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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[

 

 خبرگزاری رسا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩اردیبهشت   ٧]تاریخ:[ 

 

 تا خون در رگ مسلمانان هست مانع تسلط بهائیت خواهند شد!

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را از دوره رضاخان و در  مرحوم فلسفی در عداد عالمانی بود که فعالیت

قضایای کشف حجاب، لباس متحدالشکل، قیام مسجد گوهرشاد و... آغاز کرد. وی به دلیل افشاگری در زمینه 

نیز بازداشت شد. رژیم نه   ۴۲خرداد   ١۵آستانه المنبر بود و در های رژیم پهلوی، دائماً تحت نظر و گاه ممنوعجنایت

گرفت، بلکه دائماً با المنبر کردن ایشان همواره امکان خطابه و صحبت با مردم را از مرحوم فلسفی میتنها با ممنوع

 کردهای مختلف، ایشان را ترور شخصیت و هر روز شایعه جدیدی را علیه او منتشر میروش

گر سالروز ارتحال عالم مجاهد و خطیب نامدار گذرد، تداعیهایی که بر ما میزبه گزارش خبرگزاري رسا، رو 

آید، تاریخچه و  االسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی است. از این روی در مقالی که در پی مییاد حجتدوران زنده 

مندان را مفید و  و عموم عالقه ادوار مبارزات آن فقید سعید مورد بازخوانی قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ پژوهان 

 مقبول آید. 

های االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در ِعداد عالمانی بود که فعالیتعالم فرزانه و خطیب یگانه حجت

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را از دوره رضاخان و در قضایای کشف حجاب، لباس متحدالشکل، قیام مسجد  

المنبر ای رژیم پهلوی، دائماً تحت نظر و گاه ممنوعهگوهرشاد و... آغاز کرد. وی به دلیل افشاگری در زمینه جنایت

المنبر کردن مرحوم فلسفی همواره امکان نیز بازداشت شد. رژیم نه تنها با ممنوع  ۴۲خرداد  ١۵بود و در آستانه 

های مختلف ایشان را ترور شخصیت و هر روز گرفت، بلکه دائماً با روشخطابه و صحبت با مردم را از ایشان می

ای سعی کردند وجهه ایشان را  های مونتاژشدهکرد. در مقطعی حتی با چاپ عکسه جدیدی را علیه او منتشر میشایع

ها و موانع، مبارزات دار کنند و از محبوبیت وی بکاهند. اما مرحوم فلسفی با وجود این همه دسیسهدر بین مردم خدشه 

 خود را تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه داد. 

 ا فرقه بهائیت مبارزه ب

ها در دوره پهلوی بود. این فرقه پس از شهریور  های مرحوم فلسفی، گسترش فعالیت بهاییترین دغدغه یکی از مهم

داد،  های فراوانی که رژیم صهیونیستی در اختیارش قرار میها برخورداری از سرمایه با حمایت رژیم و بعد ١٣۲۰

جوان جامعه و تضعیف اسالم داشت. مرحوم فلسفی به خاطر اینکه شاه  سعی در ایجاد انحراف در عقاید دینی قشر 

گرفت و فردی بهایی به نام دکتر ایادی را به عنوان  های حکومتی نمیها را در دستگاهجلوی گسترش و نفوذ بهایی

سفی  ای به مرحوم فلهللا بروجردی در نامهکرد. آیتپزشک مخصوص خود انتخاب کرده بود، به شدت سرزنش می

شده و کامالً عامدانه است و بحث و مذاکره درباره  ای از پیش تعیینگفته بودند: تقویت و نفوذ این فرقه براساس برنامه

ها را به گوش شاه و های بهاییهللا بروجردی از گسترش دامنه فعالیتای ندارد. مرحوم فلسفی گالیه آیتآن فایده 

گوید: از نظر او بهایی و مسلمان هر دو از  لحنی تمسخرآمیز به ایشان می رساند و دکتر مصدق بامقامات دولتی می

گیرد از طریق هللا بروجردی تصمیم مییک ملت هستند و با هم فرقی ندارند! مرحوم فلسفی با کسب اجازه از آیت

ها چنین ی علیه بهاییها بپردازد. ساواک درباره سخنرانی مرحوم فلسفرادیو به افشاگری درباره ماهیت و اهداف بهایی

