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 رانيا يانقالب اسالماز منظر استکبار عامل پرورده و دست بهائيت 

 
 3*سيدحسن قاضوي

 چکيده
است که با هدف آسيب رساندن به اسالم  ياستعمار يها مهم کانون يها فتنه باب و بها از توطئه

 يستيز آن و شکستن اقتدار مل و ظلم يضداستکبار يها و مذهب شيعه، از بين بردن خصلت
و پديد آمده است. در اين پژوهش برآنيم با استناد به  يقاجاريه طراح ي ن، از اواسط دورهايرانيا

يك جنبش مذهبي ساخته و  عنوان بهبهائيت  ي ها، چرايي پيدايش فرقه اسناد موجود و تحليل آن
و چگونگي موضع پيروان و  يپرداخته استعمار، سرنوشت آن قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالم

 ي و نشان دهيم که فرقه يان بهائيت در مقابل حوادث مختلف ايران را، به نحو موجز بررسحامي
فرهنگي در  ي يکي از ابزارهاي بالقوه عنوان بهبهائيت همواره در کنار دشمنان اسالم و  ي ضاله

هاي بزرگ، در تحوالت تاريخ معاصر ايران نقش منفي و مخربي ايفا کرده و از بدو  اختيار قدرت
هاي مقاله  يافته را با آنان انجام دادند.  تاکنون علما و مراجع معظم تقليد بيشترين مبارزه يگير کلش

  در هفت بند پايان بخش پژوهش حاضر بوده که در نتيجه ذکر شده است.
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 مقدمه
م( در ايران پا به عرصه وجود  33« )ق 31»يك جنبش اجتماعي در قرن  عنوان بهگري  ائيبه

هاي ديني و اجتماعي حاکم بر جامعه، به حيات خويش ادامه  حرکتي عليه سنت عنوان بهگذاشت و 
هاي استعماري، در مقابل فرهنگ اصيل ملي اسالمي قرار گرفت  داد. اين جنبش در کنار حکومت

ابزار استعمارگران به کار رفت. از نظر اجتماعي، بروز اين جنبش در ايران زماني بود که  انعنو بهو 
هاي ايران و روس به علت افزايش تماس با فرهنگ اروپائي، نوگرايي افکار بسياري  پس از جنگ

هاي غلطي نظير  مخالفت با سنت ي از متفکرين و عوام را به خود مشغول کرده بود و در نتيجه
بداد شاهان، زمينه را براي ظهور حرکت هاي اجتماعي فراهم کرده بود. در چنين شرايطي است

هاي اصالحي چندي در ايران شکل گرفته و در اين فضا برخي به فکر تغيير فرهنگ ملي  جنبش
هايي چون شيخيه  هاي مذهبي افتادند. در نتيجه اين طرز تفکر بود که فرقه حاکم و ايجاد نوآوري

شکن خود در کنار مکاتب سکوالر در ايران ظاهر شده و در مقابل  هاي سنت با حرکت و بهائيه
ها، حتي اگر به قول  هاي ديني ايستادند. با اين طرز فکر کلي، اين فرقه هاي احياگر سنت حرکت

 بعضي به وسيله همان استعمارگران به وجود نيامده باشند، آلت دست استعمارگران قرار گرفتند. 
ترين مخالفان آنان در ميان مردم، علما و روحانيون بودند، که با حرکت منسجم و هعمد    

. اين مکتب با ارائه هماهنگ خود، همگام با مردم، فصل ديگري در تاريخ مبارزات خود گشودند
مقوالتي مانند ماهيت روح، کيفيت معراج، مفهوم  ي تفسيرهاي فلسفي و عرفاني جديد درباره

 ي کامل و همچنين مقام امام در سلسله مراتب وجودي و نحوهي  هرابع و شيع ، رکن«هورقليا»
 اي فراهم آوردند.  عده ي را در انديشه  امام با آفريدگار، موجبات تغيير و تحول گسترده ي رابطه

يك جنبش مذهبي و  عنوان بههدف از اين پژوهش بررسي چند و چون جنبش بهائيت     
هاي شيخيه، بابيه، ازليه و بهائيه )که همه تحت عنوان  ل است: فرقهگويي به سؤاالت ذي پاسخ
اند؟ و در  چه کساني به وجود آمدهگردد( کي، چرا، چگونه و توسط  يگري در ايران خالصه م بهائي

اند؟ و وضعيت اين  گيري نموده مقابل حوادث مختلف ايران، از آغاز پيدايش تا کنون، چگونه موضع
 بل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي چگونه بود؟ فرقه انحرافي در ق

 

 ي بهائيتپيشينه تاريخي فرقه
ايران  ي پا به سرزمين ايران گذاشتند، جامعه ياستعمار يها که با هدف يخارج يها نخستين گروه

ها سال رفت و  يافته و پس از ده ياسالم يو باورها ياتحاد عقيدت ي محکم در سايه يا را جامعه
 ي نفوذ در اين جامعه و کشاندن ايران به جاده يبه اين نتيجه رسيدند که برا يلعه و رايزنآمد، مطا
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مردم ندارند. به همين سبب تالش در  يجز ايجاد اختالف در عقايد دين يا استعمار و استثمار، چاره
رار دادند. مردم و ايجاد اختالف در ميان آنان را در دستور کار خود ق ياعتقاد يها راه تضعيف بنيان

قدرت طراز اول و مسلط  عنوان بهبر اساس همين درک و احساس نياز بود، که دولت انگلستان 
مفصل  يا ويژه ايران، طرح و برنامهبه ياسالم يها نفوذ در سرزمين يآن روزگار، برا ياستعمار

ودجه مردم مسلمان و شيعه مذهب ايران ب يايجاد شکاف در بافت اعتقاد يتدارک ديده و برا
امور  ي ويژه ي (. از همين زمان شعبه31 -3131:331گيرد. )رايين اسماعيل،  يدر نظر م يهنگفت

نظير  يمذهب يويژه شهرهاايران، به يانگليس در شهرها يها يو اوقاف در کنسولگر يدين
ز کربال، نجف و سامرا آغا يالنهرين مانند شهرها عراق و بين يمشهد، قم، شيراز و نيز در شهرها

شدند،  يکبير در تهران اداره م ينوبنياد که زير نظر سفارت بريتانيا يها کار کرد. در اين شعبه به
 يو عرب يفارس يها عضو وزارت مستعمرات انگلستان )که به زبان يچندين کارشناس امور دين

کردند،  يها فعاليت م که در اين شعبه يهاي تسلط کامل داشتند( مشغول به کار گرديدند. ديپلمات
پيرامون اديان و مذاهب داشته و در هر  يبودند. اينان اطالعات فراوان« دبير»ظاهراً صاحب عنوان 

که دولت  يمخصوص ي با آنان در ارتباط بودند و با بودجه يشهر، عوامل و جاسوسان مخصوص
« لکنهو» يو فرمانروا« صوبه اود»حيدرالدين پادشاه  ي]غاز  «موقوفه صوبه اود»انگلستان به نام 

شيعيان جهان کرده است تا درآمد حاصله از آن در هر سال  يخود را وقف مراکز دين يتمام داراي
طالب شيعه مذهب شود[. )همان(. در اختيار آنان  يو تحصيل علوم دين يصرف امور معيشت

ات کردند. سرآرتورهاردينگ ديپلم يمردم اخالل م يو اسالم يمذهب يها گذاشته بود، در فعاليت
معروف و سفير وقت دولت انگلستان در ايران، اين بودجه را به يك اهرم قدرتمند تشبيه نموده و 

بود که با آن  يمن مانند اهرم يها اختيار تقسيم وجوه موقوفه صوبه اود در دست»نويسد:  يم
«. نمايم..را حل و تصفيه  يتوانستم همه چيز را در ايران و در بين النهرين بلند کنم و هر مشکل يم

 يا که کينه يمردان انگليس مداران و دولت (. سياست114ش،  3131)هاردينگ سرآرتور، 
مشرق  يها ها را سد راه تسلط خود بر ملل و سرزمين ناپذير با اسالم و مسلمانان داشتند و آن يآشت

لمان اين از جلسات پار يکه لرد گالدستون نخست وزير انگلستان در يکيدانستند، تاجاي يزمين م
که قرآن کريم را بر سر دست بلند کرده بود خطاب به يکشور به پشت تريبون رفت و درحال

آيد  يآنان بر نم ي از انگلستان درباره يتا اين کتاب در دست مسلمين است کار»نمايندگان گفت: 
 «. توانيم بر آنان حکومت کنيم يو ما نم

و  يبه ايران در زمان صفوبه، با هدف تضعيف قدرت نظامورود  يها از ابتدا يرو، انگليساز اين    
و نبرد خونين با  يرا به جنگ با ايران و درگير يشيعيان، همواره سالطين عثمان ياقتصاد
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تالش  ي عمده ياز محورها يکردند. بر اين اساس يک يتشويق م يپادشاهان شيعه مذهب صفو
ديان وزارت مستعمرات و نيمه مستعمرات و ا ي و ماموران و دبيران شعبه يکارگزاران استعمار

و حمايت از مدعيان مهدويت، با هدف  يمستملکات دولت انگلستان، پيداکردن، تشويق، پشتيبان
 يدر ميان مسلمين بود. اين حرکت در ايران که در همسايگ يو چند دستگ يايجاد تشتت، پريشان

و اهميت  يانيا قرار داشت، واجد ويژگي بريت ترين و زرخيزترين مستعمرهبزرگ يهندوستان، يعن
پنجاه سال، چندين  يزمان ي خاص بود. اين نکته قابل تعمق و انديشه است که تنها در فاصله

