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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[ 

 

 فارس یاز سایت:[ خبرگزارگرفته ]بر

  ۱۳۸۷بهمن  ۸]تاریخ:[ 

 

  سالگي انقالب اسالمي ۳۰ویژه 

 بهائیت، اسرائیل وحكومت پهلوي  

اي داده بود چنانچه هویدا هاي گستردهخبرگزاري فارس: شاه به بهائیان كه مركز آنان در اسرائیل بود اجازه فعالیت

وزیر، پزشك مخصوص شاه وهمچنین رئیس رادیو و تلویزیون بهایي بودند و از سوي دیگر بهائیاني چون نخست

 یایي قدرتمندي به وجود آورده بودند.هاي مافهژبر یزداني گروه

ها با تأسیس اسرائیل، این سرزمین را پایگاه ومركز اصلي فعالیت خود قرار دادند. رژیم صهیونیستي نیز مسلك بهائي

بهائیت را به عنوان یكي از "مذاهب قانوني!" به رسمیت شناخت. شاه نیز از آنان حمایت كرد ووجود هویداي بهائي و  

 اي براي آنان ایجاد كرد.ها در دربار و هیأت حاكمه ایران، قدرت اقتصادي و سیاسي قابل مالحظهنفوذ بهائي

فتنه باب با كشته شدن وي پایان نپذیرفت بلكه با سوء قصدي كه چند تن از پیروان وي به جان ناصرالدین شاه كردند، 

ه بابي ها به دامان امپراطوري روس پناه بردند دشمني حكومت قاجار را نسبت به خود بیشتر گردانیدند، خصوصاً آنك

وروس ها سعي داشتند از این مسأله حداكثر استفاده را بنمایند؛ پس از مدتي نیز بابي ها به انگلیس متمایل شده و آلت 

دست آنها شدند و سپس آمریكا فضاي جدیدي پیش روي آنها قرار داد و مراكز بهایي در آمریكا فزوني یافت و با 

 داد.ها صمیمیت خاصي را نشان ميها و صهیونیست یل رژیم صهیونیستي روابط بهایيتشك

وقتي حكومت قاجار بابیان را از ایران خارج كرد، آنها به قلمرو عثماني رفته و مدت كمي در استانبول بودند. این در 

راه ادامه حیات این فرقه ضاله حالي بود كه اختالفات به وجود آمده بر سر جانشیني باب نیز مشكالت جدي بر سر 

بوجود آورده بود. »میرزا یحیي« و »بهاء« رهبران اصلي این فرقه بودند. در نتیجه دولت عثماني تصمیم گرفت هر 

یك ازاین دو و پیروانشان را به جاي دوري بفرستد. میرزا یحیي با پیروانش به جزیره قبرس و بهاء را به همراه 

دند. از همین جا بود كه این دو از یكدیگر جدا شدند. پیروان میرزا یحیي "ازلي" نام گرفتند پیروانش به عكا روانه كر

( میرزا یحیي كه به قبرس رفت به یك باره گمنام و خاموش شد و  ۱و پیروان بهاء نیز "بهایي" معروف شدند.)

 پیروانش نیز به تدریج كیش خود را فراموش كردند. 

، مهمالتي نوشت كه كتاب مقدس بهائیان را تشكیل داد. وي بیست  ي سید باب ست و به شیوه اما بهاء در عكا از پاي ننش

( كه به ۲ق درگذشت. پس از مرگ وي پسرش میرزا عباس یا عباس افندي) ۱۳۱۲و چند سال در عكا زیست و در 

لج و كم مایگي اوست و  ي ذهن فنام »عبدالبهاء« شناخته شده جاي وي را گرفت. وي نیز كتاب هایي نوشت كه نشانه 

ي دختري وي، جایش را ق مرد و شوقي افندي، نوه ۱۳۴۰( عبدالبهاء نیز در سال ۳آبرویي پیروانش. )ي بيمایه

 گرفت.

