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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 کیهان هروزنام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶دی   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 مرجعیت بهائیان در عصر پهلوي ها تخریب حضیره القدس به خواست مردم و 

 قلم: احمد اللهیاريبه 

دي پس از رزم آرا، دكتر مصدق نخست وزیر شد، این بار حجت االسالم فلسفي پیغام و تذكر آیت ا هلل العظمي بروجر

 را به مصدق ابالغ كرد و گفت:

»شما رئیس دولت اسالمي ایران هستید و اآلن بهایي ها در شهرستان ها فعال هستند و مشكالتي را براي مردم مسلمان  

ایجاد كرده اند، لذا مرتباً نامه هایي از آنان به عنوان شكایت به آیت ا هلل بروجردي مي رسد. ایشان الزم دانستند كه  

 شما در این باره اقدامي بفرمایید«.  

 اه و با صداي بلند خندید و گفت:مصدق به گونه اي تمسخرآمیز، قاه قدكتر 

 (۱۵۰«).یك ملت و ایراني هستند »آقاي فلسفي از نظر من مسلمان و بهایي فرقي ندارند، همه از 

( تا اینكه آخرین درگیري مهم ۱۵۱نظر آیت ا هلل بروجردي در مواردي با بي اعتنایي دولت ها روبرو مي گردید. )

شمسي رخ داد. در این سال بهائیان برتالش هاي تبلیغاتي خود به نحو بي  ۱۳۳۴مردم و فرقه ضاله بهائیت در سال 

سابقه اي افزوده بودند و به صورت كامالً علني جوانان را به مجامع خود دعوت مي كردند و مي كوشیدند تا آنان را با 

ان زیبا و آلوده كردن به مسائل عاطفي و احساسي بفریبند. گستاخي بهائیان در این سال تا بدانجا حربه استفاده از زن

 ائیت مذهب رسمي ایران خواهد شد. شمسي به ۱۳۳۵رسیده بود كه صریحاً اعالم مي داشتند از سال 

ه روي آوردند و خواستار  مردم مسلمان ایران كه شاهد این گونه تالش ها بودند، به روحانیون و رهبران فكري جامع

راه چاره اي در این زمینه شدند و علماي اعالم و روحانیون هم طي تماسهاي متعدد با مرجع تقلید بزرگ وقت 

حضرت آیت ا هلل العظمي حاج آقا سید حسین بروجردي )قدس سره( خواستار دخالت ایشان دراین ماجرا شدند و  

 فلسفي واعظ مشهور را مأمور بسیج افكار عمومي دراین زمینه كردند.  حضرت آیت ا هلل بروجردي نیز حجت االسالم 

روز سرتاسر ایران را به یك انبار   ۱۰الحق كه مرحوم حجت االسالم فلسفي خوب از پس ماجرا برآمد. او در فاصله 

كت در آمدند و  باروت بدل كرد. سخنان آن مرحوم پیرامون بهائیت آنچنان مستدل و مفید و كارساز بود كه مردم به حر

حتي   -هرلحظه بیم آن مي رفت كه خود رأساً دست به كار شوند و اماكن تبلیغاتي و پایگاههاي شناخته شده بهاییان 

را ویران سازند. در این ایام رژیم پهلوي در اوج اقتدار بود و با   -كارخانه ها و اماكن تجارتي متعلق به افراد بهایي 

كمك آمریكاییان پیروز شده بود و فرمانداري نظامي به سركردگي جنایتكاري چون  مرداد كه با ۲۸انجام كودتاي 

سرتیپ تیمور بختیار )اولین رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور( اكثر آزادیخواهان و مبارزان را دستگیر و به 

ود. اما ناگهان از عمق این  سیاهچال ها و زندانها فرستاده و به زعم خود تمام صداهاي مخالف را به خاموشي كشانده ب

سكوت، فریادي برخاست و آن، فریاد مرجعیت شیعه، حضرت آیت ا هلل العظمي بروجردي بود. ایشان طي پیامي 

خطاب به محمدرضا پهلوي هشدار داد اگر دولت رأساً دست به كار نشود و اماكن تبلیغاتي بهائیان را تعطیل و تخریب  

ساد و  ه وظایف دیني خود عمل خواهند كرد و خود براي ریشه كني این كانون هاي فنكند، روحانیت مسلمان و مراجع ب

 توطئه اقدام خواهند نمود. 

