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چکيده
فتنه باب و بها از توطئههاي مهم کانونهاي استعماري است که با هدف آسيب رساندن به اسالم
و مذهب شيعه ،از بين بردن خصلتهاي ضداستکباري و ظلمستيز آن و شکستن اقتدار ملي
ايرانيان ،از اواسط دورهي قاجاريه طراحي و پديد آمده است .در اين پژوهش برآنيم با استناد به
اسناد موجود و تحليل آنها ،چرايي پيدايش فرقهي بهائيت بهعنوان يك جنبش مذهبي ساخته و
پرداخته استعمار ،سرنوشت آن قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي و چگونگي موضع پيروان و
حاميان بهائيت در مقابل حوادث مختلف ايران را ،به نحو موجز بررسي و نشان دهيم که فرقهي
ضالهي بهائيت همواره در کنار دشمنان اسالم و بهعنوان يکي از ابزارهاي بالقوهي فرهنگي در
اختيار قدرتهاي بزرگ ،در تحوالت تاريخ معاصر ايران نقش منفي و مخربي ايفا کرده و از بدو
شکلگيري تاکنون علما و مراجع معظم تقليد بيشترين مبارزه را با آنان انجام دادند .يافتههاي مقاله
در هفت بند پايان بخش پژوهش حاضر بوده که در نتيجه ذکر شده است.
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مقدمه
بهائيگري بهعنوان يك جنبش اجتماعي در قرن « 31ق» ( 33م) در ايران پا به عرصه وجود
گذاشت و بهعنوان حرکتي عليه سنتهاي ديني و اجتماعي حاکم بر جامعه ،به حيات خويش ادامه
داد .اين جنبش در کنار حکومتهاي استعماري ،در مقابل فرهنگ اصيل ملي اسالمي قرار گرفت
و بهعنوان ابزار استعمارگران به کار رفت .از نظر اجتماعي ،بروز اين جنبش در ايران زماني بود که
پس از جنگهاي ايران و روس به علت افزايش تماس با فرهنگ اروپائي ،نوگرايي افکار بسياري
از متفکرين و عوام را به خود مشغول کرده بود و در نتيجهي مخالفت با سنتهاي غلطي نظير
استبداد شاهان ،زمينه را براي ظهور حرکت هاي اجتماعي فراهم کرده بود .در چنين شرايطي
جنبشهاي اصالحي چندي در ايران شکل گرفته و در اين فضا برخي به فکر تغيير فرهنگ ملي
حاکم و ايجاد نوآوريهاي مذهبي افتادند .در نتيجه اين طرز تفکر بود که فرقههايي چون شيخيه
و بهائيه با حرکتهاي سنتشکن خود در کنار مکاتب سکوالر در ايران ظاهر شده و در مقابل
حرکتهاي احياگر سنتهاي ديني ايستادند .با اين طرز فکر کلي ،اين فرقهها ،حتي اگر به قول
بعضي به وسيله همان استعمارگران به وجود نيامده باشند ،آلت دست استعمارگران قرار گرفتند.
عمدهترين مخالفان آنان در ميان مردم ،علما و روحانيون بودند ،که با حرکت منسجم و
هماهنگ خود ،همگام با مردم ،فصل ديگري در تاريخ مبارزات خود گشودند .اين مکتب با ارائه
تفسيرهاي فلسفي و عرفاني جديد دربارهي مقوالتي مانند ماهيت روح ،کيفيت معراج ،مفهوم
«هورقليا» ،رکن رابع و شيعهي کامل و همچنين مقام امام در سلسله مراتب وجودي و نحوهي
رابطهي امام با آفريدگار ،موجبات تغيير و تحول گسترده را در انديشهي عدهاي فراهم آوردند.
هدف از اين پژوهش بررسي چند و چون جنبش بهائيت بهعنوان يك جنبش مذهبي و
پاسخگويي به سؤاالت ذيل است :فرقههاي شيخيه ،بابيه ،ازليه و بهائيه (که همه تحت عنوان
بهائيگري در ايران خالصه ميگردد) کي ،چرا ،چگونه و توسط چه کساني به وجود آمدهاند؟ و در
مقابل حوادث مختلف ايران ،از آغاز پيدايش تا کنون ،چگونه موضعگيري نمودهاند؟ و وضعيت اين
فرقه انحرافي در قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي چگونه بود؟
پيشينه تاريخي فرقهي بهائيت
نخستين گروههاي خارجي که با هدفهاي استعماري پا به سرزمين ايران گذاشتند ،جامعهي ايران
را جامعهاي محکم در سايهي اتحاد عقيدتي و باورهاي اسالمي يافته و پس از دهها سال رفت و
آمد ،مطالعه و رايزني به اين نتيجه رسيدند که براي نفوذ در اين جامعه و کشاندن ايران به جادهي
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استعمار و استثمار ،چارهاي جز ايجاد اختالف در عقايد ديني مردم ندارند .به همين سبب تالش در
راه تضعيف بنيانهاي اعتقادي مردم و ايجاد اختالف در ميان آنان را در دستور کار خود قرار دادند.
بر اساس همين درک و احساس نياز بود ،که دولت انگلستان بهعنوان قدرت طراز اول و مسلط
استعماري آن روزگار ،براي نفوذ در سرزمينهاي اسالمي بهويژه ايران ،طرح و برنامهاي مفصل
تدارک ديده و براي ايجاد شکاف در بافت اعتقادي مردم مسلمان و شيعه مذهب ايران بودجه
هنگفتي در نظر ميگيرد( .رايين اسماعيل .)31 -3131:331 ،از همين زمان شعبهي ويژهي امور
ديني و اوقاف در کنسولگريهاي انگليس در شهرهاي ايران ،بهويژه شهرهاي مذهبي نظير
مشهد ،قم ،شيراز و نيز در شهرهاي عراق و بينالنهرين مانند شهرهاي کربال ،نجف و سامرا آغاز
بهکار کرد .در اين شعبههاي نوبنياد که زير نظر سفارت بريتانياي کبير در تهران اداره ميشدند،
چندين کارشناس امور ديني عضو وزارت مستعمرات انگلستان (که به زبانهاي فارسي و عربي
تسلط کامل داشتند) مشغول به کار گرديدند .ديپلماتهايي که در اين شعبهها فعاليت مي کردند،
ظاهراً صاحب عنوان «دبير» بودند .اينان اطالعات فراواني پيرامون اديان و مذاهب داشته و در هر
شهر ،عوامل و جاسوسان مخصوصي با آنان در ارتباط بودند و با بودجهي مخصوصي که دولت
انگلستان به نام «موقوفه صوبه اود» [غازي حيدرالدين پادشاه «صوبه اود» و فرمانرواي «لکنهو»
تمام دارايي خود را وقف مراکز ديني شيعيان جهان کرده است تا درآمد حاصله از آن در هر سال
صرف امور معيشتي و تحصيل علوم ديني طالب شيعه مذهب شود]( .همان) .در اختيار آنان
گذاشته بود ،در فعاليتهاي مذهبي و اسالمي مردم اخالل ميکردند .سرآرتورهاردينگ ديپلمات
معروف و سفير وقت دولت انگلستان در ايران ،اين بودجه را به يك اهرم قدرتمند تشبيه نموده و
مينويسد« :اختيار تقسيم وجوه موقوفه صوبه اود در دستهاي من مانند اهرمي بود که با آن
ميتوانستم همه چيز را در ايران و در بين النهرين بلند کنم و هر مشکلي را حل و تصفيه نمايم.»..
(هاردينگ سرآرتور 3131 ،ش .)114 ،سياستمداران و دولتمردان انگليسي که کينهاي
آشتيناپذير با اسالم و مسلمانان داشتند و آنها را سد راه تسلط خود بر ملل و سرزمينهاي مشرق
زمين ميدانستند ،تاجاييکه لرد گالدستون نخست وزير انگلستان در يکي از جلسات پارلمان اين
کشور به پشت تريبون رفت و درحاليکه قرآن کريم را بر سر دست بلند کرده بود خطاب به
نمايندگان گفت« :تا اين کتاب در دست مسلمين است کاري از انگلستان دربارهي آنان بر نميآيد
و ما نميتوانيم بر آنان حکومت کنيم».
