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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[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶  ید ۱۹ ]تاریخ:[

 

 بهائیان در عصر پهلوي ها

 پیام بوش به بزرگداشت بهاء 

 احمد اللهیاري 

این سالها بهائیان گریخته از ایران از هر فرصتي براي واردكردن ضربه به نظام اسالمي و به شكست كشاندن آن  طي 

 .استفاده كردند و در این راه سرمایه گذاري هاي كالني كردند

مي دادند.  به طور كامالً مخفیانه به فعالیت تشكیالتي خود در ایران ادامه  ۱۳۶۲به طور كلي جمعي از بهائیان تا سال 

اما پس از اینكه در این سال با دستگیري تعدادي از آنان و افشاي عملكرد جاسوسي آنان براي بیگانگان، دادستاني كل 

كشور به طور رسمي هرگونه فعالیت حزبي، تشكیالتي بهائیت در ایران را ممنوع اعالم كرد، »محفل روحاني ملي 

تحت پوشش تشكیالتي داشت، با انتشار اعالمیه هشت صفحه اي علي   بهائیان ایران« كه جامعه بهائیان ایران را

 .الظاهر اعالم انحالل نمود

اما این اعالم انحالل تنها برروي كاغذ و با هدف فریب افكارعمومي انجام شد. زیرا از آن زمان تاكنون فرقه ضاله  

ضربه زدن به جمهوري اسالمي است.  بهائیت با حمایت محافل غربي از بیرون و درون به طور مداوم در اندیشه  

سران این فرقه به پخش شایعات روي آوردند و از ایران به مجامع جهاني شكایت بردندو دولت هاي غربي با به كار  

گرفتن رسانه هاي خود با آنها همصدایي كرد و افرادي چون گالیندوپل و كاپیتورن به عنوان نمایندگان »حقوق بشر« 

م داشتند كه بهائیان در ایران مورد آزار قرار مي گیرند. آنان اعدام چند نفر مجرم بهایي نظیر  سازمان ملل متحد اعال

هویدا در آغاز انقالب را مستمسك قرار دادند؛ اما هرگز به مخاطبین خود وافكارعمومي جهان نگفتند كه بهائیاني در 

نیز تالش آنان براي حیف و میل اموال مسلمین و  ایران بازداشت یا اعدام شدند كه جنایات و فعالیت جاسوسي آنها و

 .سرازیركردن بیت المال به جیب صهیونیست ها محرز شده بود

البته تمام این مظلوم نمایي ها در حالي است كه به اعتراف خود آمریكایي ها در اسناد به دست آمده، در دوران انقالب  

انقالبي است، مردم مسلمان با وجود اطالع از بسیاري جنایت ها و كه اوج هرج و مرج و مخالف آزاري در هر 

 :فسادهاي بهائیان هیچ تعّرضي به آنها نداشته اند

 ۱۹۷۸نوامبر  ۲۸تاریخ «

 از: سفارت آمریكا تهران

 فوري   -سي  -به: وزارت امورخارجه واشنگتن دي 

 موضوع: موقعیّت بهایي ها 

خیاباني علیه فرقه بهایي ها نشان داده نشده است. پرستشگاه بهایي ها به در حال حاضر هنوز خشونت هاي ...  ¤ 

هنگام آشوب هاي اخیر تحت محافظت گاردهاي نظامي بود، لیكن تا آنجا كه ما مي دانیم در ماه هاي اخیر علیه آن  

 .حمله اي صورت نگرفته است
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 .. .هستندبهایي ها در حال ترك ایران ...  ¤ 

پیچیده اي كه در شرایط حاضر وجود دارد این واقعیت است كه بعضي از بهایي ها در چند سال گذشته در   ضریب ¤ 

 ... ( جنایت ها و فساد خوانده مي شود[مترجم]م  -اعمالي دست داشته اند كه به نظر آنها )مخالفین مسلمان 

 ( ۱۷۲) سولیوان

ست و مقامات باالي آمریكا همواره پشتیبان بهائیان بوده اند. پس به گفته عبدالبهاء، نیویورك براي بهائیان شهر میثاق ا

از انقالب اسالمي نیز، آمریكا پناهگاه رسمي و جوالنگاه شدید و آشكار این فرقه به عنوان آلترناتیو تشیع در ایران!!  

ود در مؤسسه  در سخنراني خ  ۶۰گردید، به نحوي كه آیت ا هلل مصباح یزدي در بازگشت از سفر آمریكا در دهه  

 :باقرالعلوم )علیه السالم( قم گفتند 

آن ایام در آمریكا كنفرانسي راجع به تشیع و انقالب اسالمي ایران برگزار شده بود كه همه گردانندگان آن، حتي  «

  (۱۷۳)» .خدمتگزاران و چاي دهندگانش، بهایي بودند

فمینیستي كه در روزنامه هاي آمریكا با هویت ایراني مطالب  جالب توجه آنكه فردي همچون ستاره ثابتي، بهایي زاده 

فمینیستي و ضداسالمي مي نویسد و باألخره معلوم نیست كه خود را آمریكایي مي داند یا ایراني، در سخنراني كه در  