ها دارد... فلسفی... در مسجد عزیزهللا به منبر رفته و گفته یک عده بهایی که آن گزارش کرد: »محترماً معروض می
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خواهند قرآن و اسالم را از بین ببرند، لذا بر شما اند و میها رخنه کردهدهند، در تمام کاررا هیچ جای دنیا راه نمی

 ها را نابود کنید.«ها مبارزه و آن ا آن مردم واجب است که ب

ها در رادیو و تلویزیون رخنه کرده و از انواع وسایل تبلیغاتی برخوردار بودند که این  براساس گزارش ساواک، بهایی

موضوع مورد اعتراض شدید مرحوم فلسفی قرار گرفت. ساواک در گزارش دیگری از سخنرانی مرحوم فلسفی در  

خواهند بر این مملکت اسالمی مسلط  ها میها و یهودینویسد: فلسفی منبر رفته و گفته: بهاییهانی میهللا بهبمنزل آیت

ها به این هدف خود دست پیدا کنند! به این ترتیب شوند، ولی تا خون در رگ مسلمانان هست، نخواهند گذاشت که آن 

ها بگیرد و از منبر رفتن فلسفی را علیه بهاییهای مرحوم ساواک به طرق مختلف سعی کرد جلوی مبارزات و فعالیت

ها نسبت به وی را موجب گردید و ها، دشمنی دائمی آن وی ممانعت به عمل آورد. مبارزات مرحوم فلسفی علیه بهایی

های او را بگیرند. هر چند مبارزات مرحوم فلسفی و  ها و افشاگری سعی کردند به هر طریق ممکن جلوی سخنرانی

های بهائیان را بگیرد، شان به دلیل وابستگی شاه و دولت به بیگانگان نتوانست به طور کامل جلوی فعالیتهمفکران ای

ها شد. سرانجام پیروزی انقالب به ها کم کرد و به خصوص موجب آگاهی مردم نسبت به عملکرد آن اما از نفوذ آن 

 ها خاتمه داد. فعالیت بهایی

 مبارزه با حزب توده 

های این حزب پس از تبعید مات مهم مرحوم فلسفی، مبارزه با حزب توده بود که از همان آغاز فعالیتاز دیگر اقدا

رضاخان شروع شد. مرحوم فلسفی با درک هویت واقعی این حزب و انحرافات فکری آنها، از همان ابتدا با ایراد  

اً به خطر حزب توده اشراف داشت و آثار  های مستدل و آتشین به مبارزه با حزب توده پرداخت. ایشان دقیقسخنرانی

کرد. ساواک در گزارشی  های گسترده این حزب در به انحراف کشاندن جوانان نخبه کشور را درک می مخرب فعالیت

زند. کنده حرف میزند، بلکه علیه حزب توده صاف و پوستنویسد: »ایشان در لفافه و گوشه و کنایه حرف نمیمی

ها  ت در مردم اثر خوبی خواهد گذاشت.« مبارزات مرحوم فلسفی علیه حزب توده سبب گردید آنتردید این تبلیغابی

اش را به دل بگیرند و حتی بعد از انقالب هم با ارائه مقاالت فراوان علیه او در مطبوعات وابسته به خود تالش کینه

میز و به هم زدن مجالس سخنرانی مرحوم های تهدیدآها البته از ارسال نامه کردند وی را ترور شخصیت کنند. آن 

 فلسفی هم دست برنداشتند.

 مبارزه با فساد اجتماعی

بند و باری در عصر پهلوی به افشاگری  مرحوم فلسفی همواره نسبت به گسترش مراکز فساد و فحشا و رواج بی

داد. ساواک در این  رار میدانست و مورد نکوهش قپرداخت و رژیم را در دامن زدن به اینگونه مسائل مقصر میمی

ها و مناظر  روز بر تعداد سینماگوید: »دولت شبانه هایش میدهد که فلسفی در سخنرانی مورد چنین گزارش می

خواهد از این طریق، خودش را در ردیف ممالک مترقی دربیاورد، ولی غافل از اینکه افزاید و میانگیز میشهوت

شود« ... »آقایان! امروز وضع مردم در  ن اماکن بر تعداد جنایات و فحشا افزوده می کند، زیرا با تشکیل ای اشتباه می

دینی برای محو کردن دین کامالً مجهز هستند. بروید ببینید های بیهاین مملکت از لحاظ دینی بسیار ناجور است. دستگا

شود. بدانید که روز به  ن مملکت زیاد میها چه خبر است. روز به روز هم تعداد سینما در ایها و سینمادر شرابخانه 