از اينرو ،انگليسيها از ابتداي ورود به ايران در زمان صفوبه ،با هدف تضعيف قدرت نظامي و
اقتصادي شيعيان ،همواره سالطين عثماني را به جنگ با ايران و درگيري و نبرد خونين با
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پادشاهان شيعه مذهب صفوي تشويق ميکردند .بر اين اساس يکي از محورهاي عمدهي تالش
کارگزاران استعماري و ماموران و دبيران شعبهي اديان وزارت مستعمرات و نيمه مستعمرات و
مستملکات دولت انگلستان ،پيداکردن ،تشويق ،پشتيباني و حمايت از مدعيان مهدويت ،با هدف
ايجاد تشتت ،پريشاني و چند دستگي در ميان مسلمين بود .اين حرکت در ايران که در همسايگي
هندوستان ،يعني بزرگترين و زرخيزترين مستعمرهي بريتانيا قرار داشت ،واجد ويژگي و اهميت
خاص بود .اين نکته قابل تعمق و انديشه است که تنها در فاصلهي زماني پنجاه سال ،چندين
مدعي مهدويت در سرزمينهاي اسالمي پيدا شده که به شهادت اسناد و مدارک تاريخي همگي،
بدون استثناء از حمايت دولت انگلستان برخوردار بودند و به شهادت همان اسناد تاريخي سه تن از
اين مدعيان مهدويت ايراني عبارت بودند :از سيدعلي محمدشيرازي (باب) که فتنه بابيگري را در
ايران پديد آورد و موجب خونريزي در ايران شد .و ميرزا حسينعلي نور کجوري (بهاءاهلل) فرقه
ضالهي بهاييت را ايجاد کرد که آن هم باعث صدمات جبران ناپذيري به مردم اين آب و خاک
گرديد و ميرزا يحيي صبح ازل ،هم فرقهي ازليگري را ايجاد کرد .فتنه «بابيگري» و
«بهاييگري» و «ازليگري» همگي از آبشخور «شيخيگري» و انديشههاي شيخ احمد احسايي
سيراب ميشوند .بر اساس مدارک موجود ،مأموران دولت انگلستان مدتها پيش از آن که سيد
علي محمد شيرازي (باب) ادعاي خويش را مطرح سازد او را زير نظر داشته و همواره گزارش
فعاليتهاي وي و پيروانش را به لندن ميفرستادند .برابر سند موجود در بايگاني وزارت امور خارجه
انگليس ،به تاريخ  13ژوئن  3531م که يك مأمور ناشناس انگليسي از تهران به لندن ارسال
داشته چنين آمده است« :جناب لرد پالمرستون ،برحسب تعليمات جناب لرد ،اينجانب افتخار دارد
شرحي درباره مسلك جديد «باب» را لفاً ارسال دارم .مطالب ضميمه را يکي از پيروان باب به من
داد و من ترديدي در صحت آن ندارم .در يك جمله ،اين (درشمار) سادهترين مذاهب است که
اصول آن در ماترياليسم ،کمونيسم و القيدي نسبت به خير و شر کليه اعمال بشر خالصه ميشود.
افتخار دارم که منقادترين چاکر ناچيز شما باشم» .امضاء ناخوانا( .اسناد وزارت امور خارجه انگليس،
پرونده شماره  31 – 331 – 113و  ،foبه نقل از رايين اسماعيل .)331 :3131 ،
مؤسس فرقه شيخيه
شيخ احمد احسايي از اهالي «احساء» و فرزند زينالعابدين بنابراهيم و مؤسس فرقهي شيخيه در
ماه رجب « 3333ق» متولد و درسال « 3141ق» از دنيا رفت( .احسايي شيخ احمد ،بيتا.)3 / 3 ،
و متصوفه و به علت انحرافات فکري،
او با تأسي از عقايد حروفيان ،نقطويان ،عدديان،
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خطاهاي اعتقادي که با موازين و اصول مقبول توحيد ،امامشناسي ،معاد و ديگر معتقدات اسالم
تطبيق نداشت از جامعهي روحانيت و مردم شيعه طرد شد و فقهاي بزرگ زمانش مانند شيخ
محمدحسن صاحب «جواهرکالم» و سيدابراهيم قزويني صاحب «ضوابط االصول» وشريف العلماء
مازندراني ،شيخ محمد حسين صاحب فصول و ...او را تکفير نمودند (تنکابني محمد/1 :3134 ،
.)44
بيشترين نظرات کفرآميز و تکفير برانگيز او اقتباس شدهاي از نوشتههاي حافظ رجب برسي
حلي (متولد اواخر قرن « 5ق» و متوفي اوايل قرن « 3ق») و از نوشتههاي قاضي سعيد الدين
قمي (متوفي اواخر قرن « 33ق») ميباشد .حافظ رجب نيز به نوبه خود تحت تأثير آراء سيد شاه
فضلاله نعيمي شيرواني که به «فضل حروفي» معروف و مؤسس فرقهي «حروفيه» بود ،قرار
داشت و اوست که چند قرن قبل از بهاء و باب ،خود را «محل حلول الوهيت» و خود را خداي
مجسم و مجسد و هيکل اعلي دانسته است و بر اثر انحراف فکري و اعتقادي از اسالم ،به فتواي
محکمه شرع و فقها به مرگ محکوم شد .بعضي از آثار فضل حروفي بهوسيله مستشرقان براي
ضربه زدن به اسالم به نام «نمونههايي از قرآن و اسالم» انتشار يافته است .بخش عمدهي
شيوهي حروفيان از بعضي از فرقههاي يهودي که به «کاياليست ها» يا «جمليون» معروفند،
اقتباس شده است« .کاباال» اسم يك جنبش صوفيانه و شبه عرفاني يهود است (نوري
يحيي 3131،ش 41 ،و .)41
جانشينان شيخ احمد احسائي
با مرگ شيخ احمد « 13ذيالقعده  3143ق» منصب درس وي به سيد کاظم رشتي ،از شاگردانش
رسيد و حلقهي پيروانش به او گرويدند .مطابق روايت شيخ ،سيد کاظم بهواسطه خوابي از وجود
شيخ احمد آگاه ميشود ،باالخره در يزد به محضر شيخ ميرسد (هانري کوربن .)44 :3143 ،و پس
از آن مريد و همراه شيخ و مفسر آراي او ميشود .عصر سيد کاظم براي شيخيه روزگار «تکامل
انديشهي شيخيه و تشديد منازعات علماء با مکتب» او بود (اکبري ،محمد علي.)145 :3154 ،
با مرگ سيدکاظم در سال « 3133ق» دوران تازهاي از حيات مکتب شيخي آغاز شد .اين دوره
را بايد روزگار مناقشات و نزاعهاي مدعيان جانشيني سيدکاظم و مکتب شيخي دانست .در حقيقت
سيدکاظم مسئلهي بابيت و ظهور امام را بهنحوي به طالب و شاگردان خود آموزش داده بود که
تمامي آنان در انتظار ظهور قريبالوقوع امام غائب بهسر ميبردند و از اين لحاظ خود را در زمرهي
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ياران حقيقي وي بهشمار ميآوردند و براي دستيابي به مقام بابيت و نيابت ،و در جستجوي
شيعهي کامل و تعيين «رکن رابع» به عبادات سخت مشغول بودند.
مکتب شيخيه در نخستين گام هاي خود ،با انشعابات گستردهاي روبهرو شد .مورخان ،مدعيان
جانشيني سيدکاظم را  15نفر اعالم کردهاند که پس از مرگ وي هر کدام سرسلسلهي فرقهاي از
مکتب شيخيه شدند (نجفي ،سيدمحمدباقر .)344 :3131 ،مهمترين آنان ،حاج کريمخانکرماني در
کرمان ،ميرزاشفيع ثقهاالسالم و مالمحمدممقاني در آذربايجان ،ميرزامحيط «شيخيه عتبات» و
سيدعلي محمدشيرازي در شيراز بودند (آبراهام يراوند .)11 :3111 ،که خود را جانشين سيدکاظم
رشتي خوانده و پيرواني را گرد خود جمع کردند و پيروان سه گروه اول همچنان به شيخيه معروف
ماندند ،اما پيروان سيدعلي محمد باب فرقهي جديدي را پديد و به «بابيه» معروف شدند ،که در
اين جا به معرفي مؤسس اين فرقه ميپردازيم.
سيد علي محمد شيرازي ( 6621 – 6611ق)
بنيان گذار فرقه ضالهي «بابيه» در محرم « 3113ق» در شهر شيراز به دنيا آمد .پدرش سيدرضا و
مادرش فاطمه بيگم و بنا به قولي خديجه بيگم نام داشت .خواندن و نوشتن را به شيوهي معمول
زمانهي خويش در شيراز آغاز کرد .در کودکي بعد از مرگ پدرش روانه بندر بوشهر و تحت کفالت
دايياش قرار گرفت و مدتي را نزد مکتبداري که از پيروان فرقهي «شيخيه» بود ،بهکار آموختن
پرداخت .و چون به سن رشد و بلوغ رسيد در کنار دايي خود به کسب و کار در «کمپاني ساسون»
که سهام و مالکيت آن متعلق به يکي از سرمايهداران کالن يهودي بغداد بود و در بندر بوشهر و
بمبئي هندوستان به کار تجارت ترياک اشتغال داشت ،پرداخت .وظيفه او در آغاز اين همکاري،
انجام کار بسيار دشوار «ترياک مالي» بود .او وظيفه داشت تا هرروز بيش از ده ساعت در زير
آفتاب سوزان بندر بوشهر ،ترياکهاي خام را که بهصورت مايع بود ،بر روي تختهاي مخصوص
ريخته و با کاردک فلزي ويژه اين کار ،ساعتها آن را مالش داده تا کمکم اين مايع در مجاورت
هوا و مالش دادن ،تبديل به گلولهها و حجمهاي سفت و فشرده ترياک شود .سپس آنها را به
صورت «لولهاي»  11گرمي در ميآورد تا به دفتر تجارتخانه «ساسون» در بمبئي هندوستان
ارسال شود و در راستاي سياست استعماري انگليس ،در منطقه آسياي جنوب شرقي ،بهويژه چين،
با قيمتي در حد رايگان بين مردم بومي آن مناطق توزيع گردد .و اينکار ،به مشاعر وي آسيب
رسانده و از او موجودي «ماليخوليايي» که ادعاي تصرف در ماه و ستارگان را داشت ساخته بود.
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اين نکته در خاطرات پرنس کينياز دالگورکي 3سفير کبير روسيه در ايران درباره سيدعلي محمد
1
باب آمده است .آشنايي سيدعلي محمد شيرازي (باب) با خانواده يهودي و سرمايهدار «ساسون»
تأثيرات مهمي در زندگي او گذاشت و وي را با کانونهاي مهم يهودي آشنا ساخت که بنا به
اعتقاد پارهاي از مورخين پايههاي اصلي ادعاهاي او دربارهي «باب امام زمان بودن» و يا بنا به
اعتقاد فرقه «شيخيه» ادعاي «رکن رابع» بودن او از همين ايام و در ارتباط با همين کانونها
شکل ميگيرد.
