانی 
به  اهانت  نوشت، ضمن  بود  تهران  ژاندارمری  فرمانده  دوران  آن  در  كه 
مردم ایران و روحانیون، به طور ضمنی از نقش وی در سركوب این قیام 

حمایت كرد. در قسمتی از این پیام تقدیر آمده است:
»تیمسار سرتیپ پرویز خسروانی؛ فرماندهی ژاندارمری ناحیه مركز

همواره  ایران  در  خصوص  به  بهائی،  جهان  ساله  بیست  و  یكصد  تاریخ 
مشحون از شهادت نفوس و تاراج دارائی و اموال آنان به دست اراذل و 
اوباش و به تحریك ارباب عمائم و یا افرادی نادان بوده است؛ ولی در خالل 
صفحات این تاریخ همواره ستاره های درخشانی در مقامات دولتی وجود 
نوع  خود  اجتماعی  و  وجدانیه  اساسیه  وظایف  به  توجه  با  كه  داشته اند 
ات مانع تجاوز رجاله و یا علمای  دوستی و عدالت گستری نموده و به كراّ

بدعمل شده اند.«
و  »زحمات  است:  آمده  خرداد   15 حوادث  درمورد  نامه  این  ادامه  در 
اوباش و  اراذل و  از تجاوز  خدمات و سرعت عمل تیمسار در جلوگیری 
رجاله كراراً در سنین اخیره در این محفل مذكور شده است، بخصوص 
سوءعمل  رأی العین  به  نیز  امور  اولیای  بحمداهلل  كه  اخیر  ایام  این  در 

دیده  هر  و  كرده  مشاهده  را  علم  به  معروف  جهالی 
این  فطرت  پستی  و  جهالت  و  رذالت  منصفی 

عموم  است  یقین  می دهد.  گواهی  را  افراد 
دوستداران مدنیت و علم و اخالق و دیانت 

زحمات تیمسار را با دیده احترام و تقدیر 
نگریسته و تاریخ امر بهائی آن جناب 

چهره های  همان  ردیف  در  را 
نگهبان  و  حافظ  درخشان 
و  ثبت  انسانی  عالم  مدنیت 

ضبط خواهد نمود.«
وقایع  از  در همان حال پس 
»اخبار  نشریه  خرداد   15
رسمی  ارگان  امری« 

ایران  بهائیان  مركزیت 
با درج  

گزارشی از این وقایع به حمایت از رژیم پهلوی و سركوب مردم مسلمان 
ایران پرداخت و معترضان را مشتی اراذل و اوباش خواند. متن گزارش 

مزبور بدین شرح است:
»به قسمی كه یاران عزیز رحمانی استحضار دارند در روز 15  خرداد ماه 
1342 در تعقیب عزاداری محرم تظاهراتی در طهران و شهرستان ها ظاهرا 
به  شیشه های  تظاهركنندگان  در طهران  گرفت.  عزاداری صورت  به  نام 
منازل و عمارات دولتی از قبیل وزارت كشور، وزارت دارائی و موسسات و 
بانك ها حمله ور شده و حتی كیوسك های تلفن و بلیط فروشی و چراغ های 

راهنمایی و رانندگی را شكسته و از كار انداختند.
 این تظاهرات به  حدی شدید بود كه مامورین انتظامی ناچار از مداخله 
مسلحانه شده و حكومت نظامی اعالم گردید. حتی در اثر دخالت مامورین 
مقتول  و  مضروب  مجروح،  كثیری  عده  اوباش  و  اراذل  از  جلوگیری  و 

شده  اند كه در روزنامه  های رسمی جریان آن منتشر شده است.«
افزایش نفوذ بهائیان پس از قیام 15 خرداد

پس از سركوب وحشیانه قیام 15 خرداد، نفوذ بهائیان در دربار بیش از 
پیش شد به طوری كه علنا و بی هیچ ابایی، در دستگاه های دولتی به كار 
گرفته می شدند. در دوران نخست وزیری هویدا، بهائیان بیش از پیش به 
مراكز حساس كشور دست انداختند. از جمله  مهره های بهائی كه پس از 
سركوب قیام 15 خرداد در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی كشور 
نفوذ پیدا كردند، می توان به افرادی همچون »هژبر یزدانی« سرمایه دار، 
آموزش  وزیر  پارسا«  »فرخ رو  تلویزیون،  رادیو  رئیس  پاسال«  »ثابت 
مخصوص  پزشك  »ایادی«  بهداری،  وزیر  »شاهقلی«  پرورش،  و 

محمدرضا پهلوی و »پرویز ثابتی« معاون ساواك، اشاره كرد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- »طیب آزادمردی از تبار پانزده خرداد«، تهران: نشریه پانزده خرداد، ص 
. 258

2- گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، طیب: زندگینامه و خاطرات حر نهضت 
امام خمینی)س(، ص 176.

3- گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، طیب: زندگینامه و خاطرات حر نهضت 
امام خمینی)س(، ص 177.

4- زندگانی و عملكرد سیاسی طیب حاج رضایی به روایت فرزندش، پایگاه اطالع 
رسانی 15 خرداد.

]http://www.15khordad42.ir/?page=interview&id=45[
5- ثریا شهسواری، اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا پهلوی، تهران: مركز اسناد 

انقالب اسالمی، ص 98.
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ارتباط بهائیان با رژیم صهیونیستی
داشته،  اسرائیل  به  مسافرتی  كه  بهائیان  از  یكی  فر«،  رامش  »فریدون 
درباره نحوه برخورد اسرائیلی ها با بهائیان می گوید: » ... دولت اسرائیل آن 
قدر نسبت به بهائیان خوشبین است كه در فرودگاه خود، احیا )بهائیان 
( را بازرسی نمی كند. به طوری كه وقتی رئیس كاروان به پلیس اظهار 
می دارد این ها بهائی هستند، حتی یك چمدان را باز نمی كنند ولی بقیه 
مسافرین و حتی كلیمی ها را بازرسی می كنند به طوری كه یك كلیمی 
اعتراض كرده بود كه چرا بهائیان را بازرسی نمی كنید و ما را كه اینجا 

موطن مان است، مورد بازرسی قرار می دهید! «
برگرفته از كتاب تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حمایت بهائیان از اسرائیل  و دشمنی با مسلمانان  

بهائیان در جنگ مسلمانان  و اسرائیل، همواره از اسرائیل حمایت كردند 
ارتش  به  كمك  برای  حتی  و  می پرداختند  تبلیغ  به  مسلمانان  علیه  و 
اسرائیل، پول جمع آوری می كردند. در همین ارتباط، در یكی از اسناد 

پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1346 آمده است:
» ... مبلغی در حدود 120 میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع 
آوری گردید و تصمیم دارند این مبلغ را در ظاهر به بیت العدل در حیفا 
ارسال نمایند، ولی منظور اصلی آنها از ارسال این مبلغ كمك به ارتش 
اسرائیل می باشد. مقدار قابل مالحظه ای از این پول به وسیله حبیب 

ثابت ، تعهد و پرداخت شده است ... « 
سخنگوی  مزبور،  فرقه  های  كمیسیون  از  یكی  در   1347 سال  در 
با  جنگ های  در  اسرائیل  پیروزی  از  خرسندی  ابراز  از  پس  كمیسیون 
اداره  هر  در  كه  است  این  بهائیان  ما  ترقی  و  پیشرفت   « گفت:  اعراب 
ایران و تمام وزارتخانه ها یك جاسوس داریم و هفته ای یك بار طرح های 
تهیه شده به وسیله دولت به عرض شاهنشاه می رسید. گزارش هایی در 
زمینه آن طرح ها به محافل روحانی بهایی می رسد. مثال در پیمان كار ، 
كادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و اینكه 
چگونه چتربازان را آموزش می دهند، به محفل روحانی بهائیان تسلیم 

می نمایند. «
برگرفته از كتاب تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
توهین های زشت بهائیت به ایرانیان

فضل اهلل صبحی مهتدی، از بهائیان معروف كاشان بود كه پس از یك 
دوران زندگی و تبلیغ در جمع بهائیان، از بهائیت روی گرداند و به اسالم 

گروید.
عبدالبهاء  و  بهائیان  توسط  ایرانیان  تحقیر  و  تبعیض  مورد  در  صبحی 
می گوید: بهائیان میان ایرانی ها و  فرنگی ها تبعیض بسیاری قائل بودند. 
اما  می خوابیدند  زمین  روی  اتاق  یك  در  همه  ایرانی ها  مثال  عنوان  به 
تخت های  روی  و  داشتند  مجهز   اتاق  یك  نفر  دو  یا  یك  هر  فرنگی ها 

