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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[

 

 کیهانزنامه رو ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷شهریور  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 بهائیت و روشنفكري ایران تشكیالت

فارس: در دوره پهلوي، فرقه ضاله بهائیت به شدت مورد انتقادات روشنفكران و حتي روشنفكران  خبرگزاري

گرایي همچون فریدون آدمیت و هما ناطق قرار گرفت و از این فرقه به عنوان خائنین به ایران و از همكاري  غرب

این فرقه حتي از سوي روشنفكران آنان با استعمارگران و انحراف بخشیدن به نهضت مشروطیت ایران یاد كردند.  

 .اندچپ همچون احسان طبري، محمدرضا فشاهي به عنوان سرسپردگان نظام بورژوازي معرفي شده

گزارش خبرگزاري فارس، با بررسي و تحقیق در تحوالت سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ایران عصر   به

ران عصر قاجار نسبت به فرقه ضاله بابیه و بهائیت خواهیم قاجار به خوبي شاهد انتقادات سریع و بي پروا روشنفك

و از روشنفكران متاثر از فرهنگ و تمدن غرب  اديبود. از میان روشنفكران دیني مي توان از سید جمال الدین اسدآب 

غرب از  از آخوند زاده، طالبوف، میرزاآقاخان كرماني )اگرچه او در آغاز خود بابي ازلي بود اما بعدها تحت تاثیر 

منتقدان جدي این فرقه شد( مي توان نام برد. در این میان حتي اصالح گران حكومت قاجار همچون امیركبیر،  

سپهساالر، اعتضاد السلطنه و... از جمله كساني بودند كه فرقه ضاله بابیه و بهائیت را از موانع توسعه ایران مي  

ي دو استعمارگر روس و انگلیس در مخاطره بود امیركبیر به دانستند. در دوره اي كه استقالل این سرزمین از سو

فرقه ضاله بهائیت با روس ها و  اريشدت با این فرقه برخورد كرد. در جریان نهضت مشروطیت ایران همك

محمدعلي شاه هیچگاه از خاطر نواندیشان ایران فراموش نمي شود در حالي كه سرزمین ایران تحت نفوذ بیگانگان 

هائیت شعار جهان وطني را سر داد و در راستاي خدمت به اهداف شوم بیگانگان دو عنصر مهم هویت بود فرقه ب

اولي را با نسخ اسالم و دومي را با شعار تشكیل حكومت جهاني به چالش كشاند. در   ودایران را كه اسالم و ملیت ب

حتي روشنفكران غرب گرایي همچون دوره پهلوي نیز فرقه ضاله بهائیت به شدت مورد انتقادات روشنفكران و 

آنان با استعمارگران   مكاريفریدون آدمیت، هما ناطق و... قرار گرفت و از این فرقه به عنوان خائنین به ایران و از ه

و انحراف بخشیدن به نهضت مشروطیت ایران یاد مي كنند. این فرقه ضاله حتي از سوي روشنفكران چپ همچون 

اهي به عنوان سرسپردگان نظام بورژوازي معرفي شده اند. اما آنچه كه امروزه باید  احسان طبري، محمدرضا فش

بهائیت از سوي مبلغان خود بطور جدي در پي آن است كه این شكاف  الهمورد توجه قرار گیرد این است كه فرقه ض

رج امیني، شاپور راسخ، میان خود و روشنفكري ایران را از میان بردارد. در این راستا از طریق كساني همچون تو

پرداخته  هائیتنادر سعیدي، كاویان صادق زاده میالني در حوزه تاریخ سیاسي و فكري ایران دست به قرائت جدید از ب

اند و تالش مي كنند كه سهمي براي خود در نهضت مشروطیت ایران بدست آورند و نقشي را در هویت ملي ایران  

ر نیز با قرائتي هرمنوتیك در پي آن هستند كه فاصله خود را با روشنفكران دیني براي خود ایجاد كنند و از سوي دیگ 

انسان، پیامبر و نسبت آن با دنیاي مدرن ارائه مي دهند جایگاه خود را   ا،كم كنند و در واقع در تفسیرهایي كه از خد

به منزله ابزاري براي فرقه ضاله  در نزد نواندیشان دیني نیز بدست آورند. شایان ذكر است كه امروزه اصالح طلبان 

. به طوري كه  اندبهائیت در طراحي یك چنین قرائت تاریخي و كسب جایگاهي در تاریخ روشنفكري ایران درآمده 

امروزه بنا به گفته خود بهائیان، اصالح طلبان، جامعه بهائي ایران را از حاشیه به مركز ثقل اندیشه هاي معاصر 

صالحات و جریان روشنفكري دیني در ایران بهائیت را به عنوان عضوي از جامعه مدني  منتقل كرده اند و جنبش ا

طلباني همچون اكبر گنجي به موانع پذیرش جامعه بهائي در جامعه مدني  ح( در این راستا اصال۱ایران پذیرفته است)

و بیان وابستگي آنان به   پرداختن به مباحث تاریخي در خصوص پیدایش و تكوین بهائیت -۱ایران اشاره مي كند:  
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گرایي آنان   لكثرت گرا و حتي شمول گرا نبودن مراجع تقلید نسبت به بهائیت برخالف شمو -۲قدرت هاي استعماري. 

ورود به مباحث تاریخي و كالمي بهائیت و هرگونه داوري در خصوص صدق و كذب   -۳نسبت به ادیان آسماني. 