«سيدعلي محمد شيرازي» (باب) که دوران مکتب و تحصيالت مقدماتي خود در بوشهر را
تحت نظر معلمي به نام شيخ عابد که داراي اعتقادات متعصبانه «شيخيگري» و از پيروان شيخ
احمد احسايي پيشواي بزرگ و بنيانگذار اين فرقه بود ،گذرانده و در شمار معتقدان اين فرقه
درآمده بود ،با هدف تکميل معلومات خود ،سفري هم به کربال ميرود و در آنجا مدت زماني را در
کالس درس سيدکاظم رشتي پيشواي وقت «شيخيه» و جانشين شيخ احمد احسايي ،مؤسس اين
فرقه ،حضور مييابد.
بابيها و بهاييها سيدعلي محمد شيرازي را صاحب «علم لدنّي» ميدانند و در اين مورد
بهشدت مبالغه و در مورد حضور وي در کالس درس سيد کاظم رشتي چنين مينويسند« :تا سيد
باب (جوان بيست و چهارساله) به محضر سيدرشتي (مرد پنجاه ساله) ورود فرمودند ،اين تاجري
محقر و آن عالمي موقر ،درس را احتراماً له متوقف نمود و توجه شاگردان را به صحبت حضرت
باب معطوف فرمود و در حين صحبت چنان احترامات فائقه و تکريمات الئقه از مورود نسبت به
 -3پرنس کينياز دالگورکي وزير مختار دولت روسيه تزاري در نخستين سال هاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بود .او ابتدا بهعنوان
مترجم سفارت روسيه در سال « 3154ه ق» به ايران آمد و با تظاهر به اسالم از حسن ظن و سادگي برخي از مسامين سوء
استفاده و در ميان آنان نفوذ ميکرد .وي از همين رهگذر موفق به نفوذ در خانقاه احمد گيالني شد و در همانجا به شناسايي افراد
مستعد براي اهداف مورد نظر خود پرداخت .دالگورکي بعد از مدتي به عتبات عاليات مي رود و در مجالس درس «سيدکاظم رشتي»
با سيد علي محمد شيرازي (باب) آشنا مي شود .وي در کتاب خاطرات ايام سفارت خود در ايران ،بخشي را به روابط خود با سيدعلي
محمد باب که در آفتاب سوزان بر روي بام ميرفت و ساعتها به خواندن اوراد و ادعيه فرقه «شيخيه» ميپرداخت .پرنس
دالگورکي اعتراف مي کند که سيد علي محمد باب معتاد به چرس و بنگ بود و من هم با تشويق وي به مصرف هر چه بيشتر اين
مواد سعي در تخريب مشاعر او داشتم و در اين راه هم توفيق يافتم .تا جايي که ادعاي تصرف در ماه و ستارگان را داشت و بعدها
هم مدعي مهدويت شد .البته بهائيان مدعي جعلي بودن اين خاطرات شدند اما با انتشار اسناد تاريخي و روشن شدن نقش
دالگورکي در کوچ دادن نخستين گروه از بابيان و بهائيان به شهر عشق آباد روسيه و ساختمان نخستين «مشرق االذکار» (معبد
بهائيان) در اين شهر ،صحت اين مطالب ثابت گرديد .ر ک( :مرعشي ،سيدابوالقاسم ،بيتا).
 -1خاندان ساسون ،بنيان گذار تجارت ترياک در ايران بودند و با تأسيس بانك شاهي انگليس و ايران نقش بسيار مهمي در
تحوالت تاريخ معاصر ايران اي فا کردند و به امپراتوراي تجاري شرق بدل شدند و در زمره دوستان خاندان سلطنتي بريتانيا جاي
گرفتند .براي آگاهي در اين زمينه رک( :شهبازي ،عبداله.)31 :3151 ،
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وارد ظاهر ميشد که همگي در شگفت و حيرت افتادند و مسائلي از آثار ظهور موعود در ميان
آوردند که پس از اين مقدمات و بروز داعيه ايشان ،همگي طالب ،آن مسايل را راجع به سيد باب
دانسته و غرض سيدکاظم رشتي از اين مسايل و اذکار آن بود که به طالب بفهماند حضرت باب
قائم موعود و مهدي منتظر است ( »...فاضل مازندراني ،اسداهلل 311 ،بديع .)15 .- 13 ،سيدکاظم
رشتي درسال « 3133ق» ميميرد و هيچيك از شاگردان و خواص خود را براي جانشينياش
انتخاب نميکند و چند روز قبل از مرگ خود ،در حضـور گروهـي از مريدانش اعالم ميدارد که
بهزودي حضرت صاحبالزمان يا به قول پيروان فرقه شيخيه« ،رکن رابع» ظهور خواهد کرد و
خود ادارهي امور مسلمين و جهان را بهدست خواهد گرفت و جهان را به سمت قسط و عدل
رهبري خواهد کرد .زمانيکه سيد کاظم رشتي از دنيا رفت ،سيدعلي محمد شيرازي در بوشهر بود
و همراه با دايياش در خدمت تجار يهودي ،بهويژه تجارتخانه «ساسون» به کار فرآوري و
آمادهسازي ترياک اشتغال داشت .در آن زمان بيش از پنج سال بود که «سيدعلي محمد» با
يهوديان و تجارتخانه «ساسون» در ارتباط مستقيم بود .از اين روي ،اين ادعا که «سيدعلي
محمد» به تشويق و اغواي يهوديان خود را جانشين سيدکاظم رشتي و پس از آن «باب» امام
زمان خوانده است ،دور از انتظار نيست« .شيخيگري» را بايد مولود سياست فتحعلي شاه قاجار و
ابراهيم خان صدراعظم (نياي خاندان قوام شيرازي) براي استقرار يك نظام استبدادي و متمرکز در
ايران دانست و «شيخيه» را يك فرقه درباري با هدف سلب اقتدار از نهاد غيردولتي روحانيت
شيعي و استقرار سلطهي مطلقهي دولت بر حوزهي دين ارزيابي نمود .دربار قاجار قصد داشت
بهعنوان تقليد از عثماني يك نهاد دولتي ديني تأسيس کند و شيخ احمد احسايي را بهعنوان «شيخ
االسالم» در رأس آن و قدرتي در مقابل علماي سرشناس آن روز قرار دهد .سيدکاظم رشتي،
جانشين شيخ احمد احسايي ،نيز مورد حمايت فراوان دربار قجر بود و با دولت عثماني رابطهي
بسيار نزديك داشت (دفتر پژوهشهاي مؤسسه کيهان.)13-35 :3153 ،
بهائيت در عصر مشروطيت
از زمان شيخ احمد احسايي تا انقالب مشروطيت ،يعني حدود  31سال ،فرقههاي متعددي
همچون شيخيگري ،بابيگري ،ازليگري و بهائيگري ظهور و بروز پيدا کرده که تنها
شيخيگري و بهائيگري ،به سبب حمايت کانونهاي استعماري ،بر سرپا مانده بودند .بسياري از
پژوهشگران و نويسندگان تاريخ که با نگرشي اسالمي به انقالب مشروطيت نگاه ميکنند،
بابيگري و بهائيگري را يکي از عمدهترين عوامل انحراف آن ميدانند .در اين دوران شاه در
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رأس دولتي فقير که دولتمردان نااليق و ناکارآمد آن بهخاطر مديريت نادرست و سوءاستفاده در
اوج فساد بودند ،قرار داشت ،که اين امر سبب افزايش مطالبات آزادي خواهانه مردم بهدليل هدايت
روحانيت گرديد.
روي همرفته دو خط فکري ،نهضت مشروطه را تغذيه ميکرد .يکي علما و روحانيون که
اصالحات اجتماعي ،مذهبي را خواستار بوده و ديگري روشنفکران و تحصيلکردگان فرنگ رفته و
غربزده که الگوهاي دموکراسي اروپايي را براي ايران ميخواستند ،اما تفکر غالب ،تفکر اسالمي
بود.
مورخان و کارشناسان غربي همچون خانم پروفسور آنلمبتون جاسوس انگليسي در ايران براين
اعتقاد است که در آن ايام مردم ،ايران را «کشور اسالم» و شاه را هم «پادشاه اسالم» ميخواندند.
و پيش از انقالب مشروطيت يك حرکت آزاديخواهانه و نوگرايانه توسط ميرزا ملکمخان
ناظمالدوله و سيدجمالالدين اسدآبادي در ايران شروع شده بود و اين جنبش که عليه فساد و
استبداد داخلي و نفوذ خارجي بود به جنبشي ملي و اسالمي تبديل شد .البته دور از انتظار نيست
که خانم «آنلمبتون» که پيوند و ارتباطاتش با آژانسهاي جاسوسي انگلستان اثبات شده،
ميکوشد تا حرکت ميرزا ملکمخان نظامالدوله که از سوي «گراند لژ اسکاتلند» ،يعني سرزمين
مرجع فراماسونري جهان ،هدايت ميشود و اهدافي جز برنامههاي استعماري ندارد ،را حرکتي
آزادي خواهانه قلمداد نمايد.
