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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠تیر  ١]تاریخ:[ 

 

 بهائیت و بهائیان در ایران 

 اشاره

ها از ترین مسئولیتمشخصات رژیم پهلوی نفوذ بهائیان در بدنه و ساختار حکومت و اشغال حساسیکی از مهم ترین 

سوی آنها بوده است. این نفوذ گسترده در حالی بود که خطر بهائیت برای دین اسالم و مذهب تشیع و همچنین 

ای  ای بود که در برهه طرات به گونهخصومتی که بهائیان با شیعیان داشتند، بیش از هر فرقه و دین دیگری بود. این خ

از زمان بیشترین هّم نیروهای مذهبی کشور، از مبلغین و وعاظ گرفته تا مراجع عظام تقلید، صرف رویارویی با این 

 .گردیدشد و در این راه هزینه های فراوانی صرف می فرقه می 

فرقه در تار و پود حکومت پهلوی پرداخته  مجله »گذرستان« حاضر به معرفی بهائیت و عملکرد آن و نیز نفوذ این

 .است

 

 غول اقتصادی بهائیت از قاجار تا پهلوی 

ه.ش مسیر به قدرت رسیدن رضا خان توسط انگلستان و عوامل داخلی آنها مانند  ١٢٩٩پس از کودتای سوم اسفند 

بنیانگذاری کرد. تشکیالت  وی رسماً رژیم پهلوی را  ١٣٠۴فراماسون ها و بهائیان، هموار شد تا اینکه در سال 

های حاکمیت رژیم پهلوی در داند. به واقع، سال ساله خود می ١٧٠بهائیت، این سال را نقطه عطفی در طول تاریخ 

 ...ایران، برای تشکیالت به منزله دوران طالیی است. بهائیت، از قاجار تا پهلوی با سقوط سلسله قاجار، بهائیت

 

 بهائیان ایران عصر پهلوی ارض موعود 

خطیب شهیر محمدتقی فلسفی طی سخنرانی خود در مسجد سلطانی تهران فرقه ضاله بهایی  ١٣٣۴اردیبهشت  ٣روز 

را مورد انتقاد و نکوهش شدید قرار داد و پرده از عملیات و فعالیت آنان در ایران برداشت و به شاه و دولت هشدار  

نمایند. فلسفی افزود همه روزه در این باره سخن خواهد گفت. سخنان   انگیزی این فرقه اقدامداد برای جلوگیری از فتنه 

 ...ساله ۵٠زدایی در دوران حاکمیت وی به طور زنده از رادیو پخش شد. یکی از مظاهر اسالم 

 

 صهیونیسم و بهائیت 

رژیم   از فصول بسیار مهم در پرونده صهیونیستها روابط صمیمانه و همگاری تنگاتنگ سران آن به طور اعم و

اشغالگر قدس به طور خاص با بهائیت است. سرزمینی که بیش از نیم قرن است صهیونیسم بر آن چنگ افکنده، از  

العدل اعظم( در آن  شود و افزون بر این، سالها است مرکزیت جهانی بهائیت )بیتی بهائیان محسوب میدیر باز قبله 

 ...ص به امروز و دیروز نداشته و از بدو تأسیس رژیمکشور قرار دارد. از این رو این روابط حسنه، اختصا
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 رابطه پنهان و آشکار آمریکا با بهائیان و تأثیر آن در ایران 

ه.ق فعالیت خود را در ایالت شیکاگو آغاز کردند. بهائیان آمریکا   ١٣١٨های رسمی، بهائیان از سال بر اساس گزارش

رزا حسینعلی در امر وقف امالک و بناهای خود به نام بهائیت تالش که تحت حمایت دولت آمریکا بودند، به دستور می

فراوانی داشتند و هدایایی را جهت تشویق مردم و جذب آنان به بهائیت و گسترش بهائیت، وقف کرده و در اختیار  

 ...دادند. شناسایی و ثبت امالک بهائیت ابتدا از آمریکا آغاز شد؛ در به رهبران بهائی قرار می 

 

 یت بهائیان بر سلطنت پهلوی دوم حاکم

یکی از مهم ترین مشخصات رژیم پهلوی نفوذ بهائیان در بدنه و ساختار حکومت و اشغال حساس ترین پست ها از  

سوی آنها است. این نفوذ فوق العاده در حالی بود که خطر بهائیت برای دین اسالم و مذهب تشیع و دشمنی که بهائیان  

ای از زمان بیشترین هّم  از هر فرقه و دین دیگری بود. این خطرات به گونه ای بود که در برهه با شیعیان داشتند بیش 

 ...نیروهای مذهبی، از مبلغین و وعاظ گرفته تا مراجع عظام تقلید صرف رویارویی با این فرقه می شد

 

 بهائیان و مشروطه ایران 

اند. از دوره  گذاری داشته رابطه بسیار نزدیک و تأثیر بدون تردید رهبران جامعه بهایی با تحوالت معاصر ایران  

ای داشتند، لیکن دو مانع عمده برابر آنها قرار داشت.  اللهی رابطه حسنه ناصری بهاییان در کرمان با دراویش نعمت

حیات قمری   ١٣٢٣خان بود و تا سال حاجی محمدکریم نخستین مانع شیخیه بودند که ریاست آنها در آن زمان برعهده

 ...قدر نسبت به ازلیان داشت. مانع دوم جمعی از ازلیان بودند. بهاییان آن  

 

 درخواست از رضا شاه برای حمایت از حقوق بهائیان 

ای علیه  شوند، تبلیغات گستردهها با این ادعا که ]در ایران[ مورد آزار و اذیت واقع می، بهائی١٩٢۶در سال  

تر ساختند. در کانادا به راه انداخته و بدین وسیله روابط میان روحانیت و پهلوی را تیرهروحانیون در ایاالت متحده و 

ای به فرانک بی. ، هوراس هولی، »دبیر محفل معنوی ملی بهائیان ایاالت متحده و کانادا«، در نامه١٩٢۶نوامبر  ۵

 ...نویسد: »همانطور که نهم آگوست گذشتهکلوگ، وزیر امور خارجه آمریکا، می

 

 روندترویج بهائیت در عصر پهلوی

ای در تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده است. تاریخ ایران، از دوران  دین و مذهب همواره عامل تعیین کننده

اند. امپراطوری هخامنشی با اتکا به هایی است که براساس ایدئولوژی شکل گرفتهباستان تا به امروز، مملو از جنبش

امیه ایدئولوژی مکتب زرتشت قوام گرفت و دولت ساسانیان همبستگی میان دین و دولت را به کمال رساند؛ خلفای بنی 

 ...ی اسالم بر این سرزمین حکومت کردند وها با داعیه عباس، قرنو بنی

 

 یهودیان بهائی 

اً دولت اسرائیل و صهیونیسم جهانی را تنها سران بهائیت و هیأتهای مختلف محافل ملی و محلی بهائی نبودند که متفق

نمودند، بلکه در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه ایران اکثر بهائیان متمایل به کردند و با آن همکاری میتأیید می

رفتند. در بسیاری از  های این کشور پیش میها و برنامهاند و در راستای سیاست»جهودان« و دولت اسرائیل بوده

 ...صاً ایران، بهائیان داخل تشکیالت جاسوسی »موساد«کشورها خصو

 

 مسلمان در محله سعدی شیراز توسط بهایی ها ١١ماجرای قتل 
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مردم محله سعدیه شیراز، شاهد وقوع جنایتی هولناک توسط استوار "صفت هللا   ١٣۵٧بیست و دوم  آذرماه  روز

د. در اثر تیراندازی این جنایتکار از روی پشت بام خانه فهندژ"، بهایی بودند که در گردان پیاده ارتش خدمت می کر

(  ١٣۵٧آذر  ٢٢سالروز وقوع این  جنایت ) اش  تعدادی از مردم محله سعدیه کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند. در

 ...در مقاله پیش رو تالش شده است با اتکاء به دو سند برجای مانده از ساواک  و گزارش

 

 بهائیت از جنایتکاران صهیونیست  ای فرقهحمایت رسانه

که متحدان این رژیم  های اشغالگر است. درحالیسکنه نوار غزه در تیررس هواپیماهای جنگی و توپخانه صهیونیست

ها هستند تالش در به دست ترین حامیان صهیونیستجنایتکار دست از تجهیز این رژیم برنداشته، بهاییان که از اصلی

اند. در جدیدترین اقدامات  قبال جنایات جنگی صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده   آوردن آبروی رفته در

 ...نمایی برای متجاوزین صهیونیستخود در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و مظلوم