در دوران رهبري شوقي افندي كه مصادف با تشكیل حكومت اسرائیل بود، براي اولین بار نام "ارض اقدس" و  

شنویم. پس از تشكیل حكومت اسرائیل چهارمین پیشواي بهائیت درصدد برآمد االذكار" اصلي را از زبان او مي"مشرق 

اسرائیل را به عنوان مركز اصلي و كعبه آمال بهائیان  تا با استفاده از اختالف دیرین مسلمانان و یهودیان، سرزمین

 بپذیرد و دولت یهودرا به صورت پناهگاه بلكه تكیه گاه جهاني این فرقه درآورد.
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طبعاً یكي از مظاهر دشمني دیرین یهودیان نسبت به مسلمانان این بود كه هر نیروي ضد اسالمي را مورد حمایت 

ن اسرائیل یكي از اولین و مؤثرترین حكومتهایي بود كه همراه با به رسمیت دادند، مخصوصاً كه سرزمیقرار مي

شناختن مذاهب و ادیان مختلف، مسلك بهایي را نیز به رسمیت شناخت و جزء مذاهب رسمي مملكت قرار داد. ضمناً 

قرار داشتند وطبعاً داران بزرگ، كه بهائیان و مخصوصاً رهبران این فرقه، در رأس آنها هیچ تردیدي جلب سرمایهبي

التأسیس اسرائیل بود و چنین بود انداختند، به سود حكومت جدید هاي خود را در این سرزمین نوبنیاد به كار ميسرمایه

گذاري در سرزمین خود جلب كه این دولت جدید به بهائیان روي خوش نشان داد و آنان را به سوي خود و سرمایه 

به تدفین رهبران بهایي در این سرزمین بیفزائیم، كه خود مركز مقدسي براي بهائیان كرد، اگر این مجموعه عوامل را 

كند، به انگیزه هاي كالن و مخارج گزاف به سوي این سرزمین سرازیر ميشود و هر سال بهائیان را با سرمایهمي

لت اسرائیل نه تنها مورد تأیید كامل ( تشكیل دو۴شویم. )العاده بهائیان و اسرائیلیان بیشتر و بهتر واقف ميتفاهم فوق

ژانویه  ۹بهائیان واقع شد، بلكه چهارمین پیشواي بهایي از تأسیس حكومت مذكور استقبال كرد. وي در تلگراف مورخ 

نویسد: "تحقیق به سنواتي كه درباره تأسیس حكومت اسرائیل از فم مطهر شارع امرالهي و مركز خود مي ۱۹۵۱

(. شوقي ۵باشد..." )پیدایش ملت مستقلي در ارض اقدس پس از مضي دو هزار سال مي میثاق صادر و حاكي از

المللي بهائیان كه خود داند، به شوراي بینبیني شده ميرباني پس از اینكه تأسیس دولت اسرائیل را صحیح و پیش

رائیل، ایجاد حسن رابطه با آن كند. اولین وظیفه پس از تأسیس دولت اسبوجود آورده بود سه وظیفه مهم را توصیه مي

( شوقي رباني ایجاد رابطه را با دولت ۶دولت است: "اول آنكه با اولیاء حكومت اسرائیل ایجاد روابط نماید...".)

نویسد كه: "ثالثاً با اولیاي كشوري در باب مسائل مربوط به ي بهائیت مرتبط دانسته مياسرائیل با ایجاد تشكیالت آتیه

المللي و اكنون در حال جنین است توسعه  داخل مذاكره شود و چون این شوري كه نخستین مؤسسه بیناحوال شخصیه 

( شوقي ۷ي رسمي بهایي شناخته خواهد شد".)دار وظایف دیگري خواهدشد و به مرور ایام به عنوان محكمهیابد، عهده

التأسیس  دهد، شناخت و حقانیت دولت جدیدي رسمي بهائیت را مورد حمایت اسرائیل قرار رباني براي اینكه محكمه

كند. وي همچنین طي نقشه ده ساله خود ضمن هدف را اعالم كرد و ایجاد حسن رابطه را با این دولت توصیه مي

كندكه در بیست و چهارم، حمایت از دولت اسرائیل را به همه دولتهاي جهاني ترجیح داده و به بهائیان توصیه مي

وحاني و ملي بهایي بر حسب قوانین و مقررات حكومت اسرائیل، این گونه محافل را تأسیس تأسیس شعب محافل ر

( در باب پیوندهاي میان بهائیت و صهیونیزم نظرات دیگري نیز وجود دارند كه معتقدند پیوند این دو به ۸كنند.)