پس از ترور ناصرالدين شاه و آغاز سلطنت مظفرالدين شاه ،مطالبات مردم شدت بيشتري به
خود گرفت .به استناد مدارک تاريخي ،مردم از آغاز حرکتي که منجر به مشروطيت شد ،خواستار
«عدالتخانه» بودند .يعني به جنبهي اسالمي نهضت اهميت بيشتري داده و درخواست ادارهي
عدالت خانهها بر مبناي معيارهاي اسالمي را داشتند .عبارت مشروطيت درست بعد از بستنشيني
در سفارت انگليس توسط روشنفکران و تحصيلکردگان غرب رفته يا روشنفکران سکوالر ،يا بابي
مسلك ،در گفتمان مردم وارد گشت .يکي از مهمترين فعاالن در اين عرصه ميرزاملکم خان
ارمني 3پدر فراماسونري ايران است و ميرزاآقاخان کرماني و شيخ احمد روحي از ديگر افرادي
هستند که در اين زمينه تالش و فعاليت بسيار داشته و با مقاالت و نوشتههاي خود سعي در تبليغ
مشروطيت و دموکراسي از نوع غربي آن ميکردند ،که به اتهام دخالت در ترور نافرجام
«ناصرالدين شاه» به دستور محمدعلي ميرزاي وليعهد در تبريز کشته شدند .نکته جالب و در خور
 -3مانکجي هاتريا بنيانگذار واقعي اولين سازمان فراماسونري ايران (فراموشخانه) است که به دليل فقدان تحقيقات بنيادين در اين
زمينه تأسيس آن به غلط به ميرزا ملکم خان نسبت داده شده است ( شهبازي ،عبداله ،پائيز .)31 :3151

700



فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشهاي انقالب اسالمي ،س  ،0زمستان  ،30ش 77

توجه پيرامون ميرزاآقاخان کرماني و شيخ احمد روحي اين است که هر دو پيرو فرقه ضاله «باب»
و داماد ميرزا يحيي صبح ازل سرکرده فرقهي «بابيهاي ازلي» و برادر بهاءاهلل بودند .بر اين گروه
بايد نام ميرزايحيي دولتآبادي را هم افزود .او هم از بابيان مشروطهخواه و فعاالن نهضت
مشروطهخواهي در ايران بود .ميرزا يحيي دولت آبادي در خانوادهاي بابي به دنيا آمد و پدرش
مأمور و نماينده امور حسبيه ميرزا يحيي صبح ازل در ايران بود و هرساله وجوهات به اصطالح
شرعيه «بابيها» را جمعآوري و براي «ميرزايحيي صبح ازل» به قبرس ميفرستاد .آن چه
بهعنوان نتيجه اين بحث عايد ميگردد ،اين است که در حقيقت انقالب مشروطيت را روحانيون
مسلمان به ثمر رساندند اما اين انقالب در نيمه راه توسط عدهاي از روشنفکران سکوالرِ بابي و
بهايي از مسيراصلي خود خارج شد و سرانجام آن به ديکتاتوري رضاخان رسيد .بهطورکلي در
انقالب مشروطيت تغيير ساختار دولت و تبديل ديکتاتوري به شکلي از حکومت عادالنه هدف
مردم بود .تا آن زمان نظريه مدوني در مورد حکومت اسالمي وجود نداشت ولي روش دموکراسي
غربي طرحي آماده و آزمايش شده در کشورهاي اروپايي بود .به همين سبب با فشار روشنفکران
غربزده بهويژه پيروان بابيگري و بهاييگري ،مشروطه جايگزين تفکر عدالت خواهانه اسالمي
شد( .دفتر پژوهش هاي مؤسسه کيهان.)314-311 :3153 ،
بهائيگري در عصر پهلوي
در دوران پهلوي بهويژه در دوره پهلوي دوم بهعلت مساعد شدن شرايط حضور بهائيان در
صحنههاي اجتماعي و بهخصوص سياسي ،شاهد حضور گسترده و فعال آنان در مناصب کليدي
هستيم .زيرا سياستها و برنامههاي ضد ديني دستگاه حاکمه ،مطابق ميل و هدف بهائيان تنظيم
و مقابلهي آنان با دولت بهنوعي سازش و همکاري تبديل گرديد .اين همکاري در روند افزايش
تعداد نفوس بهائيان تأثير گذارد .چنانکه يونس افروخته ،از سران بهائي تهران ،به اين مورد
اعتراف کرده و مينويسد« :در قزوين که بودم ،زماني که هفتاد نفر قزويني هموطن و همشهري و
بعضي ساللهي متقدمين به زيارت من شتافتند ،با ديدن و تجمع اين احباب روح جديدي در من
توليد شد ،زمان طفوليت خود را بهخاطر آورده و بليات آن زمان را از نظر گذرانيدم ،در نيمههاي
شب ميرفتيم و چه رنجها و تعبها که احباء در آن زمان متحمل ميشدند تا اين که کلمهاي را به
گوش همديگر برسانند .امروز الحمدهلل به برکت همت اولياء و از تأثير دم مطهر شهدا ،حکومت
عادله استقرار يافت ،دوستان متشتت و پريشان کمکم جمع ميشوند و انجمن روحاني تشکيل
ميدهند» (افروخته ،يونس.)313 :3131 ،
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آغاز حکومت رضاخان با ابتداي رهبري شوقي افندي جانشين عباس افندي همراه است .در دوران
پهلوي شاهد اين هستيم که بهائيت در پناه دولت خود را حفظ کرده بر پيروان خود ميافزايد و در
اين دوران ايران به پناهگاه امني براي بهائيان تبديل ميگردد .الزم به ذکر است که در دوران
پهلوي سران اصلي بهائيت در خارج از کشور (عمدتاً در اروپا و آمريکا) به سر ميبردند و امور
بهائيان ايـران بــه دستور شوقي افندي و بعدها بيتالعدل اعظم که مــرکزيت آن در اسرائيل
ميباشد از مجاري محافل ملي داخل کشور اداره ميشد.
جنبش بهائيت در دوران پهلوي يکي از شاخههاي بسيار مؤثر و با نفوذ در تشکيالت سياسي
دولت و به تبع آن ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي کشور بوده است .در دوران پهلوي اول سياست
دين و روحانيت زدايي او مطابق ميل و هدف بهائيان بود .بنابراين مقابله آنان با دولت از ميان رفت
و برعکس نوعي همکاري با آن داشتند .آنها با همکاري دولت به مقابله با نهاد دين پرداختند.
اين مقابله تا حد کشف حجاب که از احکام ضروري دين مبين اسالم است ،پيش رفت (شهسواري
ثريا.)33 - 33 :3115 ،
به نظر ميرسد رضاخان نسبت به بهائيان بسيار خوشبين بوده است ،چنان که يکي از افسران
بهائي را بهعنوان آجودان مخصوص وليعهد خود انتخاب ميکند .به گفته فردوست اين شخص که
سرگرد صنيعي نام داشت ،بعدها سپهبد ميشود و به وزارت جنگ و تصدي يکي ديگر از
وزارتخانهها منصوب ميگردد و اين مثال خود حاکي از احترام و اعتماد رضاخان به بهائيان و
ميزان نفوذ آنان در دستگاه دولتي ميباشد.
علت اين توجه و خوشبيني را ميتوان در تکاپوهاي آشوبگرانهي عدهاي از سران بهائي در
اواخر دورهي قاجاريه که به انقراض اين سلسله و تأسيس حکومت پهلوي کمك کرد .جستجو
نمود .در اوايل شهريور « 3133ش» برابر با ذيقعده « 3114ق» ابوالفتحزاده و منشيزاده ،مشکات
الممالك ،سه بهائي پايهگذار گروه تروريستي کميتهي مجازات ،عمليات خود را در قالب گروه
جديدي آغاز و به چند فقره قتل 3همراه با انتشار اعالميههايي دست زده که بازتاب اجتماعي و
سياسي فراوان داشته و فضائي از رعب و وحشت را در تهران ايجاد و تأثيرات عميق سياسي بر
جاي نهاد که چهار سال بعد به کودتاي سوم اسفند « 3133ش» رضاخان و سيد ضياءالدين
طباطبائي انجاميد.

 -3قتل هايي که توسط اعضاي کميته ي مجازات و در عرض پنج ماه صورت گرفت عبارت بود از-3 :قتل سيد محسن مجتهد،
فرزند محمد باقر صدر العلماء و داماد سيد عبداهلل بهبهاني  -1ميرزا عبدالحميد خان متين السلطنه ثقفي ،مدير روزنامه عصر جديد.
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در کابينه سيد ضياءالدين يکي از سران درجهي اول بهائي به نام «موقرالدوله» 3از خويشان علي
محمد باب ،وزير فوايد عامه و تجارت و فالحت شد .اين مقام به پاس خدمات بهائيان در پيروزي
کودتا به ايشان اعطاء شد (شهسواري ثريا .)31-33 :3115 ،يکي از دستاوردهاي انقالب مشروطه
پس از غلبه مشروطهخواهان بر مشروعه خواهان حاکميت انديشهي کافي نبودن دين براي ادارهي
جامعه و تسلط منطق ايجاد تحول اجتماعي بر اساس مدلهاي غربي و عمدتاً برگرفته از غرب بود
رضا خان با استفاده از اين جو به تضعيف نهاد مذهب پرداخت و از اقتدار روحانيت کم و به اقتدار
دولت افزود .تفاوت اين دوران به علت انحراف در انقالب مشروطه با دورهي قاجار کنار گذاشتن
مذهب و ادارهي امور به سبك غربي بود .حال آنکه در دورهي قاجار اعتبار شاه به ظلاهلل بودن او
بود .اما شانزده سال سلطنت پهلوي اول انصافاً يك دورهي دشمني سنگين نسبت به نهادهاي
فرهنگ اسالمي بود.