عدم اعتقاد و گسترش پلورالیسم را مانع مهمي در  -۴ح گران دیني نمي داند. باورهاي بهائیان كه آن را در شأن اصال

( سعید حجاریان از دیگر اصالح طلبان در تعریف جدیدي كه از  ۲. )دورود جامعه بهائي به جامعه مدني ایران مي دان

است بهبود مناسبات میان   رابطه میان ملت و دولت ارائه مي دهد به تحلیل از جامعه بهائي ایران مي پردازد و معتقد

سایه حقوق بشر  در( و معتقد است كه این مناسبات تنها ۳بهائیان و دولت تنها در یك جامعه سكوالر فراهم مي شود. )

( در این ارتباط حسن یوسفي اشكوري از دیگر اصالح  ۴و حقوق شهروندي اصالح مي شود. نه در پرتو فقه شیعه. )

ي آیت هللا منتظري مي پردازد كه او نیز در همان چارچوب فقه شیعه بهائیت را اوال یك طلبان حتي به انتقاد از فتوا

دلیل بهائیت را از حقوق اساسي محروم مي كند و تنها حقوق شهروندي براي  ناقلیت مذهبي نمي داند ثانیا به همی

كه زعامت مرجعیت را به عهده مي  بهائیان قائل است و ابراز امیدواري مي كند كه در آینده با وجود علماي جوان تر

موانع اساسي پذیرش  ازگیرند این معضل جامعه بهائي ایران حل خواهد شد. بنابراین از دیدگاه حسن یوسفي اشكوري 

( احمد قابل نیز از دیگر اصالح ۵جامعه بهائي ایران به منزله عضوي از جامعه مدني ایران فقه شیعه مي باشد. )

طلبان معتقد است كه با تحول در فقه شیعه، با از بین بردن حساسیت هاي عرف جامعه نسبت به بهائیت، تصحیح نگاه  

بهائیت، موجبات پذیرش جامعه بهائي ایران به عنوان عضوي از جامعه مدني   جيجامعه ایران از وابستگي هاي خار

( احمد زیدآبادي از دیگر اصالح طلبان نیز پیشنهادهایي براي پذیرش عضویت جامعه ۶ایران فراهم خواهد شد. )

همدلي یا دفاع  نهگورفع حساسیت روحانیون بلندپایه شیعه نسبت به هر -۱بهائي در جامعه مدني ایران ارائه مي دهد: 

پاك كردن نگاه ایرانیان نسبت به وابستگي جامعه بهائي به استعمارگران روس، انگلیس و آمریكا  -۲از بهائیان. 

ایجاد عوامل مؤثر در درجه اول در تغییر دیدگاه فقیهان بلند پایه شیعه و درجه دوم نظام   -۳خصوصاً اسرائیل.  

دولت در عصر جدید مي توان به تعریف جدیدي از رابطه   -مناسبات ملت ولبراساس اص -۴جمهوري اسالمي ایران. 

میان بهائیان و دولت نائل شد كه در چارچوب این مناسبات جدید بهائیان به خوبي به حقوق اساسي و حقوق شهروندي 

  -۱از:  ندرت( اما اهدافي كه تشكیالت بهائیت از طریق اصالح طلبان دنبال مي كند عبا۷خود نائل خواهند شد.)

زمینه پذیرش جامعه بهائي به عنوان عضوي   -۲موضوع بهائیت از دستور كار مراجع تقلید و روحانیت خارج شود. 

امنیتي خارج شود و به  -موضوع بهائیت از دستور كار دستگاه هاي اطالعاتي -۳از جامعه مدني ایران فراهم شود. 

حذف سابقه تاریخي بهائیان كه در خدمت استعمارگران بوده است   -۴موضوعي كامالً فرهنگي و اجتماعي تبدیل شود. 

امروزه از اهداف مهم تشكیالت بهائیت از طریق اصالح طلبان در داخل جامعه   -۵و تبدیل آن به شهروندان عادي.  

 بهایران، ورود به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندي است كه در حال حاضر تنها راه ورود جامعه بهائي ایران 

از   -۶جامعه مدني ایران است و دقیقاً در این راستا است كه نقش افرادي همچون شیرین عبادي پررنگ مي شود. 

اهداف مهم دیگر تشكیالت بهائیت این است كه لزومي ندارد حتماً مردم ایران در مراحل اولیه در طیف وسیعي بهائي 

جامعه ایران بپذیرند كافي است. آیا امروزه این نقش به  ا عضشوند بلكه همین اندازه كه بهائیان را در كنار سایر ا

اصالح طلبان واگذار شده است؟ نكته آخر اینكه آیا امروز اصالح طلبان الیه هاي پنهان تشكیالت بهائیت به معناي 

 حمایت كنندگان آنها با بهانه هایي چون حقوق بشر و آزادي مذهبي هستند؟ 

نكاتي پیرامون فتواي اخیر  -wwwgofteman-Iranorg ۲ .ي در مورد بهائیانپیرامون فتواي منتظر -۱: قيپاور

استاد مشاور )سعید   -wwwpeiekhabaricom ۳ .منتظري از حق بهائي بودن تا بهائي صاحب حق بودن

در قبال اقلیت بهائي   ويحجاریان( تز دكتري رشته علوم سیاسي دانشگاه تهران تحت عنوان: سیاست هاي دولت پهل

 -http:..norooznewsir ۵ .پاسخ هاي سعید حجاریان به سؤاالت كاربران نوروز -۴  ۱۳۵۷-۲۳۳۱ایران.  

منتظري و بهائیان: مخالف سرسخت و حقوق  -wwwasemandailvnews ۶ .شریعت اسالمي و حقوق شهروندي

 wwwroozonlinecomبهائیان  مسأاله -wwwBBCPERSIANcom ۷ شهروندي

 

 

 

 

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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