اولتیماتوم آیت ا هلل العظمي بروجردي و پیگیري ماهرانه مرحوم فلسفي و همچنین برخي روحانیون دیگر كه مبارزه با  

اده بودند، رژیم محمدرضا پهلوي را دربیم و هراس  بهایي ها و خطر فرقه بهایي را در رأس مطالب خود قرار د 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

فروبرد و موجب شد تا شاه كه همواره با نوعي تكبّر و تبختر با مردم برخورد مي كرد، قیافه اي متواضع به خود  

بگیرد و با اعزام نمایندگاني به قم و بیت علما به استمالت از روحانیون و مراجع بپردازد. اما موضوع بهائیت مسأله 

اي شخصي نبود كه مراجع در برخورد با آن نرمش نشان دهند. مبارزه با بهائیت در شمار تكالیف مهم آنان  

قرارداشت. از این رو نمایندگان رژیم هیچ سودي از این رفت وآمد و دیدارها نبردند و در پایان، خبرجدي بودن عزم  

 دند.مبارز را به اطالع شاه رسانو اراده مرجعیت شیعه و روحانیت 

یرون  بر این اساس محمدرضا پهلوي مستشاران خویش را فراخواند و از آنان خواست تا در جست وجوي راهي براي ب

 رفتن از این بن بست باشند.

مشاوران شاه پس از نشست و برخاست هاي متعدد به این نتیجه رسیدند كه رژیم باید در یك اقدام پیشگیرانه، خود 

د و با این فرقه برخورد كند در غیر این صورت حركت روحانیت، مردم را به دنبال خود  ابتكارعمل را به دست بگیر

 یرقابل كنترل در پي خواهد داشت.خواهد كشید و اقدامات احتمالي غ

( را اشغال كرد و  ۱۵۲پلیس، حضیره القدس تهران) ۱۳۳۴اردیبهشت   ۱۶بر اساس این مشاوره ها در تاریخ 

 مود: تهران اعالمیه اي به این شرح صادر نفرمانداري نظامي 

»چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهایي موجب تحریك احساسات عمومي شده است، لذا به منظور حفظ نظم وانتظامات 

عمومي دستور داده شد قواي انتظامي مركز تبلیغات این فرقه را كه »حضیره القدس« نامیده مي شود اشغال نماید كه  

 یش آمد احتمالي سوءجلوگیري شود.ازهرگونه پ

اینك فرمانداري نظامي از هموطنان عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومي را نموده و 

از هرگونه تظاهرات خودسرانه كه مخل نظم وانضباط عمومي است، جداً بپرهیزند و یقین داشته باشند كه دولت در  

اعلیحضرت همایوني شاهنشاهي به احساسات و تمایالت مردم توجه داشته وهمواره در اندیشه آسایش  اجراي منویات

 برآوردن نیازهاي عمومي مي باشد.و

 سرتیپ تیموربختیار«  -ظامي تهرانفرماندارن

. مردم  اما شدت خشم مردم از رفتار و روابط بهائیان به حدي بود كه این اعالمیه نمي توانست آنها را آرام سازد

تصمیم داشتند كه خود به حضیره القدس هجوم آورند و آن را ویران سازند. به همین سبب یكي از مقامات ارشد رژیم 

در مصاحبه اي با جراید اعالم داشت كه چون دامنه تبلیغات هواداران بهائیت وسعت یافته است، فرمانداري نظامي به  

زماني كه   هنشاه مي باشد، این مركز تبلیغات ضددین را اشغال كرد و تااحترام تمایالت مذهبي مردم كه مورد توجه شا

 ماند. ن در اختیار مأموران خواهدآنجا مبدل به مسجد و مركز عبادت مسلمانان شود، همچنا

با انتشار خبر اشغال حضیره القدس، مردم دسته دسته خود را به این محل مي رساندند. ظهر آن روز محل حضیره  

دگاه احساسات پاك مردم تهران بود. صدها نفر از مؤمنین خود را به پشت دیوارهاي حضیره القدس رسانده  القدس میعا

بودند و یكصدا اذان مي گفتند و گروههاي پرشماري از مردم، در مقابل درب این محل اجتماع كرده بودند و یكصدا 

اجرا گذشت، اما مردم همچنان خواستار تخریب این شعار »مهدي بیا، مهدي بیا« سر مي دادند. حدود یك هفته از این م

عده اي از امراي   ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۱محل بودند. از این روي رژیم یك نمایش دیگر به صحنه آورد و در روز 

ارتش بر پشت بام »حضیره القدس« رفتند و سرلشكر باتمانقلیچ، رئیس ستاد ارتش و سرتیپ تیمور بختیار فرماندار 

كار تخریب هریك با یك كلنگ ضرباتي به گنبد حضیره القدس وارد ساختند و به این ترتیب ظاهراً نظامي تهران، 

 حضیره القدس آغاز شد. 