اصالحات و نوسازي پس از رضاشاه توسط فرزندش که علناً توسط متفقين روي کار آمد ادامه
يافت .براي جلب قلوب مردم و متدينين ،اجراي مراسم عزاداري اباعبداهلل الحسين(ع) که ممنوع
اعالم شده بود آزاد و حجاب زنان ديگر جرم تلقي نشد .ديگر آزاديهاي دموکراتيك در قالب يك
حکومت ليبرالمنش نيز ارائه شد ،به نحوي که فرق مختلف فکري در ايران رواج يافت .در دههي
اول روي کار آمدن محمدرضاشاه ،روزنامهها آزادي نسبي يافته و احزابي نظير توده،
سوسياليستهاي خداپرست ،کسرويگرايي و غيره در کنار گروه فداييان اسالم رونق گرفت .در
همين فضا بود که اقليتي در مجلس شوراي ملي بهدنبال ملي کردن صنعت نفت و خلع يد از
شرکت نفتي انگلستان افتاد .اما جالب است که طي چندين دوره مجلس اين گروه در اقليت ماند و
حتي حدود شش ماه قبل از ملي شدن صنعت نفت وقتي مظفر بقايي نماينده کرمان خواست
اليحه ملي شدن صنعت نفت را تقديم مجلس کند ،نتوانست امضاي پانزده نماينده موافق را کسب
نمايد .باالخره مجاهدتهاي مردم و همکاري احزاب و بهخصوص تهديدهاي گروه فداييان اسالم
با مشارکت دکتر مصدق و همت آيتاهلل کاشاني صنعت نفت را ملي کرد .اما کودتاي  15مرداد،
شاه و نفت ايران را از چنگال انگلستان بيرون آورد و دربست در اختيار آمريکا قرار داد .پس از آن
شاه به کمك برنامهريزان آمريکايي و با استعانت از سازمان مخوف امنيتي خود در راستاي
اصالحات به سبکي که رضاخان شروع کرده بود ،با سرعت و شدت بيشتري ادامه حرکت داد.
 -3علي محمد موقرالدوله سر کنسول ايران در بمبئي در سال « 3535م» و نمايندهي وزارت خارجه در فارس در سال « 3311م» و
حاکم بوشهر در سالهاي « 3333 -3333م» بود و اندکي پس از کودتاي سوم اسفند « 3133ش» در گذشت (شهبازي ،عبداله،
 3151ش( 35 ،پاورقي).
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براي اين که جريان جنبش بهائيت را در دوران پهلوي بهخصوص پهلوي دوم پيگيري کنيم و
دريابيم تا چه ميزان فعاليت داشته و در سرنوشت سياسي و اجتماعي اين کشور نفوذ و تأثير داشته
است در اين قسمت به معرفي برخي از عناصر بهايي که از ديگران تأثيرگذارتر و مهمتر بودهاند
ميپردازيم.
از زمانيکه بهائيها عمالً قدم در عرصهي سياست گذاردند و در صدد بر پا نمودن هويت
سياسي مستقلي بر آمدند ،فعاليت در بخش اقتصاد و تجارت را شروع کردند .آنان با فعاليتها و
عملکردهاي خود در دوران پهلوي دوم توانستند به اهداف خود برسند ،به گونهايکه در اين زمان،
اغلب اشخاص طراز اول در اقتصاد و سرمايهداري ،بهائيان بودند .افزايش قدرت اقتصادي بهائيان
در جهت قدرت سياسي آنها با حمايت دولت و دربار صورت گرفت .آنان با با بهرهگيري از
پستها و مناصب کليدي حتي المقدور به غصب اموال و امالک ديگران پرداختند .که ميتوان به
افرادي همچون هژبر يزداني سرمايه دار معروف ،ثابت پاسال رئيس راديو تلويزيون ،عهديه
خواننده زمان شاه ،فرخرو پارسا وزير آموزش و پرورش کابينه هويدا ،دکتر شاهقلي وزير بهداري که
پسر سرهنگ شاهقلي مؤذن بهائيها بود ،مهندي از بهائيان کاشان شاغل در دفتر مخصوص فرح
پهلوي ،مهدي ميثاقيه سرمايهدار و صاحب استوديو ميثاقيه و صدها نفر بهايي متنفذ ديگر اشاره
نمود.
محمدرضا پهلوي معتقد بود که بهائيان عليه او توطئه نکرده و وجودشان در مناصب دولتي
براي او مفيد است .آنان هم از اين موقعيت براي ثروتمند شدن و در دست گرفتن اقتصاد کشور
سود جسته و با استفاده از نفوذ سياسي خود در غصب اموال ديگران کوشا بودند .به نظر فردوست
تمام ثروت هژبر يزداني متعلق به جامعه بهائيّت و نام هژبر در حقيقت پوششي براي کسب قدرت
اقتصادي و توسعه اين فرقه بوده است (مؤسسهي مطالعات و پژوهشهاي سياسي.)114 :3133 ،
در اين دوران بهائيت روند رو به رشدي يافته و شخص شاه از گسترش نفوذ آنان بهعنوان عناصر
مطمئن و در ضمن بيخطر براي سلطنتش حمايت ويژه نموده و از اين طريق و با تکيه بر آنان
اقتدار روحانيت را تضعيف و در صورت هرگونه احساس خطري از جانب بهائيان با نيروهاي مذهبي
مردم بهمقابلهي با آنان بپردازد .گرچه اين حمايتها با شعارهاي مذهبي و ادعاهاي وابستگي
محمدرضا به مکتب تشيع چندان سازگار نيست ،بهعبارت ديگر شاه با استفاده از فرهنگ غيرشيعي
و غرب باور بهائيان در راستاي استحاله فرهنگ مــذهبي ملي و جلب حمايت بيگانگان استفاده
مينمود و با استفاده از تضاد بين آنان و مردم ،اهرم کنترل آنان را در دستان خويش ميفشرد
(شهسواريثريا.)313 :3115 ،
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مبارزات علما و گروههاي مذهبي عليه بهائيگري
در حالي که رژيم پهلوي به علت سفارش اربابان شاه ،به سوي تقويت بهائيت در ايران حرکت
ميکرد و بخش بزرگي از امکانات در اختيار بهائيان بود و دستشان در همهي امور باز بود ،در ميان
ملت ،متدينين به تحرکاتي عليه بهائيت دست زدند .عمدهترين مخالفان آنان در ميان مردم ،علما و
روحانيون بودند ،که با حرکت منسجم و هماهنگ خود ،همگام با مردم ،فصل ديگري در تاريخ
مبارزات خود گشودند .مخالفتهاي مردم و نيروهاي مذهبي عليه بهائيت ،تا دهه  11ش چندان
گسترده نبود ،زيرا بهائيان فعاليت تبليغاتي آشکار نداشته و مخفيانه به تبليغ بهائيت مشغول بودند.
اما از اين زمان به بعد ،به دليل توسعهي تشکيالت و سازمانهاي بهائي و گسترش آنان در
صحنههاي سياسي و اقتصادي ،تبليغات آنان آشکار و روزبهروز بر تعداد آنان افزوده ميشد.
متعاقب اين جريان ،اعتراضات و نارضايتيهاي مردم در نواحي مختلف کشور افزايش يافت .بايد
گفت که سير مبارزه با بهائيت از زمان پديد آمدن اين فرقه در ايران آغاز گرديد .طي يك قرن آثار
زيادي در رد آن پديد آمد و کتابهاي زيادي در اين مورد نوشته شد ،نمونه آن کتابچه «چهار
شبجمعه» حاصل چند مناظره بين يك مسلمان بهنام جالل دري و يك بهائي است (جعفريان
رسول .)11/ 1 :3153 ،شدت فعاليت بهائيها در نواحي مختلف کشور ،اعتراض شديد آيتاهلل
بروجردي و ساير علما را برانگيخت ،من جمله عدهاي از اهالي «اليگودرز» در سال « 3113ش»،
در ارتباط با فعاليت بهائيها در اين شهر ،براي ايشان شکوائيهاي را نوشته و از گسترش تبليغات
بهائيان در اين شهر ،اهانت به مقدسات اسالمي و همدستي رؤساء و مديران ادارات دولتي با آنها،
ابراز ناخشنودي و نگراني کرده و براي جلوگيري از خونريزي ،تقاضاي اقدام عاجل کردند .آيتاهلل
بروجردي ،حجت االسالم فلسفي را مأمور کرد تا در اين باره با نخست وزير (رزم آرا) مالقات
کرده و از وي بخواهد تا جلوي فعاليت اينها گرفته شود (دواني ،علي .)355 :3151 ،آيتاهلل
بروجردي بهائيها را مخل امنيت کشور ميدانست و با آنها مبارزه ميکرد ،دکتر حائري يزدي در
اين مورد ميگويد« :اگر يك بهائي در شهري رئيس يا صاحب منصب ميشد ،ايشان يا رسماً بر
عليه او کار کرده و يا با صدور بيانيه يا اعالميه تالش ميکرد که آنبهايي را تعويض و يا از بين
ببرد( .الجوردي ،حبيباهلل.)43 :3153 ،
در دورهي پهلوي سازمان روحانيت ،بهطور علني عليه بهائيت تحرکاتي داشت که مشهورترين
اين حرکتها مخالفتهاي مرحوم فلسفي است .از سال « 3111ش» بهخصوص در دورهي
نخست وزيري حسين عالء ،دست بهائيان در امور کشور بازتر شد و پس از کودتاي  15مرداد،
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جرأت آنان بيشتر گرديد .به همين مناسبت شکايات زيادي در اين مورد به آيتاهلل بروجردي
رسيد .ايشان هم آقاي فلسفي را مأمور مقابله با تبليغات بهائيت نمودند.
