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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[

 

 شهبازی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷خرداد   ۹ ]تاریخ:[

 

 «شهبازيهاي دسترسي به وبگاه اسنادي جدید از فساد مالي عبدالعلي نجفي.آدرس »

 « در »مسئله بهائیت یتأّمل

یافته از »ضوضاء« درباره بهائیان پدید آمده است. )ضوضاء= غوغا، تعبیر هاي اخیر موجي سازماندر هفته  -۱

شمار تعدادي از بهائیان سبب  هاي محدود و کم عباس افندي است که در سطور بعد خواهد آمد.( برخي دستگیري

ها ندارد. تبلیغات درباره »بهائي ستیزي« در ایران شده که تناسبي با ابعاد دستگیريبرانگیختن موجي بزرگ از 

 داد؟ ها از جانب کیست، به چه علت بود و چرا باید در این زمان رخ مي دانم این دستگیرينمي

دیگري در ایجاد  هللا منتظري و پاسخ وي، که »تصادفاً« آن نیز در این گیرودار رخ داد، عامل مهماستفتا از آیت -۲

اند و وي پاسخ داده: بهائیان هللا منتظري درباره حقوق شهروندي »بهائیان« پرسیدهیافته است. از آیتاین موج سازمان

باشند، همچنین باید از مي گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار و»از آن جهت كه اهل این كشور هستند حق آب 

 [ ۱] «.مند باشندقرآن و اولیاء دین است بهرهرأفت اسالمي كه مورد تأكید 

اي غیررسمي در  که زماني به سوس وان الزن، سردبیر مجله بلژیکي کناک گفتم، بهائیان به عنوان فرقه گونههمان

کنند، و حتي طول قریب به سه دهه موجودیت جمهوري اسالمي ایران آزادانه زندگي و کار و تحصیل مي

که مورد تعرض قرار گیرند،  آن هاي مخصوص خود را دارند و متوفیات خویش را، با تشییع جنازه مفصل بيگورستان

  -هاي بهائي در مدخل جاده دارنگانکنند. من خود بارها، به دلیل وقوع یکي از گورستانها دفن مي در این گورستان 

ام. ام و از ظاهر »حزب اللهي« و ریش انبوه برخي از جوانان بهائي حیرت کردهها را دیدهشیراز، این تشییع جنازه

ا باید در اوراق رسمي خود را »مسلمان« معرفي کنند. با رعایت این محدودیت، بهائیان از تمامي تنه ایرانبهائیان 

بهائي در  -اند. این محدودیت و این رویه، به دلیل عدم رسمیت فرقه بابيحقوق شهروندي در ایران برخوردار بوده

پاسخ آقاي منتظري را باید بدین گونه   اینرو، ازقانون اساسي مشروطه، در دوران حکومت پهلوي نیز وجود داشت. 

اي  تفسیر کرد که بهائیان باید با اعالم رسمي تعلق خود به فرقه بهائي از »حقوق شهروندي« برخوردار باشند؛ رویه

هللا بروجردي و کنم آقاي منتظري، که محضر آیتکه حتي حکومت پهلوي نیز جرئت پذیرش آن را نداشت. تصّور نمي

درک کرده، به کنه پاسخ خود و پیامدهاي آن توجه کرده باشد؛ و »حقوق شهروندي بهائیان«، به را  خمینيامام 

کننده  صورتي که طرح کردم، مورد پذیرش وي باشد. به گمانم، این پاسخ القاء از سوي اطرافیان ایشان است و اثبات

 .همان »سادگي« که امام )ره( در نامه معروف خود فرموده بودند

خود با دانشجویان در شیراز، فرقه بهائي را،   ۱۳۸۷اردیبهشت  ۱۴اي، رهبر انقالب، در سخنان  خامنههللاآیت -۳

  «.هائى كه اسمش دین است، باطنش سازمان سیاسى استبدون ذکر نام، چنین توصیف کردند: »سازمان 

کار است که قریب به رکز و پنهاناي بسیار منسجم و متمواقع، فرقه بهائي »دین«، به معناي مرسوم، نیست؛ فرقه  در

هاي پنهان و هاي سیاسي و ایجاد البيویژه نفوذ در نهادهاي دولتي و سازمانیک قرن و نیم پیشینه فعالیت مخفي، به

 .متنفذ قدرت، در کارنامه خود دارد. از این منظر هیچ سازمان سیاسي ایراني قابل قیاس با فرقه بهائي نیست