 رود...« روز در این مملکت دین خدا دارد از بین می 

پرداخت که در بسیاری از مناطق، ها و... میها، سینماها، میکدهرژیم پهلوی در حالی به گسترش مراکز فساد، کاباره

هایش ین موضوع معترض بود و در سخنرانیمردم مسجد برای اقامه نماز نداشتند. مرحوم فلسفی به شدت نسبت به ا

هزار فاحشه دارد و در   ۲هایش خاطرنشان کرده بود: تهران کرد. وی در یکی از سخنرانیروی آن تأکید می

میلیون تومان صرف واردات مشروبات  ۴۰۰هزار دیوانه بستری هستند. در کشوری که در سال  ۲۸ها تیمارستان

دست رفته است! طبق گزارش ساواک، وی در انتقاد از اوضاع اقتصادی و اجتماعی و  کند، دین به کلی از الکلی می 

ها یا فالن هنرپیشه و رقاص امریکایی بگردند، چه توقعی دارید؟  گسترش فساد گفته بود: »از مملکتی که سوفیا لورن

 ۲صحنه. مملکتی که وزیر مگر چه دارد جز یک مشت بازیگر این مملکت نه اقتصاد دارد، نه واردات... نخست

اند. همه پول شود. حاال کسری آورده اش همین میبازی بپردازد، وضعیت اقتصادی و مالیهزار تومان پول رقاص 

هللا بروجردی به  گویند چرا آیتها مملکت را بگردانند، آن وقت می دهند تا آن ها میها و رقاصه مملکت را به هنرپیشه

 ..!« جای مسجد، کارخانه وارد نکرد.
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گوید: »اگر متصدیان امور ایشان خطاب به متصدیان امور کشور که دنبال تقلید کورکورانه از غرب هستند، می 

خواهیم، بیایند و بنشینند تا بتوانیم از گوییم و چه میها چه می خواهند بدانند که ما علما و عمامه به سر مملکت می

کند که سینما، کاباره و  ه فنون خود را به ما بیاموزد، ما را تشویق میها صحبت کنیم. اروپا به جای اینک نزدیک با آن

ها اختصاص دارند تا افکار جوانان ما را منحرف کنند...« وی تماشاخانه بسازیم. همه مجالت و نشریات به هنرپیشه

حجاب دانسته و گفته ها و وجود زنان بیخانهای با یکی از نشریات، علت افزایش طالق را افزایش فاحشه در مصاحبه 

تواند عنصر پاکی را به جامعه تحویل بدهد.« است: »مادری که به فکر عیش و نوش و میگساری و... باشد، نمی

نویسد: »فلسفی در منبر گفت که ما از ساواک در گزارش دیگری درباره انتقادات مرحوم فلسفی درباره غرب می

ها را نادیده های آن کنیم، اما صنایع و اختراعات و پیشرفتمی تمدن غرب فقط لباس و آرایش ظاهری را تقلید

 جا و ناقص، عاقبت کار ما را به کجا خواهد کشاند...« گیریم. معلوم نیست این تقلید بیمی

مرحوم فلسفی منکر پیشرفت صنعت و تکنولوژی در غرب نبود، اما تقلید کورکورانه از سبک زندگی مردم امریکا و 

گفت: »در همین دانست. ایشان درباره اشاعه فساد در اروپا و امریکا میی کشور ما سم مهلک میاروپا را برا

دانند چه کار  اند و نمیاروپایی که من رفتم، دیدم که در موضوع تهییج شهوات و غضب جوانان مثل خر در گل مانده

گردند...« مرحوم فلسفی نه تنها خود با کنند و برمیها را تقلید میروند، فقط فساد آن کنند. جوانان ما وقتی به آنجا می

کرد. ساواک گزارش کرده بندوباری تشویق میکرد، بلکه مردم را نیز به اعتراض علیه بیمظاهر فساد مبارزه می

به منبر رفت و خطاب به مردم گفت چرا به اوضاع توجهی ندارید. دیگران در برابر   ۲۰است: »فلسفی در ساعت 

پردازند. شما هم در  ها میاند و هر روز به تبلیغ و توسعه آنها را پهن کردهخانهها و رقاص ها و سینما، تئاتردین اسالم

حال هستید؟...«  قدر بیها عرض اندامی بکنید و با تظاهرات مذهبی، موجودیت خود را اثبات کنید. چرا این برابر آن 

کرد که علما و روحانیون باید برای دانست و تأکید میشا ناکارآمد می وی قوانین موجود را برای مبارزه با فساد و فح

 وضع موجود فکری کنند.