راحت  و فنری بودند و ابزار آسایش و خوراكشان فراهم تر بود.
همچنین بهائیان همواره در سخنان و بیانیه ها و اعالم ها، درباره ایرانیان 
از عبارات ناشایست استفاده می كردند و می گفتند »این ها مردمی بودند 

مانند جانوران درنده ، خونریز و بدستیز، دور ازآموزش و پرورش در 

هوس های ناهنجاری فرو رفته زشت كار و بد كردار...«  و چنان در گفتن 
این سخنان تردست بودند كه هر كس ازمردم بیگانه  كه با سخنان آنها 

آشنا شده بودند، ایرانی ها را پست ترین مردم جهان می دانستند.
برگرفته از كتاب خاطرات زندگی صبحی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حمایت مصدق از بهائیان

یكی از شیوه های مبارزاتی آیت اهلل بروجردی با بهائیت، آگاه سازی مقامات 
دولتی و صاحب منصبان كشوری از تحركات و اقدامات مضره این فرقه 
بود. در همین راستا به دستور آیت اهلل بروجردی، حجت االسالم فلسفی 
با مصدق، نخست وزیر وقت، دیدار كرد اما متوجه شد كه او نیز حامی 
بهائیان است.حجت االسالم فلسفی جزئیات این مالقات را این گونه روایت 
قدرتنمایی  و  بودند  شده  مسئله ساز  شهرستان ها  در  »بهائی ها  می كند: 
می كردند. به امر حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی، وقت مالقات گرفتم 
و نزد مصدق رفتم و پیام آقای بروجردی را به وی رساندم و گفتم: شما 
رئیس دولت ایران هستید و االن بهائی ها در شهرستان ها فعال هستند 
و مشكالتی را برای مردم مسلمان ایجاد كرده اند؛ لذا مرتبا نامه هایی از 
آنان به عنوان شكایت به آیت اهلل بروجردی می رسد؛ ایشان الزم دانستند 
كه شما در این باره اقدام بفرمائید. مصدق بعد از تمام شدن صحبت من 
به گونه تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند خندید و گفت: آقای فلسفی 
از نظر من مسلمان و بهائی فرق ندارند! همه از یك ملت و ایرانی هستند!

فرق  می كرد  سوال  اگر  زیرا  بود  شگفت آور  بسیار  من  برای  پاسخ  این 
با آن خنده  اما  او توضیح می دادم.  برای  بهائی و مسلمان چیست  بین 
لذا  نماند.  باقی  كردن  صحبت  برای  جایی  دیگر  موهن  و  تمسخرآمیز 
سكوت كردم و موقعی كه به محضر آیت اهلل بروجردی رسیدم این جمله 

را گفتم ایشان نیز به حالت بهت و تحیر پیام مصدق را استماع كرد.«
برگرفته از كتاب خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفی

كوتــاه نوشتــ  ها
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كتاب »بهائیت در ایران« در صدد تبیین چگونگی پیدایش بهائی گری در ایران است كه در این راستا 
تلقی  اجتماعی  جنبش  یك  عنوان  به  را  بهائیت  اجتماعی،  های  جنبش  درباب  نظراتی  ارائه  از  پس 
می كند كه دارای زمینه اجتماعی، ایدئولوژی و كنشگران مختلف بوده است. نویسنده پس از بیان زمینه 
اجتماعی، ایدئولوژی و كنشگران بهائیت، بهائی گری را در سه دوره قاجار، انقالب مشروطه و عصر پهلوی 
بررسی می نماید و در پایان اشاره ای نیز به وضعیت بهائی گری پس از پیروزی انقالب اسالمی دارد. 
فرضیه اصلی كتاب این است كه بهائی گری به عنوان جنبشی سیاسی - اجتماعی به دنبال شكستن 
اقتدار مذهبی و قدرت روحانیت در ایران بوده است تا به این وسیله كانونهای مقاومت بر ضد سیاستهای 
استعماری در داخل كشور را - كه اصوال منشعب از مذهب شیعه بوده است - از هم متالشی كند.
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معرفی كتاب