ایي ها( را به جمع آمریكایي هاي ایراني و افغاني تبار در اوهایو داشت، بارها واژه هاي )ما ملت آمریكا( و )ما آمریك

كار مي برد و آنجا كه همه مردم جهان بر ضدآمریكا و جنایت هایش واكنش نشان مي دهند، او با فّحاشي و جمالت 

خالف اخالق و عفت كالم به مسئوالن نظام اسالمي و دانشمندان دیني حمله مي كند. ثابتي در بخشي از سخنان خود  

 :مي گوید

  [!!]فرهنگ فارسي دري مسئولیت بزرگي براي مقابله با تحریكات ضدمنافع ملتمان مطلع از  [!!]ما آمریكایي هاي «

 (۱۷۴) «فكار مشابه آنان در منطقه داریم.از ناحیه ارتجاع حاكم بر ایران و ا

، به مناسبت صدمین سالگرد مرگ بهأ پیامي مبني بر حمایت از ۱۳۷۱جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریكا در سال 

( در این پیام نام ایران در »فهرست سیاه« لطمه زدن به حقوق  ۱۷۵دومین كنگره جهاني بهائیت فرستاد. )بهائیان به 

   (۱۷۶) .بهائیان قرار گرفت

 :گفت -رئیس جمهور وقت آمریكا  -بیل كلینتون  ۱۳۷۳همچنین در سال 

حكومت اسالمي ایران به منظور رعایت ایاالت متحده مي كوشد یك همكاري بین المللي براي زیر فشار قرار دادن «

 (۱۷۷).» حقوق اقلیت هاي مذهبي به وجود آورد

در گزارش جانبدارانه خود خواستار توقف سركوب جامعه  -گزارشگر ویژه سازمان ملل  -و در همان سال گالیندوپل 

  (۱۷۸) .مذهبي!! بهایي در ایران شد

نیز كشورهاي غربي با حمایت قاطع خود از بهائیت در پیش نویس قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل  ۱۳۷۴در سال  

  .(، بار دیگر به منافع حاصل از وجود جاسوسان خود در كسوت بهایي اعتراف كردند۱۷۹علیه ایران)

واست كه از اعمال  مجلس نمایندگان آمریكا قطعنامه اي را تصویب كرد و در آن از دولت ایران خ ۱۳۷۵در سال  

  :تبعیض علیه بهائیان ایران خودداري كند. در نامه نمایندگان آمریكا تأكید شده بود

  (۱۸۰( ».بهائیان ایران عاملي مهم در هر گونه روابط آینده آن كشور با ایاالت متحده است«

مسئوالن به ایران آمده بود، پس از همچنین برایان كسیدي، نماینده انگلیسي پارلمان اروپا كه با سعه صدر برخي 

بازدید از ایران و بازگشت به لندن، از رفتار با بهائیان انتقاد كرد و حمایت بین المللي از بهائیان جاسوس در ایران را  

  (۱۸۱) .به نمایش گذاشت

عي نقض حقوق نیز در جریان بازدید از ایران مد  -نماینده كمیسیون حقوق بشر  -عالوه بر آن موریس كاپیتورن 

  (۱۸۲) .بهائیان در ایران شد
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پایگاه اینترنتي در جهان به تبلیغ مسلك بهائیت مشغولند كه بعضاً در پوشش عنوان مقدس  ۴۰۰در حال حاضر،  

»مهدویت« با ارائه اطالعات وارونه و غلط درباره امام زمان »سالم ا للهعلیه« جستجوگران ناآگاه را به بیراهه مي  

 (۱۸۳) .كشانند

میالدي   ۱۹۸۷اجالس كنفرانس سران اسالمي سال و البته این در حالي است كه شوراي فقه اسالمي در پنجمین 

شمسي( كه در كویت برگزار شد، ضمن بررسي همه جانبه ادعاهاي باب و بهأ و اظهارات كفرآمیز آنها، فرقه   ۱۳۶۵)

  :ضاله بهائیت را تكفیر كرد و نظر خود را درباره این فرقه ضاله چنین بیان نمود

بي به اسالم را در  واجب است گروههاي اسالمي در تمامي نقاط جهان، خطر این گروه و جریان الحادي را كه دستیا«

ابعاد اعتقادات، احكام شریعت و حیات طیبه اسالمي مورد هجمه قرار داده است با تمام امكانات خود از بین ببرند. و 

  :مقرر مي دارد

آنچه را كه بهاءا هلل ادعا كرده از رسالت و نزول وحي و. . . تغییراتي را كه به وجود آورده و در فروع دین به تواتر 

ده است، انكار ضروریات و مسلمات دین به شمار مي رود و منكر این ضروریات به اجماع همه مسلمانان، ثابت ش

 ( ۱۸۴).» مشمول احكام كفار مي شود

میلیون دالر هزینه افتتاح    ۲۵۰باغ مقدس! خود را در حیفا با حداقل   ۱۳۸۰بهائیان به كمك صهیونیسم جهاني، در سال 