 مبارزه با رژیم پهلوی 

های ایالتی و والیتی، مرحوم فلسفی نیز همراه با با اعتراض امام خمینی و مراجع تقلید وقت نسبت به الیحه انجمن

ک گزارش داده است منزل ایشان محل رفت و آمد و اجتماع وعاظ برخی از علما علیه این الیحه اعتراض کرد. ساوا

االسالم فلسفی شخصاً نارضایتی های ایالتی و والیتی است و خود حجتو طالب دینی برای مذاکره علیه الیحه انجمن

اجرای  روحانیون درباره این الیحه را به اطالع علم رسانده و حتی او را تهدید کرده که در صورت پافشاری برای 

این قانون، در ایران انقالبی برپا خواهد شد. به هر حال با پافشاری علما به سردمداری امام خمینی، علم ناچار شد  

شاه اصول ششگانه خود را اعالم کرد و قرار شد در روز ششم بهمن   ١٣۴١دی ماه  ١٩الیحه را پیش بگیرد. در 

هایی را صادر کردند. مرحوم فلسفی از  این رفراندوم اعالمیه رفراندوم صورت بگیرد. امام و مراجع در اعتراض به  

 المنبر بود.ممنوع  ١٣۴١وهفتم بهمن دوم تا بیست

 واکنش به حمله به مدرسه فیضیه

، مأموران رژیم شاه به مجلس سالگرد رحلت حضرت امام صادق )ع( در مدرسه فیضیه که به  ١٣۴۲فروردین  ۲در 

لپایگانی برگزار شده بود حمله کردند و عده زیادی از طالب را زخمی و مضروب و العظمی گهللادستور مرحوم آیت

کند که اخبار وقایع کربال یک نفر را نیز شهید کردند. مرحوم فلسفی در پی این واقعه اعالم کرد: »این واقعه ثابت می

کامالً درست است. آنچه بر فیضیه  های آنان وارد ساختند، اکرم )ص( و جوانان و بچه بیت رسولو صدماتی که بر اهل 

 گذشت شاهدی بر این مدعاست...« 

خرداد مقدمه سقوط   ١۵خرداد در واکنش به دستگیری امام به وقوع پیوست. قیام  ١۵سه ماه پس از فاجعه فیضیه، قیام 

گری علیه  خرداد به افشا ١۵رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی بود. مرحوم فلسفی چهار روز قبل از قیام 

ها به  در مسجد ترک ۴۲خرداد   ١١دهد: »فلسفی واعظ در شب باره چنین گزارش میدولت پرداخت. ساواک در این

منبر رفته و به این نکته اشاره کرده که در مملکت مشروطه، دولت آقای علم چطور راضی شده که برخالف مقررات 

 ه کند؟« دین و انسانیت، در مدرسه فیضیه به طالب اهانت و حمل

های شجاعانه مرحوم فلسفی علیه هیئت حاکمه در روشن شدن افکار عمومی سهم بسزایی داشت و سبب روشنگری

ایشان را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر کنند. مرحوم فلسفی پس از   ۴۲خرداد   ١۵شب  ۲۲گردید در ساعت 
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ای از طالب گفت: »چند بار خواستند مرا تحت شرایطی آزاد کنند، ولی  مدتی از زندان آزاد شد. ایشان در جمع عده 

 کنم...«د قبول نمیمن زیربار نرفتم و گفتم که حرف حق را روی منبر خواهم زد و هیچ شرطی را برای آزادی خو

پس از مخالفت امام خمینی با کاپیتوالسیون و تبعید ایشان به ترکیه و نجف، مرحوم فلسفی همچنان ارتباط خود را با  

تلگرافی فرستاد و ورود   ١٣۴۴امام ادامه داد و در زمره معدود کسانی بود که با کمال شجاعت، برای امام در مهرماه 

 . ایشان به نجف را تبریک گفت

 ساله  ۲۵۰۰های واکنش به جشن

هایی که اعتراض شدید روحانیون و علمایی، چون مرحوم فلسفی را به دنبال داشت، برگزاری  یکی از رویداد

ای  شد. مرحوم فلسفی نامههای بسیار گزاف بود که مخارج آن از جیب مردم تأمین میساله با هزینه ۲۵۰۰های جشن

ها و مسئولیت شخص شاه در قبال مردمی که تحت فشار انواع و ج سنگین این جشننویسد و درباره مخار به شاه می

خواهد. مرحوم فلسفی در این نامه از شاه پرسیده بود که مخارج این ها بودند، توضیح میها و تنگدستیاقسام مضیقه 

شود در ایران دست به  می شود؟ با این پولها چگونه و از کجا تأمین شده و با مسئولیت کدام مرجع هزینه میجشن

ها خیانت به ملت و کشور است و شاه باید در آینده جوابگوی ملت  اقدامات اصالحی وسیعی زد. برگزاری این جشن 

 باشد.