، يهمگ يپيدا شده که به شهادت اسناد و مدارک تاريخ ياسالم يها مهدويت در سرزمين يمدع
سه تن از  يهادت همان اسناد تاريخبدون استثناء از حمايت دولت انگلستان برخوردار بودند و به ش

را در  يگر ي)باب( که فتنه باب يشيراز محمد ياين مدعيان مهدويت ايراني عبارت بودند: از سيدعل
)بهاءاهلل( فرقه  ينور کجور يدر ايران شد. و ميرزا حسينعل يايران پديد آورد و موجب خونريز

به مردم اين آب و خاک  يران ناپذيربهاييت را ايجاد کرد که آن هم باعث صدمات جب ي ضاله
و « يگر بابي»را ايجاد کرد. فتنه  يگر يازل ي صبح ازل، هم فرقه يگرديد و ميرزا يحي

 يشيخ احمد احساي يها و انديشه« يشيخيگر»آبشخور  از يهمگ« يگر يازل»و « يگر يبهاي»
پيش از آن که سيد  ها  موران دولت انگلستان مدتأشوند. بر اساس مدارک موجود، م يسيراب م

خويش را مطرح سازد او را زير نظر داشته و همواره گزارش  ي)باب( ادعا يمحمد شيراز يعل
خارجه  وزارت امور يفرستادند. برابر سند موجود در بايگانيو پيروانش را به لندن م يو يها فعاليت

ان به لندن ارسال از تهر يمور ناشناس انگليسأم که يك م 3531ژوئن  13انگليس، به تاريخ 
دارد  جناب لرد پالمرستون، برحسب تعليمات جناب لرد، اينجانب افتخار»داشته چنين آمده است: 

از پيروان باب به من  يرا لفاً ارسال دارم. مطالب ضميمه را يک« باب»درباره مسلك جديد  يشرح
ن مذاهب است که تري در صحت آن ندارم. در يك جمله، اين )درشمار( ساده يداد و من ترديد

شود.  ينسبت به خير و شر کليه اعمال بشر خالصه م ياصول آن در ماترياليسم، کمونيسم و القيد
)اسناد وزارت امور خارجه انگليس،  امضاء ناخوانا.«. افتخار دارم که منقادترين چاکر ناچيز شما باشم

   (.331: 3131 ، به نقل از رايين اسماعيل ،foو   31 – 331 – 113پرونده شماره  
 
 سس فرقه شيخيه ؤم

شيخيه در  ي سس فرقهؤابراهيم و م العابدين بنو فرزند زين« احساء»از اهالي  يشيخ احمد احساي
(. 3/  3تا، از دنيا رفت. )احسايي شيخ احمد، بي« ق 3141»متولد و درسال « ق 3333»ماه رجب 

، يو متصوفه و به علت انحرافات فکر از عقايد حروفيان، نقطويان، عدديان،  ياو با تأس
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، معاد و ديگر معتقدات اسالم يشناسکه با موازين و اصول مقبول توحيد، امام ياعتقاد يخطاها
بزرگ زمانش مانند شيخ  يروحانيت و مردم شيعه طرد شد و فقها ي تطبيق نداشت از جامعه

وشريف العلماء « بط االصولضوا»صاحب  يو سيدابراهيم قزوين« جواهرکالم»محمدحسن صاحب 
/ 1  :3134، شيخ محمد حسين صاحب فصول و... او را تکفير نمودند )تنکابني محمد، يمازندران

44.) 
 يهاي حافظ رجب برس از نوشته يا بيشترين نظرات کفرآميز و تکفير برانگيز او اقتباس شده    
سعيد الدين  يقاض يها از نوشته و«( ق 3»اوايل قرن  يو متوف« ق  5»)متولد اواخر قرن  يحل
باشد. حافظ رجب نيز به نوبه خود تحت تأثير آراء سيد شاه يم«( ق 33»اواخر قرن  ي)متوف يقم

بود، قرار « حروفيه» ي معروف و مؤسس فرقه« فضل حروفي»اله نعيمي شيرواني که به فضل
و خود را خداي « لوهيتمحل حلول ا»داشت و اوست که چند قرن قبل از بهاء و باب، خود را 

و بر اثر انحراف فکري و اعتقادي از اسالم، به فتواي  م و مجسد و هيکل اعلي دانسته استمجس
وسيله مستشرقان براي محکمه شرع و فقها به مرگ محکوم شد. بعضي از آثار فضل حروفي به

 ي . بخش عمدهانتشار يافته است« هايي از قرآن و اسالم نمونه»ضربه زدن به اسالم به نام 
معروفند، « جمليون»يا « کاياليست ها»هاي يهودي که به  حروفيان از بعضي از فرقه ي شيوه

اسم يك جنبش صوفيانه و شبه عرفاني يهود است )نوري « کاباال»اقتباس شده است. 
 (.41و  41 ش،  3131يحيي،

 
 جانشينان شيخ احمد احسائي

منصب درس وي به سيد کاظم رشتي، از شاگردانش  «ق 3143القعده  ذي 13»با مرگ شيخ احمد 
واسطه خوابي از وجود  پيروانش به او گرويدند. مطابق روايت شيخ، سيد کاظم به ي رسيد و حلقه

و پس (. 44 :3143)هانري کوربن، رسد  شود، باالخره در يزد به محضر شيخ مي شيخ احمد آگاه مي
تکامل »شود. عصر سيد کاظم براي شيخيه روزگار  از آن مريد و همراه شيخ و مفسر آراي او مي

 (.145 :3154)اکبري، محمد علي،  او بود« ي شيخيه و تشديد منازعات علماء با مکتب انديشه
اي از حيات مکتب شيخي آغاز شد. اين دوره  دوران تازه« ق 3133»با مرگ سيدکاظم در سال     

و مکتب شيخي دانست. در حقيقت کاظم شيني سيدهاي مدعيان جان نزاعرا بايد روزگار مناقشات و 
نحوي به طالب و شاگردان خود آموزش داده بود که  بابيت و ظهور امام را به يهکاظم مسئلسيد

 ي بردند و از اين لحاظ خود را در زمره سر مي الوقوع امام غائب بهتمامي آنان در انتظار ظهور قريب
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راي دستيابي به مقام بابيت و نيابت، و در جستجوي آوردند و ب شمار مي ياران حقيقي وي به
 به عبادات سخت مشغول بودند. « رکن رابع»کامل و تعيين  ي شيعه
شد. مورخان، مدعيان  رو اي روبه مکتب شيخيه در نخستين گام هاي خود، با انشعابات گسترده    

اي از  فرقه ي لهام سرسلساند که پس از مرگ وي هر کد نفر اعالم کرده  15کاظم را جانشيني سيد
کرماني در  خان ترين آنان، حاج کريم مهم (.344 :3131باقر، محمد)نجفي، سيد مکتب شيخيه شدند

و « شيخيه عتبات»االسالم و مالمحمدممقاني در آذربايجان، ميرزامحيط  کرمان، ميرزاشفيع ثقه
که خود را جانشين سيدکاظم  (.11 : 3111)آبراهام يراوند، سيدعلي محمدشيرازي در شيراز بودند 

رشتي خوانده و پيرواني را گرد خود جمع کردند و پيروان سه گروه اول همچنان به شيخيه معروف 
معروف شدند، که در « بابيه»جديدي را پديد و به  ي ماندند، اما پيروان سيدعلي محمد باب فرقه

 پردازيم. اين جا به معرفي مؤسس اين فرقه مي
 

 ق( 6621 – 6611يرازي )سيد علي محمد ش
رضا و شهر شيراز به دنيا آمد. پدرش سيددر « ق 3113»در محرم « بابيه» ي بنيان گذار فرقه ضاله

معمول  ي مادرش فاطمه بيگم و بنا به قولي خديجه بيگم نام داشت. خواندن و نوشتن را به شيوه
وانه بندر بوشهر و تحت کفالت بعد از مرگ پدرش ر يخويش در شيراز آغاز کرد. در کودک ي زمانه
کار آموختن بود، به« شيخيه» ي داري که از پيروان فرقه اش قرار گرفت و مدتي را نزد مکتب دايي

« کمپاني ساسون»پرداخت. و چون به سن رشد و بلوغ رسيد در کنار دايي خود به کسب و کار در 
هودي بغداد بود و در بندر بوشهر و داران کالن ي که سهام و مالکيت آن متعلق به يکي از سرمايه

بمبئي هندوستان به کار تجارت ترياک اشتغال داشت، پرداخت. وظيفه او در آغاز اين همکاري، 
بود. او وظيفه داشت تا هرروز بيش از ده ساعت در زير « ترياک مالي»انجام کار بسيار دشوار 

اي مخصوص  يع بود، بر روي تختهصورت ماهاي خام را که به آفتاب سوزان بندر بوشهر، ترياک
کم اين مايع در مجاورت ها آن را مالش داده تا کم ريخته و با کاردک فلزي ويژه اين کار، ساعت

ها را به  هاي سفت و فشرده ترياک شود. سپس آن ها و حجم هوا و مالش دادن، تبديل به گلوله
در بمبئي هندوستان « ساسون» آورد تا به دفتر تجارتخانه در مي  گرمي 11« ايلوله»صورت 

ويژه چين،  ارسال شود و در راستاي سياست استعماري انگليس، در منطقه آسياي جنوب شرقي، به
آسيب  يکار، به مشاعر و با قيمتي در حد رايگان بين مردم بومي آن مناطق توزيع گردد. و اين

تارگان را داشت ساخته بود. که ادعاي تصرف در ماه و س« ماليخوليايي»رسانده و از او موجودي 
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سفير کبير روسيه در ايران درباره سيدعلي محمد  3اين نکته در خاطرات پرنس کينياز دالگورکي
 1«ساسون»دار باب آمده است. آشنايي سيدعلي محمد شيرازي )باب( با خانواده يهودي و سرمايه