اما رژیم قصد تخریب واقعي این محل را نداشت. به همین سبب تعداد معدودي كارگر ساختماني را مأمور تخریب این 

 ي نمي ماند.طلبیدند، در فاصله چندساعت اثري از آن باق بنا كرده بود. درحالي كه اگر مردم را به یاري مي

پس از تخریب گنبد، كار تخریب حضیره القدس تعطیل شد و مسؤوالن ادعا كردند كه مهندسان و دانشگاهیان در صدد  

پیداكردن راههایي براي ایجاد سرعت در تخریب این بنا هستند و به این ترتیب موضوع را به دست عامل زمان  

 د تا كم كم از ذهن مردم برود.دنسپر

به دنبال بسته شدن حضیره القدس و شدت یافتن مبارزات روحانیت علیه بهائیان، سیل طومارها و تلگرافات در حمایت 

از این حركت سرازیر شد. مرحوم حجت االسالم فلسفي كه در آن ایام به دستور آیت ا هلل العظمي بروجردي، مرجع  
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ران له مبارزه با بهائیت و تخریب حضیره القدس را دنبال مي كرد، در مصاحبه با خبرنگاتقلید شیعیان جهان، مسئ

 جراید در این مورد مي گوید:

صرف مطالعه آنها مي    [در هر روز]»تقریباً روزي دویست نامه و تلگراف به من مي رسد و چهار ساعت وقت من 

 دهم«. عداد در روز جواب تلفن مي شود... و قریب همین ت

 تأیید یا اعتراض است«، مي گوید:وي در پاسخ این سؤال كه »آیا این نامه ها و تلگراف ها حامل  

 ( ۱۵۳)تأیید این امر است.«  [التاین مراس]»باالتفاق 

ه شده را به آنان نشان  و براي اثبات ادعاي خود خبرنگاران را به اتاق مجاور مي برند و نامه ها و طومارهاي انباشت 

 دهند.مي 

 توده ایران و برخي جریانهاي ملي همزمان با مبارزات حجت االسالم فلسفي علیه بهائیان، گروهي از وابستگان حزب

گرا شایع ساختند كه این حركت مرحوم فلسفي با اشاره و هدایت رژیم انجام مي شود. آنان كوشیدند این مبارزه را یك  

پهلوي جلوه دهند و در تحلیل نهایي، تشكیالت روحانیت مبارز و مرجعیت  حركت سیاسي هدایت شده از سوي رژیم 

 د قدرتهاي خارجي قلمداد نمایند.شیعه را متح

این حركت درتمام سالهاي حاكمیت رژیم پهلوي ادامه داشت و حتي كار به جایي رسید كه به طور علني آیت ا هلل  

 و سازش با رژیم پهلوي مي كردند.ضعف العظمي بروجردي، مرجع تقلید شیعیان جهان رامتهم به 

با پیروزي انقالب اسالمي و انتشار خاطرات حجت االسالم فلسفي، بي پایه بودن این تبلیغات و تحلیل ها آشكار شد و  

مرحوم فلسفي با ارائه اسناد و مدارك ثابت كرد كه مبارزه علیه بهائیان حركتي اصیل و برخاسته از متن روحانیت 

از خواست مردم و اراده مرجعیت شیعه بوده است و ایشان به دستور صریح و مستقیم »آیت ا هلل   مبارز و ناشي

 فلسفي درخاطرات خود مي فرمایند:العظمي بروجردي« این مبارزه را آغاز كرده بودند. مرحوم 

والیات نامه مي آمد كه  »در مسأله بهایي ها آیت ا هلل بروجردي در یك فشار شدید افكارعمومي واقع شده بود مرتباً از

و اینكه بهایي ها مرتباً  [...كنند ]مثالً فرماندار اینجا بهایي است و یا رئیس فالن اداره بهایي است و چه ها كه نمي 

  -واقع در فلسطین اشغالي  -درحال نضج گرفتن و توسعه كار خود هستند و گفته مي شود كه رهبرآن فرقه در عكا

ان فعالیت هاي خود را در شهرها و قصبات گسترش دهند. آیت ا هلل بروجردي هم به من پیغام دستورداده است كه بهائی

 (  ۱۵۴)«مي دادند كه موضوع را به مقامات دولتي بگویم...

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۸۸، ص.۱۳۷۶خاطرات و مبارزات حجه االسالم فلسفي، چاپ اول،   -۱۵۰

،  ۱۳۸۱روح ا هلل حسینیان، بیست سال تكاپوي اسالم شیعي در ایران، مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ اول،   -۱۵۱

 . ۴۰۰  - ۳۹۶صص 

این مركز واقع در تقاطع خیابان طالقاني و حافظ، مقابل دانشگاه امیركبیر كنوني قرار دارد. این محل پس از   -۱۵۲

 ان تبلیغات اسالمي قرار گرفته است.  پیروزي انقالب در اختیار حوزه هنري سازم

، به نقل از كتاب »بیست سال تكاپوي اسالم شیعي در ایران«،  ۶۹مجله خواندني ها، سال پانزدهم، شماره  -۱۵۳

   ۴۰۲ص.

 ۱۸۵ - ۱۸۸، صص ۱۳۷۶خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفي، مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ اول،  -۱۵۴

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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