 واکنش به توطئه ترور شخصیت

شنیعی های مرحوم فلسفی را بگیرد، دست به حرکت هنگامی که رژیم نتوانست با ایجاد موانع متعدد جلوی افشاگری

های وقیحانه و اعالمیه و  زد و به هتک حرمت و ترور شخصیت وی پرداخت و در این اقدام حتی از انتشار عکس

ای با تقلید از صدای او هم ابا نکرد. در گزارشی از ساواک آمده است: »طبق اخبار واصله، تعدادی  ساخت برنامه

و را در حال برهنگی با زنان و به صورت مستهجن نشان عکس از واعظ فلسفی در بعضی از منازل انداخته شده که ا

طور استنباط شده که این کار سازمان  اند. در بیرون اینها عموماً در منازل وعاظ انداخته شده دهند. این عکس می

اطالعات و امنیت کشور برای مخدوش کردن موقعیت نامبرده در جامعه بوده است...« مرحوم فلسفی در واکنش به  

 ها با کمال خونسردی گفت: عکساین 

 ها تازگی ندارند و مال دیروز و قبل و مربوط به گندکاری دولت است...« »این کار 

کرد و مرحوم فلسفی نیز از این امر  ای استفاده می رژیم شاه برای سرکوب و تخریب مبارزان و مخالفان از هر وسیله

سال تحت نظر و کنترل و بازداشت و   ١۵ب به مدت  مستثنی نبود. او از آغاز نهضت امام تا پیروزی انقال

المنبر بودن او طوالنی شد، مقامات مختلف نزد شاه رفتند و از او خواستند  المنبر بود. زمانی که ممنوعممنوع

ها ممنوعیت منبر فلسفی را رفع کند. شاه در پاسخ گفته بود: »فکر کنید فلسفی مرده! او را رها کنید و از این حرف 

 ید...«نزن

 و کالم آخر

توان کسی را با او مقایسه ترین سخنرانان مذهبی ایران بود و در این زمینه نمیتردید یکی از بزرگیاد فلسفی بیزنده

زد. او تا حدود صدسالگی همچنان محکم و قوی سخنرانی های خوبی میزد و هم حرف کرد. ایشان هم خوب حرف می 

جا نگفت. حافظه بسیار درخشانی داشت و حتی کهولت سن  را اشتباه یا فعلی را جابه  ایبار هم کلمهکرد و حتی یکمی

شدند  مند میای بود که باسواد و عامی در حد درک خود از آن بهرههم در آن تأثیر نگذاشته بود. شیوه بیان او به گونه

های خود ضمن  ط داشت و در منبرو احساس رضایت داشتند. مرحوم فلسفی همواره بر امور جاری ایران و جهان تسل

کرد. وی ضمن بیان آیات و روایات و های روز جامعه را با دقت موشکافی میبندیهشدار به مردم، جریانات و دسته

فضائل ائمه )ع( و تعالیم اسالم، مسائل اجتماعی و سیاسی روز را نیز مورد نقد و واکاوی قرار و به مسئوالن درباره 

داد. زندگی او با وقایع مهمی همزمان بود و سیر زندگی تبلیغی وی را تحت تأثیر قرار دار می انحرافات مختلف هش

گرفت و از این روی، در نهضت امام خمینی حضوری نمایان و داد. منطق مبارزاتی ایشان از مرجعیت وقت الگو می

، امام خمینی و رهبر معظم انقالب  مؤثر داشت. او پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در حمایت از جمهوری اسالمی

شمرد. ایشان تا پایان حیات ای شرعی می ای هماره در صحنه بود و آن را ادای وظیفهالعظمی خامنههللاحضرت آیت

 / ١٣۶۰طوالنی و پرثمر خویش، این شیوه را تداوم بخشید. روانش شاد./
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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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