دي آشنا ساخت که بنا به هاي مهم يهو در زندگي او گذاشت و وي را با کانون  تأثيرات مهمي
و يا بنا به « باب امام زمان بودن» ي هاي اصلي ادعاهاي او درباره اي از مورخين پايه اعتقاد پاره

ها  بودن او از همين ايام و در ارتباط با همين کانون« رکن رابع»ادعاي « شيخيه»اعتقاد فرقه 
 گيرد.  شکل مي

مکتب و تحصيالت مقدماتي خود در بوشهر را )باب( که دوران « سيدعلي محمد شيرازي»    
و از پيروان شيخ « شيخيگري»تحت نظر معلمي به نام شيخ عابد که داراي اعتقادات متعصبانه 

احمد احسايي پيشواي بزرگ و بنيانگذار اين فرقه بود، گذرانده و در شمار معتقدان اين فرقه 
رود و در آنجا مدت زماني را در کربال ميدرآمده بود، با هدف تکميل معلومات خود، سفري هم به 

و جانشين شيخ احمد احسايي، مؤسس اين « شيخيه»کالس درس سيدکاظم رشتي پيشواي وقت 
 يابد. فرقه، حضور مي

دانند و در اين مورد  مي« علم لدنّي»ها سيدعلي محمد شيرازي را صاحب  ها و بهايي بابي    
تا سيد »نويسند:  کالس درس سيد کاظم رشتي چنين ميشدت مبالغه و در مورد حضور وي در  به

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 

ت فائقه و تکريمات الئقه از مورود نسبت به باب معطوف فرمود و در حين صحبت چنان احتراما

                                                 
 عنوان بهلطنت ناصرالدين شاه قاجار بود. او ابتدا پرنس کينياز دالگورکي وزير مختار دولت روسيه تزاري در نخستين سال هاي س -3

به ايران آمد و  با تظاهر به اسالم از حسن ظن و سادگي برخي از مسامين سوء « ق  ه 3154»مترجم سفارت روسيه در سال 
جا به شناسايي افراد کرد. وي از همين رهگذر موفق به نفوذ در خانقاه احمد گيالني شد و در همان استفاده و در ميان آنان نفوذ مي

« سيدکاظم رشتي»مستعد براي اهداف مورد نظر خود پرداخت. دالگورکي بعد از مدتي به عتبات عاليات مي رود و در مجالس درس 
شود. وي در کتاب خاطرات ايام سفارت خود در ايران، بخشي را به روابط خود با سيدعلي  با سيد علي محمد شيرازي )باب( آشنا مي

پرداخت. پرنس مي« شيخيه»ها به خواندن اوراد و ادعيه فرقه  رفت و ساعت که در آفتاب سوزان بر روي بام مي محمد باب
کند که سيد علي محمد باب معتاد به چرس و بنگ بود و من هم با تشويق وي به مصرف هر چه بيشتر اين  دالگورکي اعتراف مي

هم توفيق يافتم. تا جايي که ادعاي تصرف در ماه و ستارگان را داشت و  بعدها مواد سعي در تخريب مشاعر او داشتم و در اين راه 
هم مدعي مهدويت شد. البته بهائيان مدعي جعلي بودن اين خاطرات شدند اما با انتشار اسناد تاريخي و روشن شدن نقش 

)معبد « مشرق االذکار»اختمان نخستين روسيه و سدالگورکي در کوچ دادن نخستين گروه از بابيان و بهائيان به شهر عشق آباد 
 تا(. يبهائيان( در اين شهر، صحت اين مطالب ثابت گرديد. ر ک: )مرعشي، سيدابوالقاسم، ب

در   خاندان ساسون، بنيان گذار تجارت ترياک در ايران بودند و  با تأسيس بانك شاهي انگليس و  ايران نقش بسيار مهمي -1
فا کردند و  به امپراتوراي تجاري شرق بدل شدند و در زمره دوستان خاندان سلطنتي بريتانيا جاي تحوالت تاريخ معاصر ايران اي

 (.31 :3151گرفتند. براي آگاهي در اين زمينه رک: )شهبازي، عبداله، 
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شد که همگي در شگفت و حيرت افتادند و مسائلي از آثار ظهور موعود در ميان  وارد ظاهر مي
آوردند که پس از اين مقدمات و بروز داعيه ايشان، همگي طالب، آن مسايل را راجع به سيد باب 

آن بود که به طالب بفهماند حضرت باب  دانسته و غرض سيدکاظم رشتي از اين مسايل و اذکار
(. سيدکاظم 15. - 13بديع،  311)فاضل مازندراني، اسداهلل،  ...«قائم موعود و مهدي منتظر است 

اش  يك از شاگردان و خواص خود را براي جانشينيميرد و هيچ مي« ق 3133»رشتي درسال 
دارد که  ي از مريدانش اعالم ميـهور گروـکند و چند روز قبل از مرگ خود، در حض انتخاب نمي

ظهور خواهد کرد و « رکن رابع»الزمان يا به قول پيروان فرقه شيخيه، زودي حضرت صاحبهب
دست خواهد گرفت و جهان را به سمت قسط و عدل امور مسلمين و جهان را به ي خود اداره

د شيرازي در بوشهر بود علي محمي از دنيا رفت، سيدکه سيد کاظم رشترهبري خواهد کرد. زماني
به کار فرآوري و « ساسون»ويژه تجارتخانه اش در خدمت تجار يهودي، به و همراه با دايي

با « سيدعلي محمد»سازي ترياک اشتغال داشت. در آن زمان بيش از پنج سال بود که  آماده
سيدعلي » در ارتباط مستقيم بود. از اين روي، اين ادعا که« ساسون»يهوديان و تجارتخانه 

امام « باب»به تشويق و اغواي يهوديان خود را جانشين سيدکاظم رشتي و پس از آن « محمد
را بايد مولود سياست فتحعلي شاه قاجار و « شيخيگري»زمان خوانده است، دور از انتظار نيست. 

رکز در ابراهيم خان صدراعظم )نياي خاندان قوام شيرازي( براي استقرار يك نظام استبدادي و متم
را يك فرقه درباري با هدف سلب اقتدار از نهاد غيردولتي روحانيت « شيخيه»ايران دانست و 

دين ارزيابي نمود. دربار قاجار قصد داشت  ي دولت بر حوزه ي مطلقه ي شيعي و استقرار سلطه
شيخ » نعنوا بهتقليد از عثماني يك نهاد دولتي ديني تأسيس کند و شيخ احمد احسايي را  عنوان به

در رأس آن و قدرتي در مقابل علماي سرشناس آن روز قرار دهد. سيدکاظم رشتي، « االسالم
 ي جانشين شيخ احمد احسايي، نيز مورد حمايت فراوان دربار قجر بود و با دولت عثماني رابطه

 (.  13-35: 3153هاي مؤسسه کيهان، )دفتر پژوهش بسيار نزديك داشت
 

 بهائيت در عصر مشروطيت
هاي متعددي  سال، فرقه 31از زمان شيخ احمد احسايي تا انقالب مشروطيت، يعني حدود  

گري ظهور و بروز پيدا کرده که تنها  گري و بهائي گري، ازلي گري، بابي شيخي همچون
هاي استعماري، بر سرپا مانده بودند. بسياري از  گري، به سبب حمايت کانون گري و بهائي شيخي

کنند،  يسندگان تاريخ که با نگرشي اسالمي به انقالب مشروطيت نگاه ميپژوهشگران و نو
دانند. در اين دوران شاه در  ترين عوامل انحراف آن مي گري را يکي از عمده گري و بهائي بابي
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استفاده در  خاطر مديريت نادرست و سوءمردان نااليق و ناکارآمد آن به فقير که دولت يرأس دولت
دليل هدايت  امر سبب افزايش مطالبات آزادي خواهانه مردم به  قرار داشت، که اين اوج فساد بودند،

 روحانيت گرديد. 
کرد. يکي علما و روحانيون که  رفته دو خط فکري، نهضت مشروطه را تغذيه مي روي هم    

کردگان فرنگ رفته و  اصالحات اجتماعي، مذهبي را خواستار بوده و ديگري روشنفکران و تحصيل
خواستند، اما تفکر غالب، تفکر اسالمي  زده که الگوهاي دموکراسي اروپايي را براي ايران مي غرب
 بود. 
لمبتون جاسوس انگليسي در ايران براين  مورخان و کارشناسان غربي همچون خانم پروفسور آن    

خواندند.  مي« سالمپادشاه ا»و شاه را هم « کشور اسالم»که در آن ايام مردم، ايران را   اعتقاد است
خان  يرزا ملکمخواهانه و نوگرايانه توسط م و پيش از انقالب مشروطيت يك حرکت آزادي

الدين اسدآبادي در ايران شروع شده بود و اين جنبش که عليه فساد و  جمالالدوله و سيد ناظم
انتظار نيست  استبداد داخلي و نفوذ خارجي بود به جنبشي ملي و اسالمي تبديل شد. البته دور از

هاي جاسوسي انگلستان اثبات شده،  که پيوند و ارتباطاتش با آژانس« لمبتون آن»که خانم 
، يعني سرزمين «گراند لژ اسکاتلند»الدوله که از سوي  خان نظام کوشد تا حرکت ميرزا ملکم مي

حرکتي  هاي استعماري ندارد، را شود و اهدافي جز برنامه مرجع فراماسونري جهان، هدايت مي
 آزادي خواهانه قلمداد نمايد. 