پس از درگذشت آيتاهلل بروجردي در سال « 3141ش» محمدرضا شاه احساس نمود که
فرصتي براي خارج کردن کامل مذهب از امور اجتماعي بهدست آمده است .ابتدا اليحه
انجمنهاي ايالتي و واليتي را در دولت علم به تصويب رساند که با عکسالعمل شديد روحانيت
مواجه و موجب شناسايي آرايش نيروهاي مذهبي شد (روحاني ،سيدحميد .)314-311 :3135 ،و
ازجاييکه حکومت پهلوي گمان ميکرد بعد از آيتاهلل بروجردي کسي براي مقابله با اقدامات ضد
ديني رژيم وجود ندارد حمله همه جانبهاي براي منزوي کردن دين و روحانيت صورت داد که
بالفاصله با عکسالعمل حضرت امام مواجه گرديد .ايشان در جمع روحانيون قم در ارديبهشت
« 3141ش» فرمودند« :در زمان حيات مرحوم آقاي بروجردي (رضوان اللَه عليه) هم نقشه اين
بود که ايشان نباشند و قم نباشد .قم را براي منافع خودشان مضر ميدانند ... .آنان فکر ميکردند
که در قم چيزي به نظر نميخورد! [اشاره به سخن شاه که گفته بود« :در قم کسي که در حد
مرجعيت باشد به چشم نميخورد»] .فهميدند که چيزهايي به نظر ميخورد ،چيزهايي به چشم
ميخورد ،چيزهايي به دهان ميخورد ،به گوش ميخورد؛ فهميدند که نه آنطور نبوده است .اينها
از آن وقت نقشه کشيدند براي نابودي روحانيت و دنبالش نابودي اسالم و دنبالش نفع رساندن به
اسرائيل و عمال اسرائيل ( »...خميني ،سيدروح اهلل 115 / 3 :3133 ،و .)111
در مورد اصالحاتي که شاه تحت عنوان انقالب سفيد در ايران به اجرا گذاشت ،حضرت امام
برخي از اصول آن را الهام گرفته از تقويم بهائيان ذکر کرده و ميفرمايند« :آقا ،يك حقايقي در
کار است ،من باز سرم دارد درد ميگيرد؛ يك حقايقي درکار است .شما آقايان در تقويم دو سال
پيش از اين يا سه سال پيش از اينِ بهاييها مراجعه کنيد ،در آنجا مينويسد :تساوي حقوق زن و
مرد ،رأي عبدالبهاء است .آقايان از او تبعيت ميکنند .آقاي شاه هم نفهميده ميرود باالي آنجا،
ميگويد :تساوي حقوق زن و مرد .آقا! اين را به تو تزريق کردند که بگويند بهايي هستي ،که من
بگويم کافر است ،بيرونت کنند .نکن اينطور ،بدبخت! نکن اينطور .تعليم اجباري عمومي نظامي
کردن زن ،رأي عبدالبهاء است .آقا تقويمش موجود است ،ببينيد! شاه نديده اينرا؟ اگر نديده
مؤاخذه کند از آنهايي که ديدهاند و به اين بيچاره تزريق کردهاند اينها را بگو .و اللَه ،من شنيدهام
که سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا بيرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم
نيست به او برسانند .مطالب خيلي زياد است ،بيشتر از اين معاني است که شما تصور ميکنيد.
مملکت ما ،دين ما ،در معرض خطر است؛ شما هي بگوييد که «آقايان! نگوييد :دين در معرض
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خطر است» .ما که نگفتيم دين در معرض خطر است ،در معرض خطر نيست؟! ما اگر نگوييم شاه
چطور است ،چطور نيست؟ آقا يك کاري بکنيد اينطور نباشد .همه چيز را گردن تو دارند
ميگذارند .بيچاره! نميداني آن روزي که يك صدايي در آمد ،يك نفر از اينهايي که با تو رفيق
هستند ،رفاقت ندارند .اينها همه رفيق دالرند؛ اينها دين ندارند؛ اينها وفا ندارند» (همان/ 3 ،
.)141
از اينرو ،به علت اعتراض حضرت امام(ره) به کاپيتوالسيون يا حق مصونيت قضايي ارتشيان
آمريکا در ايران و انحرافات مختلف رژيم و عدم مشاهدهي عکسالعمل فراگير در بين روحانيت و
مردم ،ايشان به ترکيه و سپس نجف تبعيد گرديد .و اين امر آمريکا و شاه را مطمئن کرد که ديگر
رمقي در سازمان مذهبي براي مقابله با آنان باقي نمانده است .از اين پس بود که بهائيان علناً در
صحنه اجتماعي و سياسي کشور ظاهر شدند .بهعبارت ديگر حضور آنان در صحنه پس از اطمينان
از سرکوب کامل روحانيت شيعه و نهاد مذهب پس از قيام  33خرداد در سال « 3141ش» و تبعيد
حضرت امام در سال « 3141ش» ميباشد .در همين سال هويدا به سمت نخست وزيري انتخاب
و مديريت برنامههاي شاه را به عهده ميگيرد و حدود  31سال در اين منصب باقي ميماند.
بعد از تبعيد امام ،روحانيت شيعه به مبارزهي خود با اين فرقهي ضاله ادامه داد که براي نمونه
به فتاواي برخي از مراجع اشاره ميگردد:
کفر بهائي مسلّم است (موسوي گلپايگاني ،سيدمحمدرضا 3413 ،ق.)133 / 1 ،
افراد فرقهي ضالهي بهائي نجس هستند ،و تماس بدن آنها با محل مرطوب موجب نجاست
محل ميگردد ،و شغل دادن به آنها موجب تقويت آنها ميشود و جائز نيست (همان.)11/ 4 ،
بهائيها اهل ذمّه نيستند و ديه ندارند (صافي گلپايگاني ،لطفاهلل 3431 ،ق.)31 /1 ،
اظهار دوستي با بهائي با دست دادن و صورتهاي ديگر جايز نيست (همان.)35 /1 ،
بهطورکلي برخورد مساعدتي و موافقتآميز و هر ارتباطي که موجب ترويج و تقويت فرق ضاله
(بهائيت) باشد جائز نيست و ترک مصاحبت و مجالست با آنها الزم است (همان.)33/1 ،
بهائيان کافر و نجس هستند (فومني گيالني ،محمدتقي بهجت 3415 ،ق.)331/3 ،
فرقهي ضالّهي بهائيّت ،جزء کفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش يافتهاند (مکارم
شيرازي ،ناصر 3411 ،ق.)311 ،1 ،
همه پيروان فرقهي گمراه بهائيت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزي،
مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها ،نسبت به اموري که مشروط به طهارت است ،واجب
است ... .همهي مؤمنين بايد با حيلهها و مفاسد فرقهي گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و
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پيوستن ديگران به آن جلوگيري کنند ... .از هر گونه معاشرت با اين فرقهي ضالّهي مضلّه ،اجتناب
نماييد ... .آنها نجس و دشمن دين و ايمان شما هستند ،پس فرزندان عزيزم جداً از آنها بپرهيزيد
(خامنهاي ،سيدعلي.)31-33 /3 :3113 ،
اما الزم به ذکر است که برخي از مبلغين و بزرگان بهائيت همچون عبدالحسين آيتي (آوا) و
فيضاهلل صبحي (کاتب عبدالبهاء) و ميرزا حسن نيکو و کسان ديگري که از عقايد بهائيت به
دامان پاک اسالم برگشتند .و چون شوقي آنان را به باد ناسزا و بدگويي گرفت ،آنها هم با نوشتن
کتابهايي چون کشفالحيل ،خاطرات صبحي و فلسفهي نيکو ،سوابق زشت و ناپسند روزهاي
طفوليت و جواني شوقي را بروز دادند .گروهي ديگر از بهائيان ،الواح وصايا را نامعتبر دانسته و
ميرزااحمد سهراب را که از خويشان نزديك شوقي بود به پيشوايي برگزيده ،نام سهرابي بر خود
نهاده و کاروان خاور و باختر را تشکيل دادند.
انجمن حجتيه و بهائيان
درحالي که دستگاه دولت بهسوي تقويت بهائيت در ايران حرکت مينمود و بخش بزرگي از آن
در اختيار آنان بود و دستشان به علت سفارش اربابان شاه در همه امور باز بود ،از سوي ديگر در
ميان ملت ،متدينين به بعضي تحرکات عليه بهائيت دست ميزدند .عمدهترين مخالف آنان در
ميان ملت روحانيت بود .روحانيت و مذهبيون کشور به شيوههاي مختلف براي مقابله با بهائيت
وارد ميدان شدند که از جمله تحرکات انجام شده توسط ملت ،تأسيس سازماني تحت عنوان
انجمن حجتيه بهوسيله عدهاي از مذهبيون بود.
نام اين سازمان که در حدود سال « 3111ش» تأسيس شد« ،انجمن خيريه حجتيه مهدويه»
ميباشد که به آن انجمن ضد بهائيت و يا اختصاراً انجمن نيز گفته ميشد .مؤسس اين انجمن
يك روحاني به نام شيخ محمد ذاکر زاده تواليي است که به شيخ محمود حلبي شهرت دارد.
انگيزه تأسيس اين گروه آن بود که آقاي حلبي در سال « 3111ش» مدعي خوابي ميشود که در
آن امام زمان (عج) به نامبرده امر ميفرمايند که گروهي را براي مبارزه با بهائيت تشکيل دهند.
