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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[

 

 های بیگانه، امپراتوری دروغجنبش مقابله با رسانه ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸خرداد   ۴ :[تاریخ]

 

 دروغ یامپراتور

 یهاتیرغم حساسموجب شد که شاه به  د،یآفر ۳۴در رمضان سال   یفلسف ادیزنده غیبل یهایکه سخنران یموج

 .دهد تی( رضاانی)معبد بهائ القدس«رهی»حظ بی به تخر ش،یخو ییبها انیاطراف

 ختی برانگ  تیفرقه بهائ  هیخشم مردم را عل یفلسف غیبل یهایسخنران

  دییبا اراده و تأ ،ییروزها نیسال قبل در چن ۶۴دروغ:  یامپراتور گانه،یب یهاگزارش جنبش مقابله با رسانه به

حاج  نیاالسالم والمسلممرحوم حجت ،یبروجرد ییطباطبا نیحاج آقا حس یالعظم هللاتیآ ادیوقت زنده  یمرجع اعال

دست   تیفرقه بهائ تیماه یروشنگر در بازشناس ییهای نراسخن رادیدر ماه مبارک رمضان، به ا یفلسف یمحمدتق خیش

 شد،یپخش م زین یسراسر یویو در راد رادیبازار تهران )شاه سابق( ا ینیکه در مسجد امام خم های سخنران نیزد. ا

به   ،یخیتار دادیرو  نیدر سالروز ا نکینحله آشنا ساخت. ا نیو همگان را با خطر ا دیبزرگ آفر یدر کشور موج

 .آنکه مقبول افتد دی. اممیاباره پرداخته  نیعالمان نامدار معاصر در ا ی برخ لیو تحل تیروا یزخوانبا

 یخیمواجهه تار کیو انجام  آغاز

،  ۱۳۳۴در رمضان  یفلسف یمحمدتق خیحاج ش نی االسالم والمسلمحجت ادینقادانه زنده یهایسخنران رادیا دیتردیب

درباره نقش  یدوان  یاستاد عل نیاالسالم و المسلمگشته بود. مورخ نامدار حجت ایمه  شیداشت که از پ ییهابستر

 :است نگاشته نیچن هانهیزم نیا جادیدر ا یبروجرد یالعظم هللاتیآ

ها را از ادارات و  و آن  لیرا رسماً تعط  هاییها به شاه دستور داده بود که جلسات بهابار ،یبروجرد هللاتیآ مرحوم»

وعده داده بود که در وقت مناسب اقدام خواهم کرد. ما  یبروجرد هللاتیطرد کند. شاه هم به مرحوم آ یدولت یهاپست

شاه اعالم   ،یبروجرد ی آقا یهاو به خاطر اصرار  دی فرا رس ۱۳۳۴سال  نکهیتا ا م،یکرد یم دایاطالع پ شیهم کم و ب

فرقه را به مردم   ن یخود ا یهایدر سخنران یفلسف یاست که آقا نیا یگرییبها  یالغا یراه برا نیکرد که بهتر

قبل از ماه   هم، یبروجرد هللاتیگروه را اعالم بکند. مرحوم آ نیبودن ا یرقانونیبشناساند و به دنبال آن، دولت، غ

صحبت کرد.  یگرییهم چند جلسه مفصالً درباره بها شانیرا خواست و ماجرا را گفت. ا یفلسف یک رمضان، آقامبار

پخش  ویاز راد میکه به طور مستق  کرد،یم ی)مسجد شاه سابق( سخنران ینیدر مسجد امام خم یفلسف یدر آن سال آقا

گوش  ویو به راد شدندیها جمع مو شاهد بودم که مردم در مغازه  رفتمیمنبر م شی. خود من هم در تجرشدیم

است. در آن موقع    یازل یخود او هم باب گفتندیعال بود. م نیوقت حس ریکار باال گرفت. نخست وز جیتدر. به دادندیم