 (۱۸۵) .پروژه، فریبرز صهبا، مجري پروژه معبد عظیم بهائیان در هند بودكردند كه مسئول اجرایي این 

بهائیان پس از ناكامي در ایران، معبد بسیار بزرگي در پایتخت هندوستان، دهلي نو، با عنوان نیلوفر آبي ساخته اند كه  

( از  ۱۸۶)۱۳۸۲آریل شارون نخست وزیر سابق و خون آشام اسرائیل، در دیدار پنج روزه خود از هند در شهریور 

 ( ۱۸۷) .آن بازدید كرد

( آلماني ها كه آنان نیز از  ۱۸۸هاي آلمان نیز جزو حامیان بهائیان ایران هستند. )الزم به یادآوري است حزب سبز

حامیان اصلي بهائیان هستند پس از صدور فتواي حضرت امام)ره( علیه سلمان رشدي كه روابط ایران با آلمان و  

دي سازي روابط با ایران  دیگر كشورهاي غربي تیره شده بود، بهبود وضع بهائیان ایران را پیش شرط آلمان براي عا

( در جریان این تنش سیاسي، با ابتكار و دوراندیشي رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت ا هلل خامنه  ۱۸۹قرار دادند. )

آن گونه كه عّزت   -اي »مدظله العالي« غربي ها و از آن جمله آلماني ها دست از پا درازتر با سرافكندگي مجدداً 

  .روابط خود را با ایران برقرار نمودند -آنها مي خواستند  مسلمین است و نه آن گونه كه

در بسیاري از آمارها كه غربي ها طي سال هاي اخیر مي دهند با ارائه آماري مضحك تعداد بهائیان ایران را حتي از  

ترین اقلیت مذهبي تعداد مسیحیان و یهودیان و زرتشتي ها بیشتر مي دانند و مدعي هستند جامعه بهایي ایران بزرگ 

  (۱۹۰) .غیر مسلمان در ایران است

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۹ و  ۱۰، صص  ۲، مسلك هاي سیاسي استعمار، سند شماره ۳۷اسناد النه جاسوسي، شماره  -۱۷۲

،  ۱۳۸۴اسالم و ایران، بي نا،  معاصر بر ضدحامیان شیطان، پیشینه عملكرد بهائیت و تكاپوي آن در جهان  -۱۷۳

  ۸ص 

  ۱۳۸ .  ۷ . ۱۴ .، به نقل از سایت پینك فالور،۲۸همان، ص  -۱۷۴

 ۱۳۷۱ . ۹ .  ۳ خبرگزاري آسوشیتدپرس، مورخه. -۱۷۵

  ۱۳۷۸ .  ۱۱  .۲۹  ، .۵۷۵نیمروز، شماره  -۱۷۶

  ۱۳۷۳ .  ۷  .۲۱ رادیو اسرائیل، مورخه .  -۱۷۷

 ۱۳۷۳ .  ۱۲  . ۱گالیندوپل به سازمان ملل، مورخه . گزارش  -۱۷۸

  ۱۳۷۴  . ۹  . ۱۷ خبرگزاري جمهوري اسالمي، مورخه . -۱۷۹

   ۱۳۷۵  . ۱ . ۱۰ همان، به نقل از بخش فارسي رادیو آمریكا، مورخه . -۱۸۰
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    ۱۳۷۵ .  ۳ . ۳۰ همان، مورخه . -۱۸۱

 ۱۳۷۵ .  ۸ . ۱۹  همان، مورخه . -۱۸۲

، بي نا،  ۱۳۸۴حامیان شیطان، پیشینه عملكرد بهائیت و تكاپوي آن در جهان معاصر بر ضد اسالم و ایران،   -۱۸۳

  ۱۴ص .

تسخیري، محمدعلي، تقاریر عن المؤتمرات الدولیه، محوراالول مع مؤتمرات مجمع الفقه االسالمي، دار احیأ   -۱۸۴

  ۳۲۶.-۳۲۷میالدي، صص  ۲۰۰۳، -ه ۱۴۲۴التراث العربي، الطبعه االولي،  

   ۱۳۸۰  . ۳  . ۱۶ ، مورخه .۸۵۹كیهان لندن، شماره   -۱۸۵

گفته مي شود كه در این دیدار شارون با دولت وقت هند كه از سازمان ها و احزاب افراطي و ضداسالم هند و   -۱۸۶

  .بوشهر از هند به توافق رسیدتشكیل شده بود، بر سر امكان حمله موشكي اسرائیل به نیروگاه اتمي  B. J. P مثل

، ص  ۱۳۸۴حامیان شیطان، پیشینه عملكرد بهائیت و تكاپوي آن در جهان معاصر برضد اسالم و ایران، بي نا،  -۱۸۷

.۱۳  

   ۱۳۷۵ .  ۹ .  ۲ .خبرگزاري جمهوري اسالمي، مورخه -۱۸۸

   ۱۳۷۶ . ۳  . ۲۴ همان، مورخه. -۱۸۹

   ۱۳۷۵ . ۱۱.  ۱۴. بخش فارسي رادیو فرانسه، مورخه  -۱۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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