اين انجمن در همهي شهرهايي که بهائيان در آنها فعال بودند تشکيل شد و با يك پيگيري
سازمان يافته درصدد مبارزه با آنان برآمد .فعاليتهاي آنان عمدتاً فرهنگي و در راستاي پيشگيري
از تبليغ و ترويج بهائيت ،منزوي نمودن بهائيان در جامعه و نيز دعوت آنان به دين مبين اسالم
بود.
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با توجه به اينکه اين انجمن يك مشي غيرسياسي براي خود انتخاب نموده بود ،پوشش
مناسبي براي فعاليتهاي سياسي برخي از متدينين مخالف شاه نيز بود ،اما سازمان اطالعات و
امنيت شاه گه گاه يورشهايي به محلهاي تشکيل اين انجمن ميبرد و در بازجوييها آنان را که
به قصد مبارزه با دولت در اين انجمن گرد آمده بودند دستگير و زنداني ميکرد .از نظر آقاي
پرورش ،شاه نيروهاي انجمن و بهائيت را در يك موازنه قرار داده بود تا يکديگر را کنترل کنند.
حضرت امام(ره) بهعنوان رهبر نهضت اسالميدر دوران شاه به علت مشي غيرسياسي آنان و
تشويق جوانان به شرکت در مبارزات بي خطر با بهائيت به عوض مبارزه با شاه ،اين حرکت را
مورد تأييد قرار نميدادند .از نظر حضرت امام ،در زمان غيبت مسلمين ميبايست در جهت تشکيل
حکومت نواب امام عصر(عج) تالش نمايند و حکومت ولي فقيه را تشکيل دهند .اين اعتقاد با
مشي غير سياسي انجمن سازگار نبود .به هر صورت اين انجمن تا بعد از انقالب اسالمي وجود
داشت و در سال «3131ش» ،يعني يك سال پس از اعالم انحالل تشکيالت بهائيت در ايران و
پس از سخنراني حضرت امام در مورد روحانيوني که دين را از سياست جدا ميدانند اعالم تعطيلي
نمود (شهسواري ثريا.)33 - 31 :3115 ،
بهائي گري پس از پيروزي انقالب اسالمي
پس از انقالب بهدليل محرز شدن جاسوسي عدهاي از سران تشکيالت در شهرهاي مختلف کشور
و نيز کمك به تثبيت نظام شاهنشاهي و نيز حيف و ميل اموال مسلمين و سرازير کردن بيت المال
به جيب صهيونيست ها ،تعدادي از آنان دستگير و پس از محاکمه توسط دادگاههاي انقالب
اسالمي به حبسهاي متفاوت و اعدام محکوم شدند .در مقابل اين احکام ،دولت آمريکا که در
حقيقت حامي اصلي آنان به حساب مي آمد ،عکسالعمل نشان داد و رئيسجمهور وقت آمريکا به
اين احکام اعتراض نمود .در پاسخ آن حضرت امام(ره) سخناني ايراد نمودند که به علت اهميت آن
در اين جا ذکر ميشود« :صحبت رئيس جمهور آمريکا را مالحظه کرديد که ايشان از همه دنيا
استمداد کردند براي اين که اين بهائيهايي که در ايران هستند و مظلومند و جاسوس هم نيستند
و بهجز مراسم مذهبي بهکار ديگر اشتغال ندارند و ايران براي همين که اينها مراسم مذهبيشان را
بهجا ميآورند  11نفرشان را محکوم به قتل کردهاند ،ايشان از همه دنيا استمداد کرده که اينها
که جاسوس نيستند ،اينها يك مردمي هستند دخالت در هيچ کاري ندارند و روي انسان دوستي
ايشان اين مسائل را ميگويند .اگر ايشان اين مسائل را نميگفت ،خوب گاهي اذهان ساده احتمال
ميدادند که خوب اينها هم يك مردمي هستند که ولو اعتقادشان فاسد است لکن مشغول کار
خودشان هستند و مشغول عباداتي که به نظر خودشان عبادت است مثالً هستند و حال آنکه در
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آن نظر هم نبودند .لکن بعد از اين که آقاي ريگان گفتهاند شهادت دادند به اين که جز مراسم
مذهبي چيز ديگري ندارند باز هم ميتوانيم باور کنيم؟  ...از آن طرف هم آقاي ريگان ميگويد که
اين بهائيها بيچارهها مردم آرام ساکتي مشغول عبادت هستند ،جهات مذهبي خودشان را به جا
ميآورند و ايران براي خاطر همين که اينها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند .اگر
اينها جاسوس نيستند شما صدايتان در نميآمد .شما براي خاطر اين که اينها دستهاي هستند که
به نفع شما هستند .واال شما را ميشناسيم ،آمريکا را ميشناسيم که انسان دوستياش گل نکرده
است که حاال براي خاطر  11نفر بهائي که در ايران به قول ايشان گرفتار شدند ،براي انسان
دوستي يك وقت همچو صدا کرده و فرياد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فرياد
اينها برسيد .مردم شما را ميشناسند  ...تلقي مردم مسلمان ايران از بهائيان تلقي يك فرقهي
ضالهي ضد اسالم و ضد مليت بود ،اين طرز تلقي بعد از انقالب نيز نه تنها تغيير نکرد ،بلکه شدت
يافت ،زيرا سوابق وابستگي برخي از سران آنان به بيگانگان محرز و دشمني آنان با دين و دولت
ايران در افکار عمومي مسلمانان غيرقابلانکار بود .اين برداشت بعد از انقالب وقتي دولت به دست
ملت سپرده شد به دولت تازه تأسيس نيز سرايت نمود و از طريق آن رسميتي قاطعتر از گذشته
يافت ،بهطوريکه جمهوري اسالمي براي آنان هيچ گونه رسميتي قائل نشد» (خميني ،سيدروح
اهلل.)431- 433 / 3 :3133 ،
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اقليتهاي ديني شناخته شده عبارتند از« :يهودي،
مسيحي و زرتشتي» (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اصل .)11 / 31
هر دين و مسلکي غير از اينها طبق قانون اساسي هيچ گونه رسميتي ندارد .بنابراين بهائيت
بهعنوان يك فرقه مذهبي ،داراي هيچ گونه رسميتي در ايران نيست .با توجه به سوابق اين فرقه
بهعنوان يك حزب سياسي طرفدار بيگانگان و مقابله آن با اقتدار ملت و روحانيت و مخالفت علني
با دين رسمي ملت ايران .بهائيان از وجهه بسيار پاييني در افکار عمومي ملت ايران و در ديدگاه
دولت مردان برخوردارند .اين عدم پذيرش حتي در دوران پهلوي که دولت به آنان ميدان بسيار
وسيعي براي فعاليت داده بود نيز با توجه به فشار افکار عمومي وجود داشت و چنان که بيان شد
در آن دوران هم بهعنوان يك دين رسمي شناخته نشد .حتي بهطور رسمي اجازه استخدام در
ادارات دولتي هم به آنان ندادند .با توجه به اين زمينه دو عکسالعمل از جانب دولت جمهوري
اسالمي ايران در مقابل آنان به چشم ميخورد .در ابتدا همانطور که گفته شد بهائيت هيچ وقت
به رسميت شناخته نشد .اما در مورد عکسالعمل دوم بايد گفت که نظام نميتوانست مثل
زمانهاي گذشته با بذل و بخشش به آنها پست و مقام بدهد و از سويي نيز نميتوانست آنها را
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کامالً ناديده بگيرد .لذا با توجه به جو حاکم و اين که حکومت اسالمي اصوالً وظيفه خود را در
قبال همهي شهروندان و مسائل آنان يکسان ميديد ،نميتوانست آنان را از حق زندگي محروم
نمايد .بنابراين با توجه به قابل توجه بودن تعداد آنان و اين که بهائيان را اصالتاً و از ريشه بهعنوان
فرقه ضاله محسوب مينمود و سابقه جاسوسي براي اسرائيل را در آنان مشاهده کرده بود ،آنان را
از برخي امکانات اجتماعي و نه فردي محروم کرد .مشاغل حساس و غير حساس دولتي و بعضاً
غيردولتي ،که در رژيم پهلوي به فراواني در اختيار آنان قرار داده شده بود از آنان باز پس گرفته و
از کليه مراکز نظامي ،فرهنگي و هنري اخراج کرد ،از ورود افراد وابسته به اين فرقه به مراکز
آموزشي عالي جلوگيري و آنان که در اين مراکز بودند اخراج شدند ،چرا که تجربه گذشته نشان
داده بود که وقتي آنان در محيطهاي آموزشي و فرهنگي قرار ميگيرند و يا پستي را اشغال
ميکنند بهعلت وابستگي به تشکيالت بهائي از آن ،در جهت تبليغ بهائيت ،اطالعرساني و ايجاد
تسهيالت براي ديگر بهائيان استفاده ميکنند .از لحاظ اخالقي هم اختالف زيادي بين موازين
اخالقي آنان و مسلمانان وجود دارد و اين خود ميتواند يکي ديگر از عوامل طرد آنان از مؤسسات
ع مومي و دولتي باشد .از اشتغال آنان به تعدادي شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست
ارتباط داشتند و با شرع مقدس اسالم مغايرت داشت ،جلوگيري شد .بنابر ادعاي محافل بهائيت
خارج از کشور در رسانههاي بيگانه ،شوراي عالي انقالب فرهنگي در راستاي محدود کردن
فعاليتهاي فرهنگي بهائيان مصوباتي به تصويب رسانده که در اين سند ادعا شده جمهوري
اسالمي طرحي را براي محدود کردن بهائيت تدوين نموده است که از مواد آن عبارتند از:
آنان بدون جهت از مملکت اخراج نميشوند و بيدليل دستگير ،زنداني و مجازات نميشوند،
اما برخورد نظام با آنان بايد طوري باشد که راه ترقي و توسعه آنان مسدود شود .از لحاظ فرهنگي
در اين مصوبه آمده است که :بهائيان چنانچه اظهار نکردند بهائياند ،درمدارس ثبتنام شوند و
حتيالمقدر در مدارسي که کادر قوي و مسلط بر مسائل عقيدتي دارند ثبت نام شوند« .در رابطه با
جايگاه اجتماعي و حقوقي بهاييان موارد زير در مورد آنها تصويب شد :در اختيار گذاردن وسايل
معاش در حد متعارف که در اختيار همه آحاد ملت قرار داده ميشود ،امکانات زندگي معمول و
حقوقي عمومي مانند ساير شهروندان ايراني از قبيل دفترچه بسيج ،گذرنامه ،جوازدفن ،اجازه کار و
امثال آنها تا جاييکه تشويق به بهائيت نشوند ،در صورت ابراز بهائي بودن اجازه استخدام ندارند،
پستهاي مؤثر (مانند معلمي و  ). ..به آنان داده نشود.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که تعداد انبوهي از بهائيان که با پيروزي انقالب اسالمي تمام
نقشههاي بيتالعدل را در ايران بر باد رفته ميديدند و نسبت به اين مرام بياعتقاد شده و با ايجاد
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تسهيالت الزم ازطرف نظام جمهوري اسالمي به سوي مساجد حرکت کرده و به صورت دسته
جمعي و خانوادگي مسلمان شدند .اما تعدادي از بهائيان بهدليل اين که زمينه فعاليت براي آنها و
حاميان آمريکائي و اسرائيليشان محدود شد .از اينرو ناگزير راه مهاجرت را انتخاب کردند ،غالب
بهائياني که از ايران فرار کردند ،به امريکا رفتند .امروزه اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين
طرفدار در امريکا ،در سطح جهاني و در منطقهي خاورميانه ،شمال آفريقا بهعنوان يکي از ابزارهاي
بالقوهي فرهنگي در اختيار قدرتهاي بزرگ براي مقابله با حرکتها و جنبشهاي اسالمي ،به
خصوص در منطقهي خاورميانه ميباشد (شهسواري ثريا 313 :3115 ،و  .)335بهائيت امروز يك
تشکيالتي بينالمللي است .مقر آن در اسرائيل است و بيشترين پيروان آن در آمــريکا ســاکن
ميباشند .تشکيالت آنان در کليه کشورهاي جهان بهخصوص کشورهاي آفريقايي و آسيايي شعبه
دارد و به تبليغ خود ميپردازد.