طرف   کیاند. از افتاده کاپوبه ت نجایدر ا هاییکه از آنجا به شاه اطالع داده بود که بها دمیها شنبه خارج رفته بود. بعد 

 دییکه به شاه بگو آوردندی اند. فشار مرا واسطه قرار داده  لیطرف چرچ کیطرف زن روزولت و از  کینهرو، از 

  یبه آقا کرد،یخارج نگاه م یایها بود و به جّو دناست! شاه هم که نوکر آن یو دموکراس یکار بر خالف آزاد نیا

ها را خواست که  آن  یبروجرد ی تا بعد از ماه رمضان. بعد از ماه رمضان، آقا دیایب کوتاهسفارش کرد که فعالً  یفلسف

وقت  یبماند برا م،یبکن یکار میتوان ینم یو چنان شده و ما در برابر مجامع جهان نی»چه شد؟« شاه گفته بود که »چن

و از   د؟«یکنیم یریو حاال جلوگ دیگفت رابشود، چ کسرهی دیر باهم فرموده بود: »کا یبروجرد هللاتی.« مرحوم آگرید

  شیو پ کردیاز فرصت استفاده م  یشاه تا آن زمان، گاه یعنیو شاه به هم خورد.  یبروجرد هللاتیرابطه آ گرید نجایا
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!« واقعه ماه رمی پذیمن نم د،یاین نجایا گریکه د د ییآقا فرمود: »به شاه بگو هاییبها ه یبر سر قض یول آمد،ی آقا م

  ادیرفته بودم. معموالً در اع یبروجرد هللاتیبود. در آن روز، به منزل آ دهیفرا رس ریغد   دیتمام شد و روز ع ضانرم

 یک یآمده بود. آقا هم به  یادیز تی. آن روز، جمعآمدندی آقا به قم م یدستبوس یبرا رانیها، مردم از سراسر او جشن

 ستادهیآقا ا یرو. من روبهدندیبوسی و دست آقا را م آمدندیطرف م دوداده بود. مردم هم از  هیمنزل تک  یهااز ستون

همراه او   زیقم( ن یژندارمر سی)رئ  یوارد شد. سرهنگ مولو یبا لباس رسم اریبخت موریسپهبد ت دمید کدفعهیبودم. 

کرده بود که اگر با آن   الی. ]به[ گمانم او خدیپوشیم یلباس معمول ستیبایدر آن جمع آمده و م تس یباینم اریبود. بخت

 تیکه آمدن شخص دانستی ! آقا هم مشودیواقع م ریتحت تأث  یبروجرد هللاتیمرحوم آ د،یایب ییکذا افهیها و قمدال 

 یابا عده اریبخت ی. خالصه، وقتدیاین یکس گریاست، چون قبالً فرموده بود که د یگرییاز مقامات، درباره بها یمهم

ها باال آمدند و دور زدند و از پله  م،یکه ما بود یاز همان سمت هان یکوچه راه دادند و ا ردماز مأموران وارد شد، م

پله بود.  کیکه آقا نشسته بود،  ییآنجا. دیآی دارد م یفرد نظام کی دیکرد و د یهم نگاه یبروجرد هللاتیرفتند. آ

آقا   انیاز اطراف یک یهنگام،  نی. در ادیوسوارد شد و کالهش را برداشت و دو زانو نشست و دست آقا را ب اریبخت

آمده است. ما از دور   حضرتیکرد و گفت که از طرف اعل یرا معرف اریبخت مساری( تیرازیابوالحسن ش رزای)م

خود را برگرداند به طرف مردم و   یشد و رو یکردند، آقا سخت برآشفت و عصبان یتا معرف  میدی. دمیکردیمشاهده م

  الیآن پله کوتاه نشست. آقا به خ یعقب رفت و رو د،ی هم که اوضاع را نامساعد د اری نکرد. بخت  اهنگ  اریاصالً به بخت

آن پله و   یرو ند،یدو زانو بنش ایچهار زانو  نکهیا یبه جا  مساریکه ت دیکرد. د یرفته، برگشت و نگاه اریبخت  نکهیا

  یو صدا ییکذا تی زد که ما با آن جمع اریبخت به یتشر نجایرا دراز کرده است! آقا در ا شیپشت سر آقا نشسته و پا

آقا نشست.   یناراحت شد که بلند شد و آمد چهارزانو جلو یطور اری. بختمیدیآقا را شن ادیمداح و هلهله مردم، فقط فر

  قا کرده و آ یوقت خصوص یتقاضا اریها نقل شد که بختهم رفت. بعد اری. بختدیو برو د ید، آقا اشاره کرد که بلند شوبع

انجام   یاگر عمل کنمیدخالت نم گری!« آقا فرموده بود که »من دتییچه؟« گفته بود: »در مورد بها ی: »برادندیپرس

 « .دیرا هم نفرست یو کس دییاین نجایا گریکه خوب، و اال د دیداد

 !افتیکه تحقق ن یاوعده القدس؛رهیحظ بیتخر

 یهاتیرغم حساسموجب شد که شاه به  د،یآفر ۳۴در رمضان سال   یفلسف ادیزنده غیبل یهایکه سخنران یموج

اقدام، به شکل ناقص   ن یحال ا ن یدهد. با ا تی( رضاانی)معبد بهائ القدس«رهی»حظ بی به تخر ش،یخو ییبها انیاطراف

  یدستور را برا ن یباورند که او ا نیبر ا یاریباره سر باز زد. بس نیو شاه از انجام کامل وعده خود در ا رفتیانجام پذ

باره  نیدر ا یکنیمحمدرضا مهدو هللاتیبودند. آ یفلسف یهایصادر کرد که متأثر از سخنران یفرونشاندن خشم مردم

 :معتقد است

  نیرا شروع کردند. در ا ییهاتیفعال  یفلسف یهمراه با آقا یبروجرد هللاتیمرحوم آ ها،ییمبارزه با بها انیجر در»

)مسجد شاه سابق( داشتند، که  ی در تهران و در مسجد امام فعل ییهایسخنران یفلسف ی دارم که جناب آقا  ادیبه  نهیزم

محفل  - هاییبها القدسره ی. در آخر ماه رمضان بود که ما به حظدادمیگوش م ویها را از راداز آن منبر یمن بعض

.  یمعرق سنت یکاریبزرگ داشت با کاش  ی. آنجا گنبدمیآمد -است غاتیسازمان تبل اریکه االن در اخت هاییبها یاصل

ً ی مستق ویو از راد کردندیم یسخنران هاییدر رد بها یفلسف ی آن زمان که آقا ماه رمضان، شاه   ردر اواخ شدیپخش م ما

که  آورندی از خارج به من فشار م هاییکایامر رایز دیاور یب ترن ییموج را پا یرا احضار کرده و گفته بود: قدر شانیا

را با موافقت خودتان شروع کردم و شما خودتان موافق    یگفته بودند که من کار یفلسف  ی. آقادیبرخورد نکن  هاییبا بها

مردم چه خواهند   م،یاگر در وسط کار در ماه رمضان سکوت کن میحاال که شروع کرد م،ینکار را بک  نیکه ا دیبود

ود که در ماه رمضان  وعده داده ب شانیپول گرفته و سکوت کرده است؛ چون ا یالبد فلسف ندیگویگفت؟ قهراً مردم م

  دیو مردم را به آرامش دعوت کن ترم بحث را آرا  تیفیاما ک د،ی. شاه گفته بود شما ادامه بدهکندیباره صحبت م نیدر ا

هم که شد همان بود که گفتند  یکار نیها برخورد نکنند و آخرها حمله نکنند و با آنکه به مرکز آن  دیها بخواهو از آن 

لذا مردم از مسجد   کند،ی دولت خودش آنجا را خراب م د،ینداشته باش القدسرهیبه حظ یکه شما کار دییبه مردم بگو

اطالعات   ان یجر نیآن وقت جوان بودم و نسبت به ا . منکندیتماشا که دولت چگونه آنجا را خراب م یبرا دندامام آم

را  هایکم کاشبا چکش کم یعنی کنند؛یخراب م نهی که گنبد را با طمأن میدید میبا دوستان رفت ینداشتم، منتها وقت یادیز

شود و با   بیتا از اساس تخر خواستیبود؛ بولدوزر م یآسان زیچاما خراب کردن آنجا  آورند،یم نییخرد کرده و پا

خراب  نیدر کار است. ا یابه دوستانم گفتم که حتماً نقشه ابانی. در همان خرفتینم  شیاز پ یکلنگ و چکش کار
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کار را کردند و البته ظاهر گنبد را خراب کردند و به   ن یآرام کنند ا یمردم را قدر  نکهیا ی. فقط براستین یکردن واقع

 یها کم بشود سپس روجوش و خروش و هجمه مسلمان یاست که تا حدود نیا یاها برکار نیگفته بودند که ا هاییبها

 « .بود یاواخر باق نیپوشش دادند که تا ا یروانیآن را با ش

 خت یبرانگ تیفرقه بهائ هیخشم مردم را عل یفلسف غیبل یهایسخنران 

 ت یبا بهائ  تیامام به مبارزه مرجع  نگاه

با فرقه   یبروجرد هللاتیمواجهه آ تیف یدر باب ک شانیباورند که ا نیبر ا ینیامام خم کانیشاگردان و نزد یبرخ

 ادیچون زنده  ،یاالمله هینامدار و وج بیخط ینیآفرباور بود که نقش نیداشت. امام بر ا ییهاتأمالت و نقد ت،یبهائ 

ابوالقاسم  هللاتی. آستین دانیم نیبه ا عهیش یاعال ت یمرجع میتقبه ورود مس یازیاست و ن یباره کاف ن یدر ا یفلسف

 :شرح دارد نیبد یتیباره روا نیدر ا یخزعل

. به نظر من سخن و  کردیم یبروجرد یالعظم هللاتیاز آ ییهاامام )ره( انتقاد زین تی مبارزه با بهائ وهیمورد ش در»

  تیشخصاً در برابر بهائ یبروجرد هللاتیبود. آ یدرست و منطق کیآن دو هر  یهادو بزرگوار و روش نیگفتار ا

االسالم به واعظ معروف حجت یانامه شانیمواجه بود. ا شکلم نیدر بروجرد هم با ا نیقبل از ا یحت رایز ستادیا

  انیجر ن یسخن رانده بود. مرحوم امام از ا تی نامه به شدت بر ضد بهائ نیقرائت کند. در ا ویداد، تا در راد یفلسف

  ی برا یچون فلسف ،ی واعظ پرقدرت رایز کردیدخالت م دیموضوع نبا  نیدر ا تیمرجع شانیناراحت بود. به اعتقاد ا

از وعاظ   یک یتازه از طرف  تیموفق ن یکه ا شدیدربار متوجه م م،یشدیمبارزه موفق م نیبود. اگر در ا یکار کاف نیا

نه  گرفت،ی واعظ را م کی بانیفقط گر یناکام نیا می شدیوارد گود نشده است و اگر موفق نم تیبوده و هنوز مرجع 

مرحوم مدرس   انیجر نیداشت و همچن اد یرا به  شانیا  ییو تنها یاشانک هللاتیشکست آ  یبروجرد هللاتیرا. آ تیمرجع

گرفته شود، مردم در   ش یدر پ میاگر مخالفت با رژ گفتندی م شانی. اردکیدر ذهن خود مجسم م شهیرا هم یو دیو تبع 

 یهمراه ونیقالباز ان  یعلت با بعض نیخواهد رفت و به هم نیاز ب زیو آنگاه حوزه ن گذارندیوسط راه ما را تنها م

. هو  رودیبه شمار م تیاز عوامل موفق یک ی ،یاسیس یهاتیها و فعالو باور به خلق و مردم در کار  مانی. اکردینم

  دانی: اگر ما وارد مگفتی. امام مردم را باور داشت. امام مکندیرا القا م یمعن نیهم نیبنصره و بالمؤمن  دکیا  یالذ

 نید عیبود که مردم را مط ونیروحان  تیکه تقو رفتی پذ دیرا با تیواقع نیآمد. البته ا دمردم هم دنبال ما خواهن میشو

 رفتندیپذی که حرف امام را م ییفضال  نیبود. ا یبروجرد یالعظم هللاتیحاصل تالش آ هاتی موفق نیا شتریکرد و ب

از   نید ییجدا هیمروج نظر ایمشوق  یبروجرد هللاتیاگر آ نیقیبودند. به  یبروجرد  هللاتیدستگاه آ افتگانیپرورش

  ماندند،یندارد، در قبال نهضت امام ساکت م استیبه س یچندان لیتما شانیا دندیفهمیفضال م نیا یحت ایبود  استیس

 «.کردندیم یسم پاش یبروجرد هللاتیمغرض ضد آ  ایافراد خام  یاما متأسفانه برخ

 ی اسیو س ینیدر عرصه مبارزات د تیحضور دوباره روحان یناب برا یفرصت

 یاز منظر تی با فرقه بهائ تیو مرجع  تیاما به مواجهه روحان ،یجعفر شجون نیاالسالم و المسلمحجت دیفق سخنور

  ن،یشیدر مبارزات ادوار پ یمذهب انیجر یهایناکام یاباور است که پس از پاره  نیاست. او بر ا ستهیمتفاوت نگر 

 :دیگوی باره م نیدر ا یبوده است. و انیجر نیا  یقوا برا دیتجد یدرواقع نوع تی تقابل با بهائ

نشده بود.   دانیبه آن صورت وارد م یو مرحوم مدرس گذشته بود و کس یهللا نورفضل خیزماِن مبارزاِت ش گرید»

. کردندیمبارزه م هاییدر جلسات قرآن با بها خته،یبه طور جسته گر یاکم مطرح شد و عده کم تی مسئله مبارزه با بهائ

ها جمع مردم را در شهرستان انیآقا نینوع مبارزه است. هم نینوع مبارزه بهتر نیکه ا کردندیم الیمردم خ

مردم را    یاست. به مناسبت جشن نیهم هاییبها هینهضت و مبارزه عل نیواقعاً بهتر کردندی م الی. مردم هم خکردندیم

 مطرحرا  یو مسائل آمدیم هیاز انجمن حجت تیهم به عنوان مبارزه با بهائ ییو آقا کردندیدعوت م یرستانیبه دب

که ما  گفتمیم شهیمنبر هم یاست. رو یمبارزه، انحراف نیکه ا گفتمی م -خودم ییادعایبا همه ب-. آن موقع بنده کردیم

 های دربار یکه باتالق است آنجا که مولد پشه است. گاه ییکشت، آنجا دیباتالق پشه را با م،یرا بکش پشه کی میرویم

که   میدار یده کیاالن ما در دهات قمصر کاشان  نیمنظورتان شاه است. هم  ماکه ش  گرفتندیاشکال م هاز یچ نیبه ا

که  هان ی. آخر اخبرندیو ب اطالعیب سواد،یبدبخت، ب  رمردیو پ رزنیمشت پ  کی ها تنها هستند، اما آن ییآنجا همه بها

  هاییاصفهان، بها دنی. در فربودندآن وقت  ریوزو نخست عیصنا ریها شاه، وزآن  یهاها و دانشمندباسواد یهستند؟! ول

گفت:   دیانجام شده بود که با یقتل عام جه،یبودند و درنت ختهی)ع( را به هم ر نیامام حس  یروز عاشورا دسته عزادار
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  نیامام حس یو مثالً در روز عاشورا دسته عزادار  دهندی بود که اکنون سپاه صحابه در پاکستان انجام م یتیمثل جنا

  نی. ادهندیبود که اکنون، سپاه صحابه در پاکستان انجام م یاتیاز جنا یانمونه ت،یجنا نیبستند. ا بار)ع( را به رگ

به   یرگیو حکومت ت یبروجرد هللاتیآ نیواقعه، ب  نیها را محاکمه کردند. در اثر اتکب شدند، آن را که مر تیجنا

ها را  مسلمان ها،ییبها ی. به جامیشرکت کرد ظلومم یهاو در محاکمه مسلمان میوجود آمد. ما همه به تهران آمد

مدام   ،یاصطالح قاضبه ایدادستان  یآقا کردم؛یآمدم؛ شلوغ م یاسالم به دادگستر انیاز فدائ یک یمحکوم کردند. من با 

. کردمی. من هم سکوت مکردندی برود. به بنده اشاره م رونیب دیآن آقا با کند،یکه آن آقا چرا شلوغ م کردیاشاره م

را در کشور   اتیجنا نیا هان یا نکهیا از یبروجرد هللاتیآ  یها آوردند ولبر سر آن  ییکه چه بال دیآینم ادمیاالن 

بود، بعد هم  یدالگورک ازینیها بود. اولش که قصه کناراحت و نگران بودند. دربار در چنگ آن  شدند،یمرتکب م

ً یانگلستان و نها سیسرو  جنتِ ینتلیقصه ا بودند.   یو ملعون فی ها واقعاً گروه کثافتادند. آن  ایهم در چنگ سازمان س تا

را گرفتند. البته،   هاییبها القدِس ره یکه انجام شد، حظ یریاما بر اثر مبارزات اخ کردند،ی اداره م هان یدربار را هم ا

که همه - هارگریکنار صندوق بلور در کوچه شمش رازیمؤثر بود. در همان سال، من در ش زین یفلسف یآقا یسخنران

ها نقل از آن  تیروا ۲۰  - ۲۲ ی. شبکردمیرا مطالعه م انیو ب قانیاقدس و ا یها. کتابرفتمیمنبر م -بودند ییبها

 هان یا یکه چه مزخرفات دندیخندیقاه ممنبر، قاه یو مردم پا کردمیرا عنوان م هانیا اتیبودن آ محتوایو ب کردمیم

 یبروجرد هللاتی هم به آ یبله قربان مصلحت کیها بود و دارند! البته، دربار آلِت دسِت ابرقدرت  شانیهادر کتاب

 « .فرستادندیرا خدمت او م یو افراد موجه گفتندیم

 کالم آخر و

  د،یرس انیبه پا ی، به هر رو۱۳۳۴در رمضان سال  تی با فرقه بهائ تیو روحان  تیقدرتمند و البته ناتمام مرجع مبارزه

 یفلسف یمحمدتق خی حاج ش نیاالسالم والمسلمحجت ادیدرباره آن را از قلم زنده یینها یاما بهتر آن است که داور

 :دیبخوان

 برد، انقالب نیرا از ب ت یضربه خوردند، اما آنچه بهائ هاییبها یشمس ۱۳۳۴رمضان سال   یهایبا سخنران هرچند»

 و ییکایبود. او بود که قدرت را از عوامل امر ینیامام خم یالعظم هللاتیآن مرحوم آ گذارهیبود که پا یاسالم

  رانیبه ارمغان آورد. امروز مردم ا رانیا یرا برا یسالما یکرد و حکومت اله یها را متوارگرفت و آن یستی ونیصه

دوباره بر   هاییکایشود و امر فیتضع یاسالم یجمهور ند،یضربه بب یناخواسته انقالب اسالم یبدانند که اگر خدا

  رانیا نانو مسلما  کنندیمسلط م  هاستیونیرا مانند صه هاییها بهادوم خواهد بود. آن  نیفلسط ران یمسلط شوند، ا رانیا

 یو اسارت و بدبخت یدربههستند، به در  نیمسلمان که مالک فلسط یهاینیهستند مانند فلسط نیسرزم نیرا که مالک ا

 «.کشانندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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