پس از ترور ناصرالدين شاه و آغاز سلطنت مظفرالدين شاه، مطالبات مردم شدت بيشتري به    
که منجر به مشروطيت شد، خواستار  يخود گرفت. به استناد مدارک تاريخي، مردم از آغاز حرکت

 ي بيشتري داده و درخواست ادارهنهضت اهميت   اسالمي ي بودند. يعني به جنبه« عدالتخانه»
نشيني  ها بر مبناي معيارهاي اسالمي را داشتند. عبارت مشروطيت درست بعد از بست عدالت خانه

کردگان غرب رفته يا روشنفکران سکوالر، يا بابي  در سفارت انگليس توسط روشنفکران و تحصيل
اين عرصه ميرزاملکم خان  ترين فعاالن درمسلك، در گفتمان مردم وارد گشت. يکي از مهم

پدر فراماسونري ايران است و ميرزاآقاخان کرماني و شيخ احمد روحي از ديگر افرادي  3ارمني
هاي خود سعي در تبليغ  هستند که در اين زمينه تالش و فعاليت بسيار داشته و با مقاالت و نوشته

لت در ترور نافرجام کردند، که به اتهام دخا مشروطيت و دموکراسي از نوع غربي آن مي
به دستور محمدعلي ميرزاي وليعهد در تبريز کشته شدند. نکته جالب و در خور « ناصرالدين شاه»

                                                 
قات بنيادين در اين خانه( است که به دليل فقدان تحقيگذار واقعي اولين سازمان فراماسونري ايران )فراموشمانکجي هاتريا بنيان -3

 (.31 : 3151پائيز شهبازي، عبداله،  ) زمينه تأسيس آن به غلط به ميرزا ملکم خان نسبت داده شده است
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« باب»که هر دو پيرو فرقه ضاله   است  توجه پيرامون ميرزاآقاخان کرماني و شيخ احمد روحي اين
ر بهاءاهلل بودند. بر اين گروه و براد« هاي ازلي بابي» ي و داماد ميرزا يحيي صبح ازل سرکرده فرقه

خواه و فعاالن نهضت آبادي را هم افزود. او هم از بابيان مشروطه بايد نام ميرزايحيي دولت
اي بابي به دنيا آمد و پدرش  خواهي در ايران بود. ميرزا يحيي دولت آبادي در خانواده مشروطه

بود و هرساله وجوهات به اصطالح  مأمور و نماينده امور حسبيه ميرزا يحيي صبح ازل در ايران
فرستاد. آن چه  به قبرس مي« ميرزايحيي صبح ازل»آوري و براي  را جمع« ها بابي»شرعيه 

گردد، اين است که در حقيقت انقالب مشروطيت را روحانيون  نتيجه اين بحث عايد مي عنوان به
از روشنفکران سکوالرِ بابي و اي  مسلمان به ثمر رساندند اما اين انقالب در نيمه راه توسط عده

طورکلي در بهايي از مسيراصلي خود خارج شد و سرانجام آن به ديکتاتوري رضاخان رسيد. به
انقالب مشروطيت تغيير ساختار دولت و تبديل ديکتاتوري به شکلي از حکومت عادالنه هدف 

لي روش دموکراسي مردم بود. تا آن زمان نظريه مدوني در مورد حکومت اسالمي وجود نداشت و
غربي طرحي آماده و آزمايش شده در کشورهاي اروپايي بود. به همين سبب با فشار روشنفکران 

گري، مشروطه جايگزين تفکر عدالت خواهانه اسالمي  گري و بهايي ويژه پيروان بابي زده به غرب
 (.  314-311: 3153)دفتر پژوهش هاي مؤسسه کيهان، شد. 

 
 لويگري در عصر پهبهائي

علت مساعد شدن شرايط حضور بهائيان در ويژه در دوره پهلوي دوم بهدر دوران پهلوي به
خصوص سياسي، شاهد حضور گسترده و فعال آنان در مناصب کليدي ههاي اجتماعي و ب صحنه

هاي ضد ديني دستگاه حاکمه، مطابق ميل و هدف بهائيان تنظيم  ها و برنامه هستيم. زيرا سياست
نوعي سازش و همکاري تبديل گرديد. اين همکاري در روند افزايش  آنان با دولت به ي و مقابله

افروخته، از سران بهائي تهران، به اين مورد   که يونس تعداد نفوس بهائيان تأثير گذارد. چنان
در قزوين که بودم، زماني که هفتاد نفر قزويني هموطن و همشهري و »  نويسد: اعتراف کرده و مي

متقدمين به زيارت من شتافتند، با ديدن و تجمع اين احباب روح جديدي در من  ي سالله بعضي
هاي  خاطر آورده و بليات آن زمان را از نظر گذرانيدم، در نيمهتوليد شد، زمان طفوليت خود را به

ا به اي ر شدند تا اين که کلمه ها که احباء در آن زمان متحمل مي ها و تعب رفتيم و چه رنج شب مي
گوش همديگر برسانند. امروز الحمدهلل به برکت همت اولياء و از تأثير دم مطهر شهدا، حکومت 

شوند و انجمن روحاني تشکيل  کم جمع مي عادله استقرار يافت، دوستان متشتت و پريشان کم
 (.313: 3131افروخته، يونس، « )دهند مي
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شين عباس افندي همراه است. در دوران آغاز حکومت رضاخان با ابتداي رهبري شوقي افندي جان
افزايد و در پهلوي شاهد اين هستيم که بهائيت در پناه دولت خود را حفظ کرده بر پيروان خود مي

گردد. الزم به ذکر است که در دوران  اين دوران ايران به پناهگاه امني براي بهائيان تبديل مي
بردند و امور  اً در اروپا و آمريکا( به سر ميپهلوي سران اصلي بهائيت در خارج از کشور )عمدت

رکزيت آن در اسرائيل ــالعدل اعظم که مبهائيان ايـران بــه دستور شوقي افندي و بعدها بيت
 شد. باشد از مجاري محافل ملي داخل کشور اداره ميمي
الت سياسي هاي بسيار مؤثر و با نفوذ در تشکي جنبش بهائيت در دوران پهلوي يکي از شاخه    

دولت و به تبع آن ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي کشور بوده است. در دوران پهلوي اول سياست 
زدايي او مطابق ميل و هدف بهائيان بود. بنابراين مقابله آنان با دولت از ميان رفت دين و روحانيت

هاد دين پرداختند. ها با همکاري دولت به مقابله با ن و برعکس نوعي همکاري با آن داشتند. آن
)شهسواري  اين مقابله تا حد کشف حجاب که از احکام ضروري دين مبين اسالم است، پيش رفت

 (.33 - 33 :3115ثريا، 
بين بوده است، چنان که يکي از افسران رسد رضاخان نسبت به بهائيان بسيار خوشبه نظر مي    

کند. به گفته فردوست اين شخص که  مي آجودان مخصوص وليعهد خود انتخاب عنوان بهبهائي را 
شود و به وزارت جنگ و تصدي يکي ديگر از  سرگرد صنيعي نام داشت، بعدها سپهبد مي

گردد و اين مثال خود حاکي از احترام و اعتماد رضاخان به بهائيان و  ها منصوب مي وزارتخانه
 باشد.  ميزان نفوذ آنان در دستگاه دولتي مي

اي از سران بهائي در  ي عده گرانه توان در تکاپوهاي آشوب يرا م يبين خوش علت اين توجه و    
ي قاجاريه که به انقراض اين سلسله و تأسيس حکومت پهلوي کمك کرد. جستجو  اواخر دوره

زاده، مشکات  زاده و منشي ابوالفتح« ق 3114»برابر با ذيقعده « ش 3133»نمود. در اوايل شهريور 
ي مجازات، عمليات خود را در قالب گروه  گذار گروه تروريستي کميته پايهالممالك، سه بهائي 

هايي دست زده که بازتاب اجتماعي و  همراه با انتشار اعالميه 3جديدي آغاز و به چند فقره قتل
سياسي فراوان داشته و فضائي از رعب و وحشت را در تهران ايجاد و تأثيرات عميق سياسي بر 

رضاخان و سيد ضياءالدين « ش  3133»ل بعد به کودتاي سوم اسفند جاي نهاد که چهار سا
 طباطبائي انجاميد.

                                                 
قتل سيد محسن مجتهد، -3هايي که توسط اعضاي کميته ي مجازات و در عرض پنج ماه صورت گرفت عبارت بود از: قتل -3

 ميرزا عبدالحميد خان متين السلطنه ثقفي، مدير روزنامه عصر جديد.  -1عبداهلل بهبهاني  فرزند محمد باقر صدر العلماء و داماد سيد
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از خويشان علي  3«موقرالدوله»ي اول بهائي به نام  در کابينه سيد ضياءالدين يکي از سران درجه
محمد باب، وزير فوايد عامه و تجارت و فالحت شد. اين مقام به پاس خدمات بهائيان در پيروزي 

يکي از دستاوردهاي انقالب مشروطه (. 31-33 :3115)شهسواري ثريا،  به ايشان اعطاء شد کودتا
 ي کافي نبودن دين براي اداره ي خواهان بر مشروعه خواهان حاکميت انديشه پس از غلبه مشروطه

هاي غربي و عمدتاً برگرفته از غرب بود  و تسلط منطق ايجاد تحول اجتماعي بر اساس مدل  جامعه
خان با استفاده از اين جو به تضعيف نهاد مذهب پرداخت و از اقتدار روحانيت کم و به اقتدار رضا

قاجار کنار گذاشتن  ي دولت افزود. تفاوت اين دوران به علت انحراف در انقالب مشروطه با دوره
 بودن او اهلل قاجار اعتبار شاه به ظل ي که در دوره امور به سبك غربي بود. حال آن ي مذهب و اداره

دشمني سنگين نسبت به نهادهاي  ي بود. اما شانزده سال سلطنت پهلوي اول انصافاً يك دوره
 فرهنگ اسالمي بود. 

اصالحات و نوسازي پس از رضاشاه توسط فرزندش که علناً توسط متفقين روي کار آمد ادامه     
)ع( که ممنوع بداهلل الحسينمراسم عزاداري اباعيافت. براي جلب قلوب مردم و متدينين، اجراي 

هاي دموکراتيك در قالب يك  اعالم شده بود آزاد و حجاب زنان ديگر جرم تلقي نشد. ديگر آزادي
 ي منش نيز ارائه شد، به نحوي که فرق مختلف فکري در ايران رواج يافت. در دهه حکومت ليبرال

احزابي نظير توده،  ها آزادي نسبي يافته و اول روي کار آمدن محمدرضاشاه، روزنامه
گرايي و غيره در کنار گروه فداييان اسالم رونق گرفت. در  هاي خداپرست، کسروي سوسياليست

دنبال ملي کردن صنعت نفت و خلع يد از همين فضا بود که اقليتي در مجلس شوراي ملي به
قليت ماند و شرکت نفتي انگلستان افتاد. اما جالب است که طي چندين دوره مجلس اين گروه در ا

حتي حدود شش ماه قبل از ملي شدن صنعت نفت وقتي مظفر بقايي نماينده کرمان خواست 
پانزده نماينده موافق را کسب  ياليحه ملي شدن صنعت نفت را تقديم مجلس کند، نتوانست امضا

خصوص تهديدهاي گروه فداييان اسالم ههاي مردم و همکاري احزاب و ب نمايد. باالخره مجاهدت
مرداد،  15اهلل کاشاني صنعت نفت را ملي کرد. اما کودتاي  با مشارکت دکتر مصدق و همت آيت

شاه و نفت ايران را از چنگال انگلستان بيرون آورد و دربست در اختيار آمريکا قرار داد. پس از آن 
ي ريزان آمريکايي و با استعانت از سازمان مخوف امنيتي خود در راستا شاه به کمك برنامه

 با سرعت و شدت بيشتري ادامه حرکت داد. اصالحات به سبکي که رضاخان شروع کرده بود، 

                                                 
و « م 3311»ي وزارت خارجه در فارس در سال  و نماينده« م 3535»علي محمد موقرالدوله سر کنسول ايران در بمبئي در سال  -3

)شهبازي، عبداله،  در گذشت« ش 3133»ي سوم اسفند ابود و اندکي پس از کودت« م 3333 -3333»هاي حاکم بوشهر در سال
 )پاورقي(. 35ش،  3151
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خصوص پهلوي دوم پيگيري کنيم و هبراي اين که جريان جنبش بهائيت را در دوران پهلوي ب
دريابيم تا چه ميزان فعاليت داشته و در سرنوشت سياسي و اجتماعي اين کشور نفوذ و تأثير داشته 

اند  تر بوده اين قسمت به معرفي برخي از عناصر بهايي که از ديگران تأثيرگذارتر و مهم است در
 پردازيم.  مي
ي سياست گذاردند و در صدد بر پا نمودن هويت  ها عمالً قدم در عرصه که بهائياز زماني    

ها و  عاليتسياسي مستقلي بر آمدند، فعاليت در بخش اقتصاد و تجارت را شروع کردند. آنان با ف
که در اين زمان، اي هاي خود در دوران پهلوي دوم توانستند به اهداف خود برسند، به گونه عملکرد

داري، بهائيان بودند. افزايش قدرت اقتصادي بهائيان  اغلب اشخاص طراز اول در اقتصاد و سرمايه
گيري از  بهره ها با حمايت دولت و دربار صورت گرفت. آنان با با در جهت قدرت سياسي آن

توان به  ها و مناصب کليدي حتي المقدور به غصب اموال و امالک ديگران پرداختند. که مي پست
ثابت پاسال رئيس راديو تلويزيون، عهديه   افرادي همچون هژبر يزداني سرمايه دار معروف،

ي وزير بهداري که قل پرورش کابينه هويدا، دکتر شاه رو پارسا وزير آموزش و خواننده زمان شاه، فرخ
ها بود، مهندي از بهائيان کاشان شاغل در دفتر مخصوص فرح  قلي مؤذن بهائي پسر سرهنگ شاه

دار و صاحب استوديو ميثاقيه و صدها نفر بهايي متنفذ ديگر اشاره پهلوي، مهدي ميثاقيه سرمايه
 نمود. 

وجودشان در مناصب دولتي محمدرضا پهلوي معتقد بود که بهائيان عليه او توطئه نکرده و     
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 

قت پوششي براي کسب قدرت هژبر يزداني متعلق به جامعه بهائيّت و نام هژبر در حقي  تمام ثروت
 (.114: 3133هاي سياسي،  ي مطالعات و پژوهش )مؤسسه اقتصادي و توسعه اين فرقه بوده است

عناصر  عنوان بهدر اين دوران بهائيت روند رو به رشدي يافته و شخص شاه از گسترش نفوذ آنان 
و با تکيه بر آنان خطر براي سلطنتش حمايت ويژه نموده و از اين طريق  مطمئن و در ضمن بي

از جانب بهائيان با نيروهاي مذهبي  ياقتدار روحانيت را تضعيف و در صورت هرگونه احساس خطر
ها با شعارهاي مذهبي و ادعاهاي وابستگي  با آنان بپردازد. گرچه اين حمايت ي مقابله مردم به

ده از فرهنگ غيرشيعي عبارت ديگر شاه با استفا محمدرضا به مکتب تشيع چندان سازگار نيست، به
و غرب باور بهائيان در راستاي استحاله فرهنگ مــذهبي ملي و جلب حمايت بيگانگان استفاده 

 فشرد اهرم کنترل آنان را در دستان خويش مي نمود و با استفاده از تضاد بين آنان و مردم،  مي
 (.313 :3115ثريا، )شهسواري
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 گري ائيهاي مذهبي عليه به مبارزات علما و گروه
که رژيم پهلوي به علت سفارش اربابان شاه، به سوي تقويت بهائيت در ايران حرکت در حالي

امور باز بود، در ميان  ي کرد و بخش بزرگي از امکانات در اختيار بهائيان بود و دستشان در همه مي
ان مردم، علما و ترين مخالفان آنان در مي عليه بهائيت دست زدند. عمده يملت، متدينين به تحرکات

نيون بودند، که با حرکت منسجم و هماهنگ خود، همگام با مردم، فصل ديگري در تاريخ روحا
ش چندان  11هاي مردم و نيروهاي مذهبي عليه بهائيت، تا دهه  مبارزات خود گشودند. مخالفت

گسترده نبود، زيرا بهائيان فعاليت تبليغاتي آشکار نداشته و مخفيانه به تبليغ بهائيت مشغول بودند. 
هاي بهائي و گسترش آنان در  تشکيالت و سازمان ي ا از اين زمان به بعد، به دليل توسعهام

شد.  روز بر تعداد آنان افزوده مي هاي سياسي و اقتصادي، تبليغات آنان آشکار و روزبه صحنه
هاي مردم در نواحي مختلف کشور افزايش يافت. بايد  متعاقب اين جريان، اعتراضات و نارضايتي

ه سير مبارزه با بهائيت از زمان پديد آمدن اين فرقه در ايران آغاز گرديد. طي يك قرن آثار گفت ک
چهار »هاي زيادي در اين مورد نوشته شد، نمونه آن کتابچه  زيادي در رد آن پديد آمد و کتاب

)جعفريان نام جالل دري و يك بهائي است  حاصل چند مناظره بين يك مسلمان به« جمعه شب
اهلل  ها در نواحي مختلف کشور، اعتراض شديد آيت شدت فعاليت بهائي(. 11/ 1 :3153رسول، 

، «ش 3113»در سال « اليگودرز»اي از اهالي  ساير علما را برانگيخت، من جمله عده بروجردي و
اي را نوشته و از گسترش تبليغات  ها در اين شهر، براي ايشان شکوائيه در ارتباط با فعاليت بهائي

ها،  يان در اين شهر، اهانت به مقدسات اسالمي و همدستي رؤساء و مديران ادارات دولتي با آنبهائ
اهلل  ابراز ناخشنودي و نگراني کرده و براي جلوگيري از خونريزي، تقاضاي اقدام عاجل کردند. آيت
قات بروجردي، حجت االسالم فلسفي را مأمور کرد تا در اين باره با نخست وزير )رزم آرا( مال

اهلل  آيت(. 355 :3151)دواني، علي،  ها گرفته شود کرده و از وي بخواهد تا جلوي فعاليت اين
کرد، دکتر حائري يزدي در  ها مبارزه مي دانست و با آن ها را مخل امنيت کشور مي بروجردي بهائي

سماً بر شد، ايشان يا ر در شهري رئيس يا صاحب منصب مي  اگر يك بهائي»گويد:  اين مورد مي
بهايي را تعويض و يا از بين  کرد که آن عليه او کار کرده و يا با صدور بيانيه يا اعالميه تالش مي

   (.43 :3153اهلل، )الجوردي، حبيب ببرد.
طور علني عليه بهائيت تحرکاتي داشت که مشهورترين پهلوي سازمان روحانيت، به ي در دوره    

 ي خصوص در دورههب« ش 3111»فلسفي است. از سال هاي مرحوم  ها مخالفت اين حرکت
مرداد،  15وزيري حسين عالء، دست بهائيان در امور کشور بازتر شد و پس از کودتاي نخست
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اهلل بروجردي  جرأت آنان بيشتر گرديد. به همين مناسبت شکايات زيادي در اين مورد به آيت
 ليغات بهائيت نمودند. رسيد. ايشان هم آقاي فلسفي را مأمور مقابله با تب

محمدرضا شاه احساس نمود که « ش  3141»اهلل بروجردي در سال  پس از درگذشت آيت    
دست آمده است. ابتدا اليحه فرصتي براي خارج کردن کامل مذهب از امور اجتماعي به

نيت العمل شديد روحا هاي ايالتي و واليتي را در دولت علم به تصويب رساند که با عکس انجمن
(. و 314-311 :3135حميد، )روحاني، سيد مواجه و موجب شناسايي آرايش نيروهاي مذهبي شد

مقابله با اقدامات ضد  يبرا ياهلل بروجردي کس کرد بعد از آيت گمان مي يکه حکومت پهلو جايي از
کردن دين  و روحانيت صورت داد که  يمنزو يبرا يا رژيم وجود ندارد حمله همه جانبه يدين

العمل حضرت امام مواجه گرديد. ايشان در جمع روحانيون قم در ارديبهشت  الفاصله با عکسب
در زمان حيات مرحوم آقاي بروجردي )رضوان اللَه عليه( هم نقشه اين : »فرمودند« ش 3141»

کردند  ي... آنان فکر مدانند.  بود که ايشان نباشند و قم نباشد. قم را براي منافع خودشان مضر مي
در قم کسي که در حد »خورد! ]اشاره به سخن شاه که گفته بود:  در قم چيزي به نظر نميکه 

به چشم  يخورد، چيزهاي به نظر مي يفهميدند که چيزهاي«[. خورد مرجعيت باشد به چشم نمي
طور نبوده است. اينها خورد؛ فهميدند که نه آن خورد، به گوش مي به دهان مي يخورد، چيزهاي مي

وقت نقشه کشيدند براي نابودي روحانيت و دنبالش نابودي اسالم و دنبالش نفع رساندن به  از آن
 (.111و  115/  3: 3133 ، سيدروح اهلل، خميني...« )اسرائيل و عمال اسرائيل 

در مورد اصالحاتي که شاه تحت عنوان انقالب سفيد در ايران به اجرا گذاشت، حضرت امام     
آقا، يك حقايقي در »فرمايند:  الهام گرفته از تقويم بهائيان ذکر کرده و مي برخي از اصول آن را

گيرد؛ يك حقايقي درکار است. شما آقايان در تقويم دو سال  کار است، من باز سرم دارد درد مي
نويسد: تساوي حقوق زن و  جا مي ها مراجعه کنيد، در آن پيش از اين يا سه سال پيش از اينِ بهايي

جا،  رود باالي آن کنند. آقاي شاه هم نفهميده مي عبدالبهاء است. آقايان از او تبعيت مي مرد، رأي
گويد: تساوي حقوق زن و مرد. آقا! اين را به تو تزريق کردند که بگويند بهايي هستي، که من  مي

  امينظ طور. تعليم اجباري عمومي  طور، بدبخت! نکن اين بگويم کافر است، بيرونت کنند. نکن اين
را؟ اگر نديده  کردن زن، رأي عبدالبهاء است. آقا تقويمش موجود است، ببينيد! شاه نديده اين

ام  ها را بگو. و اللَه، من شنيده اند اين اند و به اين بيچاره تزريق کرده هايي که ديده مؤاخذه کند از آن
ش کنند و لهذا مطالب را معلوم که سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا بيرون

کنيد.  نيست به او برسانند. مطالب خيلي زياد است، بيشتر از اين معاني است که شما تصور مي
آقايان! نگوييد: دين در معرض »مملکت ما، دين ما، در معرض خطر است؛ شما هي بگوييد که 
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! ما اگر نگوييم شاه ما که نگفتيم دين در معرض خطر است، در معرض خطر نيست؟«. خطر است
طور نباشد. همه چيز را گردن تو دارند چطور است، چطور نيست؟ آقا يك کاري بکنيد اين

هايي که با تو رفيق  داني آن روزي که يك صدايي در آمد، يك نفر از اين گذارند. بيچاره! نمي مي
/   3)همان،  «ها وفا ندارند ها دين ندارند؛ اين ها همه رفيق دالرند؛ اين هستند، رفاقت ندارند. اين

141.) 
)ره( به کاپيتوالسيون يا حق مصونيت قضايي ارتشيان رو، به علت اعتراض حضرت امام ايناز     

العمل فراگير در بين روحانيت و  عکس ي آمريکا در ايران و انحرافات مختلف رژيم و عدم مشاهده
امر آمريکا و شاه را مطمئن کرد که ديگر مردم، ايشان به ترکيه و سپس نجف تبعيد گرديد. و اين 

رمقي در سازمان مذهبي براي مقابله با آنان باقي نمانده است. از اين پس بود که بهائيان علناً در 
عبارت ديگر حضور آنان در صحنه پس از اطمينان صحنه اجتماعي و سياسي کشور ظاهر شدند. به

و تبعيد « ش 3141»خرداد در سال  33ز قيام از سرکوب کامل روحانيت شيعه و نهاد مذهب پس ا
باشد. در همين سال هويدا به سمت نخست وزيري انتخاب  مي« ش  3141»حضرت امام در سال 

 ماند. سال در اين منصب باقي مي 31گيرد و حدود  هاي شاه را به عهده مي و مديريت برنامه
نمونه  يضاله ادامه داد که برا ي اين فرقه خود با ي بعد از تبعيد امام، روحانيت شيعه به مبارزه    

 گردد: ياز مراجع اشاره م يبرخ يبه فتاوا
 (.133/  1ق،  3413محمدرضا، )موسوي گلپايگاني، سيدکفر بهائي مسلّم است 

ها با محل مرطوب موجب نجاست  بهائي نجس هستند، و تماس بدن آن ي ضاله ي افراد فرقه
 (. 11/ 4)همان،  شود و جائز نيست ها مي ها موجب تقويت آن گردد، و شغل دادن به آن يمحل م

 (.31/ 1 ق،  3431اهلل، )صافي گلپايگاني، لطف ها اهل ذمّه نيستند و ديه ندارند بهائي 
 (.35/ 1)همان،  هاي ديگر جايز نيست دادن و صورت اظهار دوستي با بهائي با دست

  ارتباطي که موجب ترويج و تقويت فرق ضالهآميز و هر  طورکلي برخورد مساعدتي و موافقت به
 (. 1/33 )همان،  )بهائيت( باشد جائز نيست و ترک مصاحبت و مجالست با آنها الزم است

 (. 3/331ق،  3415تقي بهجت، )فومني گيالني، محمد بهائيان کافر و نجس هستند
)مکارم  اند پرورش يافتهبهائيّت، جزء کفّار محاربند و در دامان استعمار  ي ضالّه ي فرقه     

 (. 311، 1 ق،  3411شيرازي، ناصر، 
گمراه بهائيت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزي،  ي همه پيروان فرقه    

ها، نسبت به اموري که مشروط به طهارت است، واجب  مراعات مسائل طهارت در رابطه با آن
گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و  ي ها و مفاسد فرقه مؤمنين بايد با حيله ي است. ...  همه
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مضلّه، اجتناب  ي  ضالّه ي پيوستن ديگران به آن جلوگيري کنند. ... از هر گونه معاشرت با اين فرقه
 نماييد. ... آنها نجس و دشمن دين و ايمان شما هستند، پس فرزندان عزيزم جداً از آنها بپرهيزيد

 (.31-33/ 3 :3113، يعل، سيديا خامنه)
اما الزم به ذکر است که برخي از مبلغين و بزرگان بهائيت همچون عبدالحسين آيتي )آوا( و     

که از عقايد بهائيت به  ياهلل صبحي )کاتب عبدالبهاء( و ميرزا حسن نيکو و کسان ديگر فيض
ها هم با نوشتن  ي گرفت، آندامان پاک اسالم برگشتند. و چون شوقي آنان را به باد ناسزا و بدگوي

 ينيکو، سوابق زشت و ناپسند روزها ي خاطرات صبحي و فلسفه الحيل، هايي چون کشف کتاب
شوقي را بروز دادند. گروهي ديگر از بهائيان، الواح وصايا را  نامعتبر دانسته و  يطفوليت و جوان

رگزيده، نام سهرابي بر خود ميرزااحمد سهراب را که از خويشان نزديك شوقي بود به پيشوايي ب
 کاروان خاور و باختر را تشکيل دادند. نهاده و 

 
 انجمن حجتيه و بهائيان

نمود و بخش بزرگي از آن  سوي تقويت بهائيت در ايران حرکت ميدرحالي که دستگاه دولت به 
ي ديگر در در اختيار آنان بود و دستشان به علت سفارش اربابان شاه در همه امور باز بود، از سو

ترين مخالف آنان در زدند. عمدهميان ملت، متدينين به بعضي تحرکات عليه بهائيت دست مي
هاي مختلف براي مقابله با بهائيت  ميان ملت روحانيت بود. روحانيت و مذهبيون کشور به شيوه

وارد ميدان شدند که از جمله تحرکات انجام شده توسط ملت، تأسيس سازماني تحت عنوان 
 اي از مذهبيون بود.  وسيله عدهنجمن حجتيه بها

« انجمن خيريه حجتيه مهدويه»تأسيس شد، « ش  3111»نام اين سازمان که در حدود سال     
شد. مؤسس اين انجمن  باشد که به آن انجمن ضد بهائيت و يا اختصاراً انجمن نيز گفته مي مي

که به شيخ محمود حلبي شهرت دارد. يك روحاني به نام شيخ محمد ذاکر زاده تواليي است 
شود که در  خوابي مي يمدع« ش  3111»انگيزه تأسيس اين گروه آن بود که آقاي حلبي در سال 

فرمايند که گروهي را براي مبارزه با بهائيت تشکيل دهند.  آن امام زمان )عج( به نامبرده امر مي
بودند تشکيل شد و با يك پيگيري شهرهايي که بهائيان در آنها فعال  ي اين انجمن در همه

هاي آنان عمدتاً فرهنگي و در راستاي پيشگيري  سازمان يافته درصدد مبارزه با آنان برآمد. فعاليت
از تبليغ و ترويج بهائيت، منزوي نمودن بهائيان در جامعه و نيز دعوت آنان به دين مبين اسالم 

 بود. 
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رسياسي براي خود انتخاب نموده بود، پوشش که اين انجمن يك مشي غي با توجه به اين    
هاي سياسي برخي از متدينين مخالف شاه نيز بود، اما سازمان اطالعات و  مناسبي براي فعاليت

ها آنان را که  برد و در بازجويي هاي تشکيل اين انجمن مي هايي به محل امنيت شاه گه گاه يورش
کرد. از نظر آقاي  بودند دستگير و زنداني ميبه قصد مبارزه با دولت در اين انجمن گرد آمده 

شاه نيروهاي انجمن و بهائيت را در يك موازنه قرار داده بود تا يکديگر را کنترل کنند.  پرورش، 
در دوران شاه به علت مشي غيرسياسي آنان و  رهبر نهضت اسالمي عنوان بهحضرت امام)ره( 

اين حرکت را   ائيت به عوض مبارزه با شاه،تشويق جوانان به شرکت در مبارزات بي خطر با به
بايست در جهت تشکيل  دادند. از نظر حضرت امام، در زمان غيبت مسلمين مي مورد تأييد قرار نمي

حکومت نواب امام عصر)عج( تالش نمايند و حکومت ولي فقيه را تشکيل دهند. اين اعتقاد با 
انجمن تا بعد از انقالب اسالمي وجود  مشي غير سياسي انجمن سازگار نبود. به هر صورت اين

، يعني يك سال پس از اعالم انحالل تشکيالت بهائيت در ايران و «ش3131»داشت و در سال 
دانند اعالم تعطيلي  پس از سخنراني حضرت امام در مورد روحانيوني که دين را از سياست جدا مي

 (.33 - 31 :3115)شهسواري ثريا،  نمود
 

 پيروزي انقالب اسالميبهائي گري پس از 

اي از سران تشکيالت در شهرهاي مختلف کشور  دليل محرز شدن جاسوسي عدهپس از انقالب به
و نيز کمك به تثبيت نظام شاهنشاهي و نيز حيف و ميل اموال مسلمين و سرازير کردن بيت المال 

هاي انقالب  به جيب صهيونيست ها، تعدادي از آنان دستگير و پس از محاکمه توسط دادگاه
هاي متفاوت و اعدام محکوم شدند. در مقابل اين احکام، دولت آمريکا که در  اسالمي به حبس

جمهور وقت آمريکا به العمل نشان داد و رئيس آمد، عکس حقيقت حامي اصلي آنان به حساب مي
اهميت آن اين احکام اعتراض نمود. در پاسخ آن حضرت امام)ره( سخناني ايراد نمودند که به علت 

صحبت رئيس جمهور آمريکا را مالحظه کرديد که ايشان از همه دنيا »شود:  در اين جا ذکر مي
هايي که در ايران هستند و مظلومند و جاسوس هم نيستند  استمداد کردند براي اين که اين بهائي

شان را م مذهبيکار ديگر اشتغال ندارند و ايران براي همين که اينها مراسجز مراسم مذهبي بههو ب
ها  ايشان از همه دنيا استمداد کرده که اين اند،  نفرشان را محکوم به قتل کرده 11آورند جا ميبه

ها يك مردمي هستند دخالت در هيچ کاري ندارند و روي انسان دوستي  اين  که جاسوس نيستند،
گاهي اذهان ساده احتمال گفت، خوب  گويند. اگر ايشان اين مسائل را نمي ايشان اين مسائل را مي

ها هم يك مردمي هستند که ولو اعتقادشان فاسد است لکن مشغول کار  دادند که خوب اين مي
که در هستند و حال آن  خودشان هستند و مشغول عباداتي که به نظر خودشان عبادت است مثالً
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به اين که جز مراسم اند شهادت دادند آن نظر هم نبودند. لکن بعد از اين که آقاي ريگان گفته
گويد که  توانيم باور کنيم؟ ... از آن طرف هم آقاي ريگان ميمذهبي چيز ديگري ندارند باز هم مي

ها مردم آرام ساکتي مشغول عبادت هستند، جهات مذهبي خودشان را به جا  ها بيچاره اين بهائي
هاست گرفتند. اگر  عتقاد آنها اعتقادشان مخالف با ا آورند و ايران براي خاطر همين که اينمي

اي هستند که  ها دسته آمد. شما براي خاطر اين که اين اينها جاسوس نيستند شما صدايتان در نمي
اش گل نکرده  شناسيم که انسان دوستيشناسيم، آمريکا را ميبه نفع شما هستند. واال شما را مي

ايشان گرفتار شدند، براي انسان  بهائي که در ايران به قول  نفر 11است که حاال براي خاطر 
دوستي يك وقت همچو صدا کرده و فرياد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فرياد 

 ي شناسند ... تلقي مردم مسلمان ايران از بهائيان تلقي يك فرقهها برسيد. مردم شما را مي اين
ب نيز نه تنها تغيير نکرد، بلکه شدت ضد اسالم و ضد مليت بود، اين طرز تلقي بعد از انقال ي ضاله

يافت، زيرا سوابق وابستگي برخي از سران آنان به بيگانگان محرز و دشمني آنان با دين و دولت 
انکار بود. اين برداشت بعد از انقالب وقتي دولت به دست قابلران در افکار عمومي مسلمانان غيراي

تر از گذشته  مود و از طريق آن رسميتي قاطعملت سپرده شد به دولت تازه تأسيس نيز سرايت ن
، سيدروح خميني« )که جمهوري اسالمي براي آنان هيچ گونه رسميتي قائل نشدطورييافت، به

 (.431- 433/  3: 3133 اهلل، 
يهودي، »هاي ديني شناخته شده عبارتند از: در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اقليت    

 (.11/  31ون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  اصل )قان «مسيحي و زرتشتي
ها طبق قانون اساسي هيچ گونه رسميتي ندارد. بنابراين بهائيت  هر دين و مسلکي غير از اين    
يك فرقه مذهبي، داراي هيچ گونه رسميتي در ايران نيست. با توجه به سوابق اين فرقه  عنوان به
ن و مقابله آن با اقتدار ملت و روحانيت و مخالفت علني يك حزب سياسي طرفدار بيگانگا عنوان به

با دين رسمي ملت ايران. بهائيان از وجهه بسيار پاييني در افکار عمومي ملت ايران و در ديدگاه 
مردان برخوردارند. اين عدم پذيرش حتي در دوران پهلوي که دولت به آنان ميدان بسيار دولت

با توجه به فشار افکار عمومي وجود داشت و چنان که بيان شد وسيعي براي فعاليت داده بود نيز 
طور رسمي اجازه استخدام در يك دين رسمي شناخته نشد. حتي به عنوان بهدر آن دوران هم 

العمل از جانب دولت جمهوري ادارات دولتي هم به آنان ندادند. با توجه به اين زمينه دو عکس
طور که گفته شد بهائيت هيچ وقت خورد. در ابتدا همانمي اسالمي ايران در مقابل آنان به چشم

توانست مثل  العمل دوم بايد گفت که نظام نميبه رسميت شناخته نشد. اما در مورد عکس
ها را  توانست آن ها پست و مقام بدهد و از سويي نيز نمي هاي گذشته با بذل و بخشش به آن زمان
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اصوالً وظيفه خود را در  ه جو حاکم و اين که حکومت اسالميناديده بگيرد. لذا با توجه ب  کامالً
از حق زندگي محروم  توانست آنان را ديد، نمي شهروندان و مسائل آنان يکسان مي يقبال همه
 عنوان بهو از ريشه   اين با توجه به قابل توجه بودن تعداد آنان و اين که بهائيان را اصالتاًنمايد. بنابر

نمود و سابقه جاسوسي براي اسرائيل را در آنان مشاهده کرده بود، آنان را  ميفرقه ضاله محسوب 
  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 

فرهنگي و هنري اخراج کرد، از ورود افراد وابسته به اين فرقه به مراکز  مراکز نظامي، از کليه 
آموزشي عالي جلوگيري و آنان که در اين مراکز بودند اخراج شدند، چرا که تجربه گذشته نشان 

گيرند و يا پستي را اشغال  هاي آموزشي و فرهنگي قرار مي داده بود که وقتي آنان در محيط
رساني و ايجاد علت وابستگي به تشکيالت بهائي از آن، در جهت تبليغ بهائيت، اطالعبه کنند مي

کنند. از لحاظ اخالقي هم اختالف زيادي بين موازين  تسهيالت براي ديگر بهائيان استفاده مي
تواند يکي ديگر از عوامل طرد آنان از مؤسسات اخالقي آنان و مسلمانان وجود دارد و اين خود مي

مومي و دولتي باشد. از اشتغال آنان به تعدادي شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست ع
ارتباط داشتند و با شرع مقدس اسالم مغايرت داشت، جلوگيري شد. بنابر ادعاي محافل بهائيت 

هاي بيگانه، شوراي عالي انقالب فرهنگي در راستاي محدود کردن  خارج از کشور در رسانه
فرهنگي بهائيان مصوباتي به تصويب رسانده که در اين سند ادعا شده جمهوري هاي فعاليت

 از:  اسالمي طرحي را براي محدود کردن بهائيت تدوين نموده است که از مواد آن عبارتند
شوند،  دليل دستگير، زنداني و مجازات نمي شوند و بي آنان بدون جهت از مملکت اخراج نمي     

آنان بايد طوري باشد که راه ترقي و توسعه آنان مسدود شود. از لحاظ فرهنگي اما برخورد نظام با 
نام شوند و اند، درمدارس ثبت ر نکردند بهائيدر اين مصوبه آمده است که: بهائيان چنانچه اظها

در رابطه با »المقدر در مدارسي که کادر قوي و مسلط بر مسائل عقيدتي دارند ثبت نام شوند. حتي
ها تصويب شد: در اختيار گذاردن وسايل  جتماعي و حقوقي بهاييان موارد زير در مورد آنجايگاه ا

شود، امکانات زندگي معمول و  معاش در حد متعارف که در اختيار همه آحاد ملت قرار داده مي
جوازدفن، اجازه کار و  حقوقي عمومي مانند ساير شهروندان ايراني از قبيل دفترچه بسيج، گذرنامه، 

که تشويق به بهائيت نشوند، در صورت ابراز بهائي بودن اجازه استخدام ندارند، ها تا جايي مثال آنا
 هاي مؤثر )مانند معلمي و .. .( به آنان داده نشود. پست

ذکر اين نکته نيز ضروري است که تعداد انبوهي از بهائيان که با پيروزي انقالب اسالمي تمام     
اعتقاد شده و با ايجاد  ديدند و نسبت به اين مرام بي ا در ايران بر باد رفته ميالعدل رهاي بيت نقشه
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تسهيالت الزم ازطرف نظام جمهوري اسالمي به سوي مساجد حرکت کرده و به صورت دسته 
ها و  دليل اين که زمينه فعاليت براي آنشدند. اما تعدادي از بهائيان به جمعي و خانوادگي مسلمان

رو ناگزير راه مهاجرت را انتخاب کردند، غالب شان محدود شد. از اين و اسرائيليائي حاميان آمريک
بهائياني که از ايران فرار کردند، به امريکا رفتند. امروزه اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين 

ابزارهاي يکي از  عنوان بهي خاورميانه، شمال آفريقا  طرفدار در امريکا، در سطح جهاني و در منطقه
هاي اسالمي، به  ها و جنبش هاي بزرگ براي مقابله با حرکت ي فرهنگي در اختيار قدرت بالقوه

بهائيت امروز يك (. 335و  313 :3115)شهسواري ثريا،  باشد ي خاورميانه مي خصوص در منطقه
اکن ــسريکا ــالمللي است. مقر آن در اسرائيل است و بيشترين پيروان آن در آم تشکيالتي بين

خصوص کشورهاي آفريقايي و آسيايي شعبه هباشند. تشکيالت آنان در کليه کشورهاي جهان بمي
 پردازد. دارد و به تبليغ خود مي

اي با مرکزيت اسرائيل به تقويت خويش بهائيت با تأسيس تشکيالت گسترده در دوران پهلوي    
شد، موجب  يفه ديني محسوب مييك وظ عنوان بهپرداخت. اين تشکيالت که عضويت در آن 

تقويت بهائيت در ايران و ديگر نقاط جهان گرديد. امروزه اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين 
اصلي است و مورد حمايت کشورهاي  يهطرفدار در آمريکا در سطح جهان داراي سه شاخ

باشد که نشر عقايد  رسد علت حمايت کشورهاي فوق از آنان اين باشد. به نظر مي گر مي سلطه
هاي اسالمي بخصوص در منطقه خاورميانه بهائيت يکي از وسايل مهم براي مقابله با حرکت

 باشد. 
توان نتيجه گرفت که فرضيه تحقيق ما مبني بر استفاده از  چه بيان شد، ميبا توجه به آن    

ان درست است، زيرا هاي استثماري براي شکستن اقتدار ديني در اير جنبش بهائيت توسط قدرت
فعال  يهر جا که موضوع دين زدايي از نهاد سياست و يا جامعه مطرح بوده است، بهائيان نقش

اند. هم در انقالب مشروطه و هم در دوران پهلوي اين همکاري بين بيگانگان و بهائيت  داشته
ون نيز در دنيا و خورد. اين جنبش هم اکن براي مقابله با ديانت و روحانيت به روشني به چشم مي

يکي از ابزارهاي بالقوه فرهنگي در اختيار  عنوان بهخاورميانه و شمال آفريقا  ي در منطقه
در پايان با بياني از مرحوم هاي اسالمي باشد.  ها و جنبش هاي بزرگ براي مقابله با حرکت قدرت

سدي است در مقابل  اسالم و مذهب مقدس جعفري»رسانيم. امام)ره( اين نوشتار را به پايان مي
آن ها، چه راستي و چه چپي و روحانيت که حافظ آن است سدي   اجانب و عمال دست نشانده

است که با وجود آن اجانب نمي توانند به نحوي که دلخواه آنهاست، با کشورهاي اسالمي و 
اين هاي مختلف براي شکستن  هاست که با نيرنگخصوص با کشور ايران رفتار کنند، لهذا قرن
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کشند، گاهي از راه مسلط کردن عمال خبيث خود بر کشورهاي اسالمي و گاهي از  سد نقشه مي
احزاب انحرافي امروز  راه ايجاد مذاهب باطله و ترويج بابيت و بهائيت و وهابيت و گاهي از طريق

پايگي آن برمال شده است، عمال اجانب اساس مارکس با شکست مواجه است و بيکه مکتب بي
کنند براي شکست وحدت اسالمي و  خود بر ضد مکتب آن هستند در ايران از آن ترويج مي که

کوبيدن قرآن کريم و روحانيت در ايران که مهد تربيت اهل بيت عصمت و طهارت است و با زنده 
رسند ناگزير هستند رتگر به آرزوي غيرانساني خود نميبودن اين مکتب بزرگ هرگز اجانب غا

يع و روحانيت را که پاسداران آن هستند، به هر وسيله تضعيف کنند و بکوبند. مذهب مقدس تش
)خميني، سيدروح « اين جانب نيز از همين قماش است اکْذوبه انتساب بعضي از اين منحرفين را به

 (.114/  1 : 3133اهلل، 
 

 يريگنتيجه
از  ي، يکييان الهاد ي يا مشوش کردن چهره يبا هدف جايگزين يايجاد اديان و فرق ساختگ

است. در  يبه انحراف کشيدن جريان صحيح ديندار ياستعمارگر برا يها مرسوم دولت يترفندها
مهدويت نيز قريب يکصد و پنجاه سال پيش با کمك و هدايت استعمار انگليس، گروه  ي مقوله

به  ياه يدر کشور ما شکل گرفت و طبق بررس يآيين بهاي با نام و عنوان بابيت و يدست ساز
ملت ايران  يبهائيت جداساز يکل يگير ، جهتينظران تاريخعمل آمده و اعالم محققان و صاحب

 يغيرعقالن يها که جنبه يبشر بود. مکتب ي ساخته ياز مراجع تقليد و مشغول کردن آنان به مکتب
 داشت. يعقالنيش فزون يها آن بر جنبه

شکل گيري آن و ارتباطش با شيخيه و  معرفي سران اين فرقه و طريقهاين پژوهش ضمن     
ي بهائيت، با اشاره به ايدئولوژبيان سرنوشت اين فرقه در قبل و بعد از انقالب اسالمي ايران، بابيه، 

گونه  که جدا ساختن ملت ايران از نهاد روحانيت و مرجعيت و مشغول ساختن آنان به اصولي بدعت
بند و باري،  ين از سياست، آزادي فحشا و بيدر مذهب تشيع، جداسازي واليت از مرجعيت و د

وجود آوردن و حمايت از اين پيوستن به مکاتب غيرديني و سکوالر باشد، انگيزه استعمار را در به
دهد  دست ميهاي زير را به که محصول آن در نوشتار مختصر حاضر، يافتهانديشه تبيين نموده، 

 شود:اشاره ميها  گيري به آننتيجه عنوان بهکه در پايان 
 يبهائيت همواره نقش منفي و مخربي را در راستا ي در تحوالت تاريخ معاصر ايران فرقه ضاله. 3

 ضربه زدن به مذهب شيعه ايفا کرده است.
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 ي موسس فرقه يها از آبشخور انديشه يهمگ« يگر يازل»و « يگر يبهاي»، «يگر بابي»فتنه   .1
گيري کلي ايدئولوژي اين فرقه جدا ساختن مردم ايران  سيراب و جهت يشيخيه شيخ احمد احساي

 گونه در مذهب تشيع است. از نهاد روحانيت و مرجعيت و مشغول ساختن آنان به اصولي بدعت
ترين مخالفان بهائيان علما و روحانيون بودند، که با حرکت منسجم و هماهنگ خود،  عمده .1

   ود گشودند.همگام با مردم، فصل ديگري در تاريخ مبارزات خ
ضد اسالم و ضد  ي ضاله ي قبل از انقالب، تلقي مردم مسلمان ايران از بهائيان تلقي يك فرقه .4

 مليت بود و اين امر بعد از انقالب شدت يافت.
هاي  ويژه پهلوي دوم به علت مساعد شدن شرايط حضور بهائيان در صحنهدر دوران پهلوي به .3

 د حضور گسترده و فعال آنان در مناصب کليدي هستيم.خصوص سياسي، شاههاجتماعي و ب
صورت دسته جمعي و خانوادگي مسلمان و ئيان با پيروزي انقالب اسالمي بهتعداد انبوهي از بها .3

 نيز راه مهاجرت را انتخاب و غالب به امريکا فرار کردند.   يگروه
يکي از  عنوان بهر در امريکا، در حال حاضر اين فرقه با مرکزيت اسرائيل و بيشترين طرفدا .1

 ي خصوص در منطقههاي بزرگ در سطح جهاني به فرهنگي در اختيار قدرت ي ابزارهاي بالقوه
 خاورميانه و شمال آفريقا مشغول فعاليت است.
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