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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[

 

 پژوهشکده باقرالعلوم -دانشنامه پژوهه :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۶مهر  ۲۳ :[خی]تار

 

 چه بود؟ یتیو وال یالتیا یانجمن ها حهیال بی تصو یامدهایپ

 رانیدر ا تینفوذ بهائ یبرا یا حهیال

 دوره، با نیدر ا تیشاخص بهائ یهااز چهره یاریدانست. بس تیدوره رشد و گسترش بهائ توانیرا م یپهلو دوره

 گاهیرا به دست آوردند. به گزارش پا یمتعدد یو اقتصاد یاسیس یهاشاه، سمت  ژهیو یهاتیاز حما یمندبهره

که از طرق   یاسیس انیجر نیاز ا میشاه و رژ میستق م تی عالوه بر حما  ران،یمعاصر ا خیمؤسسه مطالعات تار  ینترنتیا

در  زین یقانون یهانامهبیمانند تصو م،یرمستقیغ ی هاتیحما گرفت،یصورت م ،ی مال یهامختلف، همچون کمک

 یهاانجمن حهیال  بیبه تصو توانی اقدامات، م نیقرار داشت. از جمله ا انیاز بهائ تیحما یشاه برا میدستور کار رژ

 یابیتمرکز آن بر قدرت شد،یم دیکه در ظاهر بر آن ها تأک یاشاره کرد که با وجود اهداف متفاوت یتیوال و یالتیا

شده  یزیریپ تی از بهائ تیحما یدر واقع بر مبنا د،یرس بیبه تصو ۱۳۴۱که در سال  یجنجال حهیال نیبود. ا انیبهائ 

 ...  .شد یمذهب یهارو، موجب اعتراض مردم و گروه نیبود؛ از ا

 حه یال اهداف

کردن آنان با   نیگزیاز عرصه قدرت و جا یمذهب ز یو ن یسنت یهاحذف گروه  حه،یال ن یاز ا میمهم شاه و رژ هدف

حذف  زیو ن یچون مجاز دانستن سوگند به هر کتاب آسمان یبر اصول دیتأک گر،یبود. به عبارت د یرمذهبیغ یهاگروه

و قدرت گرفتن آن ها را چارت  رمسلمانانیراه ورود غ لیکه تسهشوندگان، ضمن آن انتخاب طیاسالم از شرا دیشدن ق

  ۲۸ یدربار بعد از کودتا  ،ی. به طور کلکردیفراهم م ز،یرا ن یمذهب یهاگروه یجیحذف تدر نهی کشور، زم یاسیس

 گاهیپا جادیاز بلوک قدرت و ا ،یمیقد یهااخراج گروه ازمندیساخت قدرت مطلقه، ن دی و تجد تیمرداد، به منظور تقو

قدرت   رهیوارد دا توانستیکه م ییهاگروه نیاز مهم تر یک ی ن،یب نیقدرت خود بود. در ا میتحک  یبرا دیجد یجتماعا

  نیحضرت امام)ره( که درباره ا یاعتراض یهاهیانیاز ب یک یبودند. در  انیبهائ ابد،یدست  شتریشود و به نفوذ هر چه ب

 دیبه فساد نکش یو ترق  یها را به اسم آزاد زن مییگویاست: »ما م هتلگراف به شاه، منتشر شد، آمد قیو از طر حهیال

  دیعا ی زیچه چ گذرد،یکشف حجاب مفتضح م  نیکه از ا یو چند سال ستیب نیدر ا دی. شما حساب کندیو منحرف نساز

از صاحب  یاساس، برخ نیمملکت شده است.« بر هم نیا دیعا یزیمردها و چه چ دیعا  یزیزن ها شده، چه چ

در مصادر امور  یشدن حضور عناصر بهائ ی»قانون یمعتقدند، حذف قرآن و حذف »مسلمان بودن« برا ظرانن

  کایآمر یهاتیشرط حما ل،یو اسرائ رانیدر توسعه مناسبات ا یستیونیصه میشاه از رژ یبانیکشور انتخاب شده و  پشت

 .دیبخش یشرط را تحقق م نیا ان،ریسه گانه ا یدر قوا تیبهائ یمسلک استعمار روانیاز شاه بود. نفوذ پ

 انکار رقابل یغ یارابطه

به   ،یاریاسناد و شواهد بس قیانکار است که از طر رقابلیغ یارابطه  ،یدر دوره پهلو هاستیون یو صه انیبهائ رابطه

از  هاستیونی صه تیمتقن بر حما یلیکه خود دل نیدر فلسط انیمهم بهائ یاز مقرها یکی لیاست. با تشک  دهیاثبات رس

  تیبهائ ییدوران طال ، یپهلو میرژ میمستق یهاتیدر کنار حما گر،یکدیدو گروه با  نیفرقه است، ارتباط متقابل ا نیا

و   کایآمر یهاتیرا با حما  رانیا یدولت یهاسمت ان،یبهائ یکه وقت یرا در آن دوره رقم زد؛ به طور لیو اسرائ
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داشتن دشمن  ابرقرار کردند که بر محور منافع مشترک، ب لیبا اسرائ یک ینزد اریرابطه بس آوردند،یبه دست م سیانگل

 .به نام مسلمانان بود یمشترک

 ها ستی ونیبه صه انیبهائ  یراهبرد یهاکمک

 زیدر موضوع حجاب زنان ن ها،ستیونیو صه انیبا اسالم؛ بهائ تیچون ضد یبر محورها و اهداف مشترک عالوه

 ،یتیو وال یالتیا یهاانجمن حهیال بیدر تصو هاستی ونینقش صه ز،یدو گروه و ن نیا ییرأهمسو و موافق بودند. هم

اسناد   یکه بارها و ط یاست. ارتباط انیبهائ  تقدر شیافزا یعنیآن،  انیمجر یبر اهداف اصل یمحکم لیخود دل

و متقابل بود، تا   هیارتباط که کامالً دوسو نی. ادیبه اوج خود رس زین یآشکار شد و در دوران پهلو یمختلف به خوب

و   لیاسرائ یهاهمچون جنگ ن،یبا مسلمانان فلسط لیاسرائ ییارویدر مواقع رو  ز،ین انیرفت که بهائ  شیپ ییجا

کمک به  یبرا ،یمبالغ هنگفت انیها، بهائجنگ نیاز ا یک ی یچه طچنان. کردندیم تی حما هاستیونیصه  از ن،یفلسط

  فایالعدل« ح تی»ب یتومان بود که در ظاهر، برا  ونیلیم ۱۲۰شده، حدود  یآورکردند. پول جمع یآورجمع لیاسرائ

  ز،ی)ره( نینیمام خمآشکار بود که ا یبه حد حه،یال نیدر ا تی بهائ یابیموضوع نفوذ و قدرت ن،ی. بنابراشدیفرستاده م

 فهی جانب، حسب وظ نیدانست و اعالم کرد: »ا انیبا اشاره به آن، استقالل و اقتصاد کشور را در خطر قبضه بهائ

و اسالم در معرض خطر است. استقالل   میکنم. قرآن کر یو مسلمانان جهان اعالم خطر م ران یبه ملت ا هیشرع

ظاهر شدند ...   یبه ]شکل[ حزب بهائ ران،یکه در ا هاستستیونیآن در معرض قبضه صه قتصادمملکت و ا

 ...  «.است هودی  یجاسوس گاهیپا رانیا ونیزیتلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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