 

 ها در خدمت بهائیت پهلوی

ت و به عنوان حرکتی علیه  گری در قرن سیزدهم هجری )نوزدهم میالدی( در ایران پا به عرصة وجود گذاشبهایی

های دینی و اجتماعی حاکم بر جامعه به حیات خویش ادامه داد. بروز این جنبش در ایران زمانی بود که پس از سنت

های این کشور و روس، به علت افزایش تماس با فرهنگ اروپایی، نوگرایی افکار بسیاری از متفکران و نیز جنگ

 ...های نادرستی مانند استبداد شاهان، زمینه براینتیجة مخالفت با سنت عوام را به خود مشغول کرده و در

 

 بهائیت هیچ گونه اصول دینی مدونی ندارد 

به گزارش خبرگزاری تسنیم،حجت االسالم و المسلمین مهراب صادق نیا در برنامه شب آسمانی که از این پس در  

بکه قران و معارف سیما خواهد رفت،گفت: یک خصلت در تمامی ایام هفته به جز پنج شنبه و جمعه بر روی آنتن ش

بهائیت است که وقتی انسان می خواهد در باره آن صحبت کند نمی تواند مسایل سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیرد 

 ...بنابراین من قول نمی دهم که در بحث، بهاییت را از جریانات سیاسی پیراسته بدانم وی ادامه داد: بهائیت کمتر

 

 مدیریت واحد »جاسوسی سیستماتیک« در بهائیت 

هایی که در طوِل تاریخِ تأسیس تشکیالت بابیت و بهائیت از ابتدا در دستوِر کار استعمارگران قرار  یکی از تالش

داشت، معرفِی آن، به عنوان یک مشرِب فکری و فرقه ی مذهبی بود تا در پوشِش این روش، افزودن بر تعداد  

آسان تر و ساده تر صورت پذیرد. نگاهی گذرا بر عملکرد سیاسی ، اجتماعی این تشکیالت در  اعضای تشکیالتی،

 ...از زمان حضور سیدعلی محمد شیرازی تا تشکیل بیت العدل در سرزمین های اشغالی -دوره های مختلف تاریخی 

 

 تاریخچه حضور بهائیان در رادیو و تلویزیون

ان نقش رسانه را در تبلیغ یا ضد تبلیغ قرار دادن اهداف را نادیده بگیریم اما در در دورانی زندگی میکنیم که نمی تو

این مجال سعی کرده ام مطالب کاملی از نقش بهاییت در رسانه دوران گذشته)قبل از انقالب( که به رادیو تلوزیون 

هیم پرداخت:  فرقه بهائیت  منحصر می شده را عنوان کرده و در آینده نزدیک به نفوذ این فرقه به سایبر هم خوا

 ...- ٣تشکیالت منسجم و قدرتمندی در رادیو و تلویزیون داشت که نخستین روز فعالیت فرستنده کانال 

 

 بهائی ها، زرتشتی ها و یهودی ها در دوران رضاشاه 
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روحانیون از هر سو تحت گرفت و اعتنایی قرار میدر دوره رضاشاه پهلوی در حالی که شعایر اسالمی مورد بی

های مذهبی در این دوره به مراتب بهتر از اکثریت مسلمانان بود. بنابر نوشتة تاریخ کمبریج فشار بودند، وضع اقلیت

های مذهبی... از اهمیت بیشتر  »در مقابل علما که در ایران جدید، منزلت و اقتدارشان آشکارا کاهش یافته بود، اقلیت

 ...ی پیشرفت اقتصادی برخوردار شده بودند که نتیجةهای بهتر براو فرصت

 

 ساله از آن  ١٠٠گیری بهائیت در آمریکا و حمایت شکل

در مورد اعضای بهایی که وارد سازمان اداری اقتصادی پهلوی شدند باید گفت که خیلی از اینها نمی پذیرند که بهایی  

. پدر امیر عباس هویدا از کسانی بوده است که نزدیک به بودند هرچند در خلوت خودشان به این امر مباهات می کنند

سران این تشکیالت بوده است اما خود هویدا این را به گردن نمی گیرد.  حمیدرضا اسماعیلی نویسنده و پژوهشگر  

 ...حوزه بهائیت با حضور در برنامه سرچشمه مطالبی را درباره تاریخچه و فعالیت بهائیت از ابتدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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