ي اي با عنوان "سایهمقاله در ۱۳۵۴بهمن  ۲۹گردد. روزنامه االتحاد چاپ ابوظبي در سالهاي سال قبل باز مي

ي عجیبي رخ داد و آن از این میالدي واقعه ۱۸۹۲صهیونیزم بر بهائیت" نوشته است: "پس از فوت بهاء در سال 

هایي جهت خدمت و دعوت براي عباس افندي، فرزند بهاء وجانشین وي تشكیل داده و قرار بود كه صهیونیزم گروه

از این فرقه گشودند. جهت توسعه و انتشار بهائیت در جهان، صهیونیزم با عباس هاي خود را براي پشتیباني خزانه

افندي همكاري نموده و در مناطقي كه اسالم بر آن تسلطي نداشت مانند تركستان شوروي به تبلیغ بهائیت پرداخت و 

هایي الذكار بهایي( اعانههاي صهیونیزم براي تأسیس سازمان )اسپس آن را به شیكاگو و سانفرانسیسكو منتقل و گروه 

پس از تشكیل كنفرانس  ۱۸۹۹آوري نموده و محافل ماسوني را براي پیوند به این دیانت دعوت كردند. در سال جمع

الخصوص تومانسكي كتاب مقدس بهاءاله را منتشر نمود و  شناسان یهودي عليصهیونیزم )بال( واقع در سوئیس، شرق

هاي این كنفرانس انتشار دادند. در سال در آكسفورد آن را جزو مجموعه گزارشدر سومین كنفرانس تاریخ ادیان 

"هیبولت و رینوس" یهودي كتابي در پاریس تحت عنوان "تاریخ و ارزشهاي اجتماعي بهائیت" منتشر كرد. در  ۱۹۰۹

آمریكایي براي حج به  زماني كه تبلیغ بهائیت در محافل غربي از روسیه تا آمریكا به اوج رسیده بود، برخي از زنان

یابي به احكام هدایت كوه كرمل در فلسطین براي تبلغ و به امید دیدار پیامبر جدید!! فارسي و نیل بركت وي و دست 

شناس یهودي لهستاني، آنچه زنان مزبور درباره اي كه بر وي نازل شده است عزیمت كردند. "گلد تسهیر" شرقكننده

سایي آن به عنوان مذهب پیشرو بعمل آوردند، ستایش نمود. پیشوایان مذهبي یهود براي توسعه و انتشار بهائیت و شنا 

مبعث پیامبر فارسي فتوا دادند و به تبلیغ براي او پرداختند و قرن نوزدهم را تاریخي براي ظهور وي و پاك نمودن 

اند بلیغ گردیده و پیروان آن بر این عقیدهجدیدي از ت شهر قدس از مسلمانان تعیین نمودند. بدین شیوه بابیها وارد مرحله

باشند كه این مذهب از مرزهاي عالم اسالم پا فراتر گذاشته باشد بلكه مذهبي جهاني مياي از اسالم نميكه بهائیت فرقه

ت در آنان به نوبه خود براي ایجاد سازمانهاي بهائیو پیامبر عكا!! نیز پیرواني متعصب در آمریكا و اروپا یافته كه 

هاي فراواني انجام داده و شهر شیكاگو را مركز این دین انتخاب نمودند و دار مشرق االذكار را در آنجا آمریكا كمك

كند بهائیت با ظهور تأسیس و زمینهاي زیادي با كمك یهودیان به دست آوردند.... همانطوریكه "گلد تسهیر" اشاره مي

گامي به پیش نهاده و ادعا داشتند كه در تورات و انجیل به ظهور عباس عباس افندي و استمداد از تورات و انجیل 
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العدل" خود را در سال ( عالوه بر عكا، شهر حیفا نیز مركز دیگر بهائیان بود، چنانچه "بیت۹افندي اشاره شده ..." )

ردید كه داراي ي كوه كرمل براي "باب" آرامگاهي بنا گ( همچنین در دامنه۱۰در حیفا تأسیس كردند. ) ۱۹۶۳

( گزارشي از نمایندگي ایران ۱۱به پایان رسید. ) ۱۹۵۳محراب، گنبد و ساختمان مجللي بود كه ساختمان آن در سال 

المللي پیروان بهائیت كه كه براي وزارت امور خارجه ارسال داشته ضمن شرح چهارمین كنفرانس بین ۱۳۵۷در سال 

ي دولت ایران به نام آقایان فتح هیأت نه نفره فعلي، دو نفر از بهائیان تبعه در حیفا برگزار شده آورده است كه در بین

دهد آورده ها مياعظم و نخجواني حضوردارند. در ادامه با اشاره به مساعدتهاي زیادي كه حكومت اسرائیل به بهائي

كند و لوازم و وسائل و  عایت مياند جانب ارفاق و مدارا را راست: "نسبت به پیروان این فرقه كه در این كشور مقیم

هاي خود و آن مركز )موسوم به دارالعدل( از خارج وارد هایي كه هیأت نه نفري مذكور جهت نیازمندياتومبیل

( در ۱۲هاي گمركي برخوردار است. )كند، همانند مزایاي منظور شده جهت دیپلماتهاي مقیم اسرائیل، از معافیتمي

