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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[

 

 ران یدر ا تیبهائ ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳دی  ۴ ]تاریخ:[

 

 حظیره القدس از دیروز تا امروز

 نوشته شده توسط سید كاظم موسوي

میالدي به این سو تمام   ۱٨توجه به تجربیاتي كه استعمار از مقابله  جامعه شیعي با خود بدست آورده بود از قرن  با

هاي آن بود، در هم بشكند. لذا  تالش خود را به كار بست تا باورهاي شیعي را كه سدي محكم در برابر فزونخواهي

گذاري كرده و تا به  آمیز  را در میان شیعیان پایهبدعت ميمراهاي واسطه و استعماري از همان ابتداي  كار قدرت

 .اندامروز ازآن حمایت و پشتیباني كرده

هاي اعتقادي مذهب تشیع  آمیز در حوزه مهدویت ، پایهبا این امید كه شاید بتواند با طرح باورهاي بدعت استعمار

امكانات موجود خویش براي رسیدن به اهداف   درباره حضرت حجت )عج( را مورد تردید و تزلزل قرار دهد از همه

 .خود بهره گرفت

ها، ساخت و گسترش بناها به اصطالح مقدس ره شد یكي از این امكانات و بدعتهاي پیشین اشاهمانطور كه در شماره 

تأثیرگذارترین افراد در فرقه  فرقه بابیت بود. طي مقاالتي كه تاكنون درباره سیر زندگاني زرین تاج برغاني، یكي از 

بابیت نوشته شده، اشاره شد كه استعمار براي رسیدن به اهداف فزونخواهانه خود از هیچ كاري دریغ نكرده و با 

ي نیستي و ترین مدارج زندگي دنیوي، به سوتزریق اوهام و خیاالت باطل، این زن را از خانواده جدا كرده و تا پست

 .ي كه حتي منسوبان وي نیز حاضر نیستند او را از خود بدانندانابودي كشاند. به گونه

براي درك بهتر چرایي این اتفاق الزم است برنحوه عملكرد زرین تاج برغاني در به ثمر رساندن جریان انحرافي  

 :بابیه، مروري داشته باشیم

 ها با قوانین اسالم در عتبات عالیاتگذاري اولین مخالفت پایه -۱

 ع( )رفتن عصمت معصومین به سخره گ -۲

 ترویج خرافه و اوهان در بین متدینان- ۳

 .پایه گذار مشي تروریستي در فرقه بابیه كه بعدها در بهائیت ادامه یافت- ۴

 نقص محكمات قرآن- ۵

 اعالم نسخ اسالم و عبور از آن  -۶

 عفتي ترویج بی -۷

 بدترین شرایط در كشور حاكم بود(بحران آفریني وایجاد ناامني در كشور)در حالي كه - ٨

كه ناشي از رذایل اخالقي است، زرین تاج را در نهایت  اقدامات باال،عدم پذیرش حق وغرق بودن در اندیشه ناپاكي

هجري قمري به سزاي اعمالش كه همانا مرگ  ۱۲۶٨اجراي مجازات اسالمي در مورد او سوق داد. وي در سال 

 .بود، رسید
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ره به چاهي در باغ ایلخاني )محل فعلي بانك ملي ایران در خیابان فردوسي( انداخته شد. در  پس از مرگ، جسد طاه

هایي به  ه.ش درپي دستور رضاخان مبني بر تأسیس باشگاه افسران در باغ ایخاني، استخوان ۱۳۰۴یا   ۱۳۰۳سال 

استفاده از موقعیت مساعد  ائیت بامتعلق به زرین تاج بود. تشكیالت به ،كه به گفته بهائیان حاضر در صحنهدست آمد 

درآن ایام، براي رسیدن به اهداف آتي دستور داد بقایاي جسد،در منزل یكي از بهائیان درخارج از دروازه یوسف آباد  

 .دفن شود (فعلي )چهارراه حافظ

، به مكاني مقدس و استراتژیك براي تشكیالت تبدیل شد قدس« نام گرفت. از آن پس این محلالحظیره» بعدها این محل

تخریب  اهلل سید حسین طباطبایي بروجردي،ست عامه مردم مسلمان و حمایت آیتشمسي با خوا ۱۳۳۴تا اینكه در سال 

 .شد اما ترفندهاي فریبكارانه حكومت پهلوي، اجازه نداد كه دست تشكیالت بهائیت از زمام حكومت كوتاه شود

كه خود را حاكم این  ها حضوري جدي داشت تا آنجا ان زمامداري پهلوي در تمامي عرصهبهائیت در زم تشكیالت

وابسته به  دست تشكیالت ۱۳۵۷بهمن سال   ۲۲[ اما با پیروزي انقالب اسالمي ایران در ۱شمرد.]مرز و بوم می

هاي سلطه از تمامي آنچه كه داشت كوتاه شد تا آنجا كه كه كه اسناد بدست آمده از سفارت سابق امریكا  سرویسهاي قدرت

 [ ۲] .كند انقالب اسالمي، مرگ تشكیالت بهائیت را رقم زدثابت می )النه جاسوسي( 

رد، دوباره خود گذیالت بهائیت توانست در طي سه دههاي كه از عمر پربركت انقالب میاما متأسفانه شاهدیم كه تشك

شك اگر اقدامات  بیهایي را ارسال كرد. را احیا كرده وگستاخي را تا جایي پیش برد كه براي مسئوالن عالي نظام نامه

، معلوم نبود ركرده این تشكیالت در ایران نبوددر رابطه با دستگیري هفت س ۱۳٨۷مؤثر وزارت اطالعات در سال  

 !ها در ایران تا كجا پیش رفته بودیستسرویس اطالعاتي صهیون كه تاكنون این

نفر از اعضاي تشكیالت بهائیت كه به  ٨۰بیش از  ۱۳٨٨با این اوصاف در جریان فتنه به ویژه در عاشوراي سال 

دهد كه تشكیالت بهائیت همچنان به [ این نشان مي۳امام حسین)ع( جسارت كرده بودند، دستگیر شدند.] ساحت مقدس

 .كنداستعمار، نقش خود را به خوبي ایفا ميعنوان ستون پنجم 

سال از انقالب اسالمی با احداث مسجد در محل پایگاه فرقه ضاله بهائیت شاهد فعالیت    ۳۵حال پس از گذشت بیش از 

 .فرهنگی و مذهبی اسالمی هستیم

آقاي رئوفیان یكي از بهائیان سرشناس شیراز در یك مذاكره  ،۱۳۷۵  / ٨  / ۲۹خیلي محرمانه ساواك به تاریخ  دسن [۱]

سال بر ایران حكومت كرد و  ۱۳العدل اعظم و كامبالي آفریقا مدت امیر عباس هویدا به پشتیباني بیتاظهار داشته آقاي 

هاي مملكت را اي مهمي را در ایران اشغال و پولههي رسید و افراد منتفذ بهائي پستجامعه بهائیت به پیشرفت قابل توج

 .و پژوهشهاي سیاسي به خارج فرستادند. سند هویدا در خدمت جامعه بهائیت از سایت اسناد مؤسسه مطالعات

 .۱۲ ، ص۳، سند شماره ۳۷مسلمان پیرو خط امام، اسناد النه جاسوسي شماره  ندