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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۹۲ آذر  ۱۷ ]تاریخ:[

 

 ؟ مرد شماره یک مبارزه با بهائیان در دوران پهلوی که بود

مردم را به اعتراض   ، در مسجد شاه ،روز پس از تشکیل دولت غاصب اسرائیل ۱۳به دستور آیت هللا کاشانی  یفلسف

جلوگیری از تخریب مسجد  -۱توان از شمسی می  ۳۰و   ۲۰ترین مبارزۀ وی در دهۀ  از مهم  .علیه اسرائیل فراخواند

 .الزامی کردن دروس تعلیماتی دینی و از همه مهمتر مبارزه با بهائیت نام برد -۲مادرشاه و ساخت مسجد ارک. 

گوید: »در  شمسی به افشاگری علیه بهائیت پرداخت. خود در این خصوص می ۳۲وی در ماه مبارک رمضان سال 

روز علم که  ائیت و موقعیت آنها در ایران صحبت کردم. فردای آن  سخنرانی ماه مبارک رمضان ... راجع به به

دهم که دربارۀ بهائیها این چنین صحبت کنید و وزیرکشور بود تلفنی به من هشدار داد که: »آقای فلسفی من اجازه نمی

گذارم« او  می امنیت را مختل نمائید و موجب خونریزی شوید«! به او گفتم »مؤدب سخن بگوئید واال گوشی تلفن را 

گویم هدف من آشکار ساختن گمراهی بهائیها هم لحن صحبت را عوض کرد. من گفتم: »با لحنی جدی به مسلمانان می

 .«است. مبادا مسلمانی دست تجاوز بگشاید و بر روی یک بهائی سیلی بزند و اینکه موجب قتل و خونریزی گردید

رادیو موج عجیبی در مملکت ایجاد کرد و مردمی که از دست آن  سخنرانی علیه بهائیها در مسجدشاه و پخش آن از 

عال گوید »برایم نقل کردند که در آن ایام حسین االسالم فلسفی میدیده بودند به هیجان آمدند. حجت  فرقه ضاله ستم

ه با بهائیان در العمل مبارزوزیر جدید برای معالجه به اروپا رفته بود به شاه تلگراف زده و گفته بود که عکسنخست

 .«گویند در ایران آزادی نیستکنند و میها اعتراض می اروپا خوب نیست، زیرا غربی

روزی در نیمه ماه رمضان از طرف سرتیپ تیمور بختیار و سرلشگر علوی مقدم به من  »گوید که در ادامه فلسفی می 

 .« ... یت و سخنرانی علیه بهائیت دست برداریدهشدار دادند که اعلیحضرت امر فرمودند که به شما ابالغ کنیم از ضد

گوید: »خالصه ما به مخالفتمان با با این احوال فلسفی این هشدارها را مورد توجه قرار نداد و چنانکه خودشان می

بهائیها ادامه دادیم. از طرف دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند که به موجب آن این فرقه  

 .«غیرقانونی اعالم شود و پیروان آن از ادارات اخراج شوند

االسالم فلسفی و ها بعد از حمالت حجتشد. ولی بهائیفعالیت فرقه بهائی توسط اداره کل سوم ساواک با دقت دنبال می

زشک القدس مرکز بهائیان در ایران احساس خطر کردند و در پی آن ایادی، پدستور شاه مبنی بر تخریب حظیرة

مخصوص شاه مدتی از ایران خارج شد. بهائیت جهانی این تصور را داشت که ایران ارض موعود بهائیان به حساب 

راجع به بهائیها این شد که شاه   ۳۴گوید: »نتیجۀ مقاومت من تا پایان رمضان سال  هللا فلسفی میدر نهایت آیت .آیدمی

هللا بروجردی قطع گردید بلکه از سوی امام  ه جهت ابالغ پیامهای آیتاز من خشمگین شود و لذا نه تنها مالقاتم با شا

 .«هایم از رادیو ممنوع شدجمعه تهران دیگر برای سخنرانی دعوت نشدم و پخش سخنرانی

ها ضربه خورد ولی آنچه آنها را از بین برد انقالب اسالمی به رهبری توان گفت با اینکه بهائیت در طول این سال می

ینی بود. از دیدگاه امام، فرقه بهائی یک گرایش مذهبی نبود بلکه یک حزب سیاسی بود که در گذشته مزدور و  امام خم

 .جاسوس انگلیس بوده است

 .سالگی در اثر کسالت به جوار رحمت حق شتافت ۹۳در سن  ۱۳۷۷در سال   یفلسف هللاتیآ
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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