در دوران پهلوي بهائيت با تأسيس تشکيالت گستردهاي با مرکزيت اسرائيل به تقويت خويش
پرداخت .اين تشکيالت که عضويت در آن بهعنوان يك وظيفه ديني محسوب ميشد ،موجب
تقويت بهائيت در ايران و ديگر نقاط جهان گرديد .امروزه اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين
طرفدار در آمريکا در سطح جهان داراي سه شاخهي اصلي است و مورد حمايت کشورهاي
سلطهگر ميباشد .به نظر ميرسد علت حمايت کشورهاي فوق از آنان اين باشد که نشر عقايد
بهائيت يکي از وسايل مهم براي مقابله با حرکتهاي اسالمي بخصوص در منطقه خاورميانه
باشد.
با توجه به آنچه بيان شد ،ميتوان نتيجه گرفت که فرضيه تحقيق ما مبني بر استفاده از
جنبش بهائيت توسط قدرتهاي استثماري براي شکستن اقتدار ديني در ايران درست است ،زيرا
هر جا که موضوع دين زدايي از نهاد سياست و يا جامعه مطرح بوده است ،بهائيان نقشي فعال
داشته اند .هم در انقالب مشروطه و هم در دوران پهلوي اين همکاري بين بيگانگان و بهائيت
براي مقابله با ديانت و روحانيت به روشني به چشم ميخورد .اين جنبش هم اکنون نيز در دنيا و
در منطقهي خاورميانه و شمال آفريقا بهعنوان يکي از ابزارهاي بالقوه فرهنگي در اختيار
قدرتهاي بزرگ براي مقابله با حرکتها و جنبشهاي اسالمي باشد .در پايان با بياني از مرحوم
امام(ره) اين نوشتار را به پايان ميرسانيم« .اسالم و مذهب مقدس جعفري سدي است در مقابل
اجانب و عمال دست نشانده آن ها ،چه راستي و چه چپي و روحانيت که حافظ آن است سدي
است که با وجود آن اجانب نمي توانند به نحوي که دلخواه آنهاست ،با کشورهاي اسالمي و
خصوص با کشور ايران رفتار کنند ،لهذا قرنهاست که با نيرنگهاي مختلف براي شکستن اين
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سد نقشه ميکشند ،گاهي از راه مسلط کردن عمال خبيث خود بر کشورهاي اسالمي و گاهي از
راه ايجاد مذاهب باطله و ترويج بابيت و بهائيت و وهابيت و گاهي از طريق احزاب انحرافي امروز
که مکتب بياساس مارکس با شکست مواجه است و بيپايگي آن برمال شده است ،عمال اجانب
که خود بر ضد مکتب آن هستند در ايران از آن ترويج ميکنند براي شکست وحدت اسالمي و
کوبيدن قرآن کريم و روحانيت در ايران که مهد تربيت اهل بيت عصمت و طهارت است و با زنده
بودن اين مکتب بزرگ هرگز اجانب غارتگر به آرزوي غيرانساني خود نميرسند ناگزير هستند
مذهب مقدس تشيع و روحانيت را که پاسداران آن هستند ،به هر وسيله تضعيف کنند و بکوبند.
اکْذوبه انتساب بعضي از اين منحرفين را به اين جانب نيز از همين قماش است» (خميني ،سيدروح
اهلل.)114 / 1 :3133 ،
نتيجهگيري
ايجاد اديان و فرق ساختگي با هدف جايگزيني يا مشوش کردن چهرهي اديان الهي ،يکي از
ترفندهاي مرسوم دولتهاي استعمارگر براي به انحراف کشيدن جريان صحيح دينداري است .در
مقولهي مهدويت نيز قريب يکصد و پنجاه سال پيش با کمك و هدايت استعمار انگليس ،گروه
دست سازي با نام و عنوان بابيت و آيين بهايي در کشور ما شکل گرفت و طبق بررسيهاي به
عمل آمده و اعالم محققان و صاحبنظران تاريخي ،جهتگيري کلي بهائيت جداسازي ملت ايران
از مراجع تقليد و مشغول کردن آنان به مکتبي ساختهي بشر بود .مکتبي که جنبههاي غيرعقالني
آن بر جنبههاي عقالنيش فزوني داشت.
اين پژوهش ضمن معرفي سران اين فرقه و طريقه شکل گيري آن و ارتباطش با شيخيه و
بابيه ،بيان سرنوشت اين فرقه در قبل و بعد از انقالب اسالمي ايران ،با اشاره به ايدئولوژي بهائيت،
که جدا ساختن ملت ايران از نهاد روحانيت و مرجعيت و مشغول ساختن آنان به اصولي بدعتگونه
در مذهب تشيع ،جداسازي واليت از مرجعيت و دين از سياست ،آزادي فحشا و بيبند و باري،
پيوستن به مکاتب غيرديني و سکوالر باشد ،انگيزه استعمار را در بهوجود آوردن و حمايت از اين
انديشه تبيين نموده ،که محصول آن در نوشتار مختصر حاضر ،يافتههاي زير را بهدست ميدهد
که در پايان بهعنوان نتيجهگيري به آنها اشاره ميشود:
 .3در تحوالت تاريخ معاصر ايران فرقه ضالهي بهائيت همواره نقش منفي و مخربي را در راستاي
ضربه زدن به مذهب شيعه ايفا کرده است.
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 .1فتنه «بابيگري»« ،بهاييگري» و «ازليگري» همگي از آبشخور انديشههاي موسس فرقهي
شيخيه شيخ احمد احسايي سيراب و جهتگيري کلي ايدئولوژي اين فرقه جدا ساختن مردم ايران
از نهاد روحانيت و مرجعيت و مشغول ساختن آنان به اصولي بدعتگونه در مذهب تشيع است.
 .1عمدهترين مخالفان بهائيان علما و روحانيون بودند ،که با حرکت منسجم و هماهنگ خود،
همگام با مردم ،فصل ديگري در تاريخ مبارزات خود گشودند.
 .4قبل از انقالب ،تلقي مردم مسلمان ايران از بهائيان تلقي يك فرقهي ضالهي ضد اسالم و ضد
مليت بود و اين امر بعد از انقالب شدت يافت.
 .3در دوران پهلوي بهويژه پهلوي دوم به علت مساعد شدن شرايط حضور بهائيان در صحنههاي
اجتماعي و بهخصوص سياسي ،شاهد حضور گسترده و فعال آنان در مناصب کليدي هستيم.
 .3تعداد انبوهي از بهائيان با پيروزي انقالب اسالمي بهصورت دسته جمعي و خانوادگي مسلمان و
گروهي نيز راه مهاجرت را انتخاب و غالب به امريکا فرار کردند.
 .1در حال حاضر اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين طرفدار در امريکا ،بهعنوان يکي از
ابزارهاي بالقوهي فرهنگي در اختيار قدرتهاي بزرگ در سطح جهاني بهخصوص در منطقهي
خاورميانه و شمال آفريقا مشغول فعاليت است.
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