ها و محافل مخفي و نفوذي بابیان و بهائیان در پس از دو دهه تالش مستمر پژوهشي، برخي شخصیت امروزه،

ویژه هاي تخریبي و تروریستي و جاسوسي، بهشناسیم و از نقش ایشان در فعالیتهاي قاجاریه و پهلوي را ميدوران 
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ساري( و سایر عملیات سرویس اطالعاتي هللا خان دوستدار )از خاندان سرشناس بهائي در ماجراي کودتاي احسان 

بریتانیا علیه میرزا کوچک خان و نهضت جنگل و نیز در ترورهاي پرهیاهوي »کمیته مجازات« مطلعیم. و نیز اسناد 

دانیم که دو فرزند  کند. از جمله ميگري رضا شاه پهلوي را ثابت ميکافي در دست داریم که پیوندها و تعلقات بهائي

 .خواندندرضا خان، محمدرضا و اشرف، پیش از اقتدار وي در مدرسه بهائیان درس مي دوقلوي ارشد 

یافته و هدفمند است. این موج یادآور روش تبلیغاتي عباس افندي  موج تبلیغاتي اخیر ساده و طبیعي نیست؛ سازمان -۴

یاي خاندان بصاري(، و میرزا  هاي میرزا محمدباقر بصار رشتي، مبلغ بهائي )ن)عبدالبها( است. زماني که فعالیت

مازندران و گرگان و نیاي خاندان ابتهاج( بیم ایجاد شورش  والملک )بزرگ مالک بهائي گیالن ابراهیم خان ابتهاج

الحکما( به عباس افندي شکایت کرد که »بي علیه بهائیان را در خطه گیالن پدید آورده بود، میرزا آقا گیالني )صمصام 

باید گاه  ه»در ضوضاء جهله وهمي نه، البت انقالب ]خواهد[ کرد.« عباس افندي در پاسخ نوشت:حکمتي بصار تولید 

 [ ۲]  «.گاهي جزئي صدایي بلند شود که سبب انتباه خلق گردد

اي را درباره بهائیت دامن زنند و ها تبلیغات گستردهعوامل فوق سبب شده که در دو هفته گذشته برخي رسانه  -۵

ترین مورد »نقض حقوق بشر« در ایران در سطح جهاني تبلیغ کنند. له بهائیت« را به عنوان مهم بکوشند تا »مسئ

 .علیه ایران شود اي«هظاهراً این »سوژه« جدیدي است که باید جایگزین »جنجال هست

ي »روز« ویژه باید به »بي. بي. سي.« فارسي و نشریه الکترونیک هاي فارسي زبان فعال در این حوزه به رسانه  از

[ و »فقه ملّي« از  ۳( ] ۱۳۸۷خرداد  ۲اشاره کرد. براي نمونه، بنگرید به مقاالت »مسئله بهائیان« )روز، پنجشنبه 

[ در این  ۵(. ]۱۳۸۷خرداد   ۹سیگارچي )روز، پنجشنبه،  شها« از آر[ و »ادامه بازداشت بهائي۴احمد زیدآبادي ] 

خرداد(، با استقبال از موضع اخیر   ۹فعال است. او در آخرین مقاله خود )ویژه آقاي احمد زیدآبادي بسیار میان به

 (ادينوشت من درباره زیدآبهللا منتظري در مسئله بهائیت طلوع »فقه ملّي« را آرزو کرده است! )بنگرید به پيآیت

ني است. جامعه بهائي به جامعه بهائي به شدت طبقاتي است و انسجام این فرقه بر مرکزیت آمرانه و اقتدارآمیز مبت -۶

شود. تا پیش از انقالب اسالمي، بهائیان فقیر حال و فرودست )فقیر( تقسیم ميسه طبقه فرادست )ثروتمند(، میانه

دادند. این فاصله طبقاتي بسیار شدید بود و در  را تشکیل مي یانمانده اکثریت بهائروستایي و از نظر فرهنگي عقب

ن )خطه ساري و آمل و بابل و روستاهاي منطقه فوق( و گرگان و شمال و شرق فارس  مناطقي مانند شرق مازندرا

بهائي   قیرریز( و یزد و کرمان مالکین )اربابان( بهائي و مباشران و کدخدایان ایشان رعایاي ف)آباده و سروستان و ني