ها باید گفت كه شوقي افندي طبق وصیت عبدالبهاء كه به وي گفته  ایران در فلسطین با بهایي ارتباط با روابط نمایندگي

بود كه تابعیت ایراني خود را حفظ كند، سعي داشت روابط خوبي بانمایندگي ایران داشته باشد، چنانچه در اعیادي مثل 

كرد. ن را نیز دریافت ميداشت و البته پاسخ آالمقدس ارسال ميعید نوروز تلگراف تبریك به نمایندگي ایران در بیت

هاي شد اجازه فعالیت( شاه نیز به بهائیان كه مركز آنان در اسرائیل بود و اسرائیلي حامي آنان محسوب مي ۱۳)

ها وزیر او بهایي و بهایي زاده بود و دربار شاه شاهد نفوذ روز افزون بهایياي داده بود چنانچه هویدا نخستگسترده

بود. پزشك مخصوص شاه و همچنین رئیس رادیو و تلویزیون بهایي بودند و از سوي دیگر بهائیاني چون هژبر 

هاي غیر قانوني و استفاده از نفوذ هاي مافیایي قدرتمندي به وجود آورده بودند و با توسل به زور و شیوه یزداني گروه

قوي ایجاد كرده بودند كه شرح برخي از این مسائل در كتاب  ها در دربار و دستگاه حاكم، قدرت اقتصادي بسیاربهائي

كند كه با تمام ي عباس رائین با ارائه اسناد و مدارك آمده است. حسین فردوست نیز نقل ميانشعاب در بهائیت نوشته

بود كه از جانب  كرد و یكبار نیز گفتهشد، وي توجهي نميها در دربار به شاه داده ميتذكراتي كه نسبت به نفوذ بهائي

 ---------------كنند. گاه به شاه خیانت نميها هیچكند زیرا آنآنها هیچ خطري احساس نمي

 ها: پانوشت 

 .۷۵ـ ۸۴تا، صص ـ انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقي رباني، اسماعیل رائین، موسسه تحقیقي رائین، بي۱

 كم پیشوند "میرزا" به پسوند "افندي" شد.  ها به دیار عثماني رفتند كم ـ پس از آنكه بهایي۲

 .۸۷آورده است، ص ـ عباس رائین در كتاب خود قطعاتي از آن را ۳

 . ۱۶۹ـ منبع پیشین، صص ۴

 .۱۶۹ـ منبع پیشین، صص ۵

 .۱۶۹ـ منبع پیشین، صص ۶

 .۱۶۹ـ ۱۷۰ـ منبع پیشین، صص ۷

 .۱۷۰ـ منبع پیشین، صص ۸

آویو، اسناد ادارات از وزیر خارجه به مرتضایي، تل ۱۳۵۴ اسفند ۱۹مورخ  ۲۵ / ۸ /۵۹۶۲ـ  ۱۲ـ گزارش شماره ۹

 .۲۵ـ  ۱۲، پرونده ۹، كارتن ۱۳۵۳ ـ ۱۳۵۵مركز، سال 

، پرونده ۴، كارتن ۱۳۴۳آویو، سال بایگاني وزارت امور خارجه، تل ۱۹۶۴اکتبر  ۲ـ روزنامه هاآرتص مورخ ۱۰

۲۴. 

، پرونده ۴، كارتن ۱۳۴۳آویو، سال بایگاني وزارت امور خارجه، تل ۱۹۶۴اکتبر  ۲ـ روزنامه هاآرتص مورخ ۱۱

۲۴. 

آویو، از مرتضایي به وزارت خارجه، نمایندگي تل ۲۵۳۷ اردیبهشت ۷مورخ  ۱۶۲ـ  ۳/  ۳۶۴ـ گزارش شماره ۱۲

 . ۱۶۲ـ  ۳، پرونده ۲، كارتن ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۷اسناد ادارات مركز، سال 
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المقدس، نمایندگي از حیفا )شوقي رباني( به عبدالحسین اسفندیاري در بیت ۱۳۲۱ـ تلگراف مورخ فروردین ۱۳

سالگي انقالب اسالمي« در  ۳۰اكبر والیت »ویژه نامه . * علي۲۰۰، پرونده ۱، كارتن ۱۳۲۰ـ  ۱۳۲۹فلسطین، سال 

 خبرگزاري فارس انتهاي پیام/

 سالگي انقالب اسالمي« در خبرگزاري فارس انتهاي پیام/ ۳۰اكبر والیت »ویژه نامه . * علي۲۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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