معرفـی كتــاب

بهائیت  و  صهیونیسم  میان  متقابل  ارتباط  باب  در  صهیونیسم«  و  بهائیت  »پیوند  كتاب 
ه به همكاری همه جانبة بهائیت و صهیونیسم در پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی، در  می باشد. با توجاّ
اثر حاضر تالش شده تا ماهیت فرقة بهایی روشن گردیده و ارتباط متقابل صهیونیسم و بهائیت شفاف سازی 
شود تا به این وسیله اذهان مردم نسبت به خطرات نفوذ این عوامل بیگانه در جوامع اسالمی بیدار گردد. 
در همین راستا نخست به طور مختصر در باب مفهوم شناسی صهیونیسم و بهائیت بحث شده و سپس در 
بخش دوم با عنوان برخی حمایت ها و خدمات بهائیان به صهیونیسم، روابط سران بهائیت و صهیونیسم 
به خصوص در زمینة تشكیل رژیم صهیونیستی بررسی گردیده است. در بخش پایانی كتاب با عنوان 
»هم پیمانی صهیونیسم با بهائیان« در باب تالش های یهودیان در ترویج بهائیت، رابطة رجال صهیونیستی 
و بهائیت، امكانات ویژه و حمایت از بهائیان در سرزمین اشغالی و حمایت رسانه ای صهیونیسم از بهائیت 
بحث شده است. مشخصه آن، توجه به پیوند بهائیت و صهیونیسم از لحاظ تاریخی ـ سیاسی است.

كتاب »اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضاشاه« از دو بخش كلی تشكیل شده است: در بخش 
اول كه قسمت پژوهشی نوشتار حاضر می باشد، به پیشینه ی تاریخی بهائیت و نحوه ی شكل گیری 
فرقه ی بهائیه، و تبیین فرقه ی بهائیت از زمان شكل گیری تا پیروزی انقالب اسالمی پرداخته شده 
اسناد مربوط  بهائیت مربوط می شود. مجموعه   به  اسناد مختلفی است كه  است. بخش دوم شامل 
به فرقه ی بهائیت در مركز اسناد انقالب اسالمی بالغ بر چند هزار برگ است كه در چند پرونده ی 
انفرادی ـ شامل فعالیت های بهائیان در شهرهای مختلف می باشد ـ نگهداری می شود. اسناد مذكور 
گزارش های  است، شامل  بهائیان گردآوری شده  تبلیغاتی  اقتصادی،  فعالیت های سیاسی،  كه حول 
مأموران شهربانی و ساواك و حاصل كنترل بهائیان توسط ادارات مختلف سازمان امنیت و اطالعات 
كشور )ساواك( و مأموران شهربانی می باشد. عمده ترین مطالب اسناد، گزارش های شهربانی است كه 
از سال های پایانی حكومت رضاشاه پهلوی آغاز شده و تا سال ها پس از پیروزی انقالب اسالمی ادامه 
می یابد. پس از آن، گزارش های ساواك نیز به مطالب فوق افزوده شده است. براساس موضوع اسناد به 
چند بخش تقسیم می شود: 1. اسناد مربوط به فعالیت های تبلیغاتی بهائیان، تقریباً در سراسر ایران 
به ویژه شهرهای بزرگی چون شیراز، اصفهان، تبریز، آبادان، همدان و...، 2. اسناد مربوط به نحوه ی 
ارتباط بهائیان ایران با مركز بزرگ بهائیت »بیت العدل اعظم« در حیفا و ارسال كمك های مالی، هدایا 
و نذورات به آنجا از مهم ترین موضوعات این بخش است. 3. اسناد مربوط به مخالفت و مبارزات علما 

و گروه های مذهبی مسلمان علیه فعالیت های بهائیان و درگیری میان بهائیان و مسلمانان در نواحی مختلف. 4. اسناد راجع به فعالیت های سیاسی بهائیان 
و نفوذ آنان در مراكز و مشاغل دولتی. مهم ترین ویژگی این اسناد، سیاسی بودن آنها و نحوه ی ارتباط بهائیان با حكومت پهلوی، همچنین میزان حمایت و 
پشتیبانی دولت پهلوی از بهائیان است. بخش مهم دیگری از اسناد به فعالیت های اقتصادی بهائیان و سوءاستفاده ها و زدوبندهای ناشی از آن مربوط می شود 
كه غالباً پرونده ی اسناد این بخش به شكل پرونده های انفرادی است و به اشخاص مقتدر و صاحب نفوذ در امور حكومت مربوط می باشد. یكی از مهم ترین 
موضوعات اسناد مربوط به ارتباط بهائیان با یهودیان و نوع همكاری آنان با یكدیگر می باشد. به ویژه اسناد مربوط به ارسال كمك های مالی بهائیان ایران به 

یهودیان پس از تشكیل دولت اسرائیل نشان دهنده ی میزان همكاری بهائیان با دولت اسرائیل و تأثیر آنان بر چگونگی اوضاع آن زمان می باشد.
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