در تاریخ ایران   «کشيبه »بهائي دادند. منشاء برخي حوادث موسومرا به عنوان ابزار سیاسي مورد استفاده قرار مي 

گردد. به عبارت دیگر، جان و مال بهائیان فرودست ابزاري بود براي پیشبرد اهداف سران  به این سوءاستفاده بازمي

 .فرقه

تر، شبیه به جامعه یهودي است. هماره، الیگارشي زرساالر این منظر، وضع جامعه بهائي، در مقیاسي کوچک از

کرده است. مثالً، در فاجعه معروف به یهودي بخشي از یهودیان فرودست را به سود مطامع خود قرباني مي

روستایي توسط افرادي ناشناس به  اندیمیالدي یهو ۱۸۸۱ها« )واژه روسي= کشتارها( در روسیه از سال  »پوگروم

ها( مهاجرت دو میلیون نفر یهودي شرق اروپا به ایاالت رسیدند. بر بنیاد و به بهانه این کشتارها )پوگرومقتل مي

هزار نفر به سایر نقاط مهاجرت کردند.(   ۱۵۰هزار نفر نیز به اروپاي غربي و  ۳۵۰متحده آمریکا سازمان داده شد. )

عظیم، الیگارشي یهودي توانست از اوائل سده بیستم میالدي در ترکیب جمعیتي جامعه آمریکا   اجرتمهدر پي این 

ها و  ها و کابارهخانه هاي فاحشهاقتدار یابد و نهادهایي چون هالیوود و مافیاي مواد مخدر و مشروبات الکلي و شبکه

ها« را همان زرساالران  دانیم که این »پوگروممي ایافته« را در این کشور به پا کند. امروزه م»تبهکاري سازمان

 .شدیهودي سازمان دادند با هدف مهاجرت فوق؛ که بدون آن تفوق کنوني ایشان در آمریکا و جهان میسر نمي

اینرو، حکومت جمهوري اسالمي ایران باید به تفاوت میان بهائیان فرودست و معمولي، که گاه مردماني فقیر و   از

شناسانند، توجه کند و با  گر، که خود را به عنوان »بهائي« نميبا سران فرقه بهائي و بهائیان دسیسهاند، مستضعف

 .گران بهائي و غیر بهائي سلب کندمعمولي را از دسیسه هائیاندانش و درایت و هشیاري کافي امکان سوءاستفاده از ب

سران فرقه بهائي، براي حفظ شبکه بسیار ارزشمند  گر هیچ پروایي ندارند که در مشارکت با هاي توطئهکانون -۷

ها و اهداف  ها« در ایران پدید آورند و برخي بهائیان را فداي برنامهعناصر پنهان خود، جنجالي مشابه با »پوگروم
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  تن از اعضاي »محفل ملي بهائیان ایران« ۶باشند. دستگیري  ئيخود کنند؛ حتي اگر این افراد از سران علني فرقه بها

 .کاري براي استتار عوامل نفوذي مهم و مؤثر تلقي شودتواند راهمي

دانند که هیچگاه شاخه علني یک سازمان را با شاخه مخفي آن پیوند که با اصول سازماندهي آشنایي دارند مي کساني

که در رأس سازمان  هاي پنهان شناخته خواهند شد. افرادي را دهند زیرا با پیگیري سازمان علني به سادگي شاخه نمي

دائم هستند و در واقع به عنوان »ویترین« سازمان یا فرقه   راقبتبین و مدهند، از آنجا که در زیر ذره علني جاي مي 

گزینند تا در صورت شوند، از میان افراد موجه و داراي تحصیالت عالي و وجهه اجتماعي مناسب برميشناخته مي

 .هاي پنهان داشته باشندترین اطالعي از فعالیتطبعاً، این افراد نباید کم دستگیري قابل دفاع و تبلیغ باشند.

هاي ویژه( جاي دارند.  تر از سازمان مخفي، عناصر نفوذي مهم )مهرهاصول سازماندهي مخفي، در الیه پنهان طبق

بالقوه براي نفوذ و ارتقاء  گونه عناصر را، که بهر دلیل، از جمله پیوندهاي خانوادگي، از موقعیتدر فرقه بهائي، این

گونه افراد دیگر حتي تابع شاخه کنند. این)موساد( وصل مي  سرائیلبرخوردارند، از همان ابتدا به سرویس اطالعاتي ا

اي جاي  اي و زنجیرهرغم پنهانکاري اکید حاکم بر آن، نیستند و در ارتباطات شبکهمخفي تشکیالت فرقه بهائي، به

مربوط به ایران   ئلشوند. یکي از علل اقتدار اطالعاتي موساد در مساماً از طریق موساد هدایت ميندارند. آنان مستقی

 .وجود چنین عواملي است

گیرد که حادثه مهمي در ایران رخ  دهد که جنجال تبلیغاتي درباره »مسئله بهائیت« زماني اوج ميتجربه نشان مي -۸

الشعاع قرار دهند یا مسیر آن را  ایران را تهدید کنند یا حادثه فوق را تحت کوشند مقامات داده. از این طریق مي

 منحرف کنند. اخیراً کدام حادثه یا کدام تحول سبب نگراني و در نتیجه تحرکات و جنجال اخیر شده است؟

 :  نوشتپي

احمد زیدآبادي فعالیت خود را در روزنامه همشهري آغاز کرد و در آنجا شناخته شد. در آن زمان زیدآبادي خود را  

ها بعد کتابي منتشر کرد با عنوان دین و دولت در اسرائیل  کرد و سال »متخصص یهودیت و اسرائیل« معرفي مي

(، زیدآبادي در  ۱۳۷۷اّول و دّوم زرساالران ) جلدهاي ارصفحه رقعي(. پس از انتش  ۱۹۷،  ۱۳۸۱)نشر روزنگار، 

نگاران خواستند که با وي  کرد. از اینرو، تعدادي از روزنامه نگار به شدت کتاب مرا تخطئه ميجمع جوانان روزنامه

بار  دواي انجام دهم و در همشهري منتشر شود. آقاي ابوالحسن مختاباد، از سوي خود و دوستانش، مصاحبه یا مباحثه

کردم این  ن درخواست را مطرح کرد و هر دو بار گفت که زیدآبادي پذیرفته است. بار اّول نپذیرفتم زیرا تصّور ميای

نگاري گمنام بود. بار دّوم، که زیدآبادي به شهرت مسئله سبب شهرت زیدآبادي خواهد شد که در آن زمان روزنامه 

( آقاي  ۱۳۸۴اسفند   ۱۴ها بعد )نشد. جالب است که مدت کافي دست یافته بود، پذیرفتم ولي از گفتگوي فوق خبري

[ این مناظره درباره یهودیت و اسرائیل نبود؛ درباره ۲،  ۱اي جنجالي و مفصل با زیدآبادي انجام داد. ] حسینیان مناظره

نقش  رنهضت ملّي شدن صنعت نفت بود که زیدآبادي در نقش مدافع سرسخت دکتر مصدق ظاهر شد و حسینیان د

. بي. سي.«  هللا کاشاني! زیدآبادي از گردانندگان نشریه الکترونیکي »روز« است که، مانند »بيفع سرسخت آیتمدا

هاي دیگر، قرار دارم.  فارسي، به من لطف فراوان دارد. من در صدر فهرست بایکوت این دو رسانه، و برخي سایت

به دلیل انتشار تحلیل اخیر من درباره انفجار حسینه رهپویان  ثالً شوند، مزماني که ناگزیر مجبور به ذکر نام من مي

« یا »مرتبط با وزارت اطالعات رژیم«  هاي محترمانه چون »عضو سابق حزب توده[ حتماً با توصیف۳شیراز، ]

ه، را  [ از میان آثار من نیز حتماً ویرایش خاطرات کیانوري، دبیر اّول حزب تود۴دهند. ]نهایت لطف خود را نشان مي 

( را مسکوت ۱۳۸۵ -۱۳۷۷صفحه، قطع وزیري،   ۲۷۵۰کنند ولي مجموعه پنج جلدي زرساالران ) ذکر مي

دهد، اهل روستاي زیدآباد  که نام او نشان ميگذارند. احمد زیدآبادي، که اخیراً مدرک دکترایش را اخذ کرده، چنان مي

توجه بهائي داشت و موطن برخي قاجاریه سکنه قابل  وره کرمان است. این روستایي است در حوالي سیرجان که از د

بهائیان مشهور بود. حاجي درویش زیدآبادي، نیاي خانداني به همین نام، از مشاهیر بهائیان است و پدر زن سید یحیي 

 .«سیرجاني »شهید« سرشناس بهائیان ملقب به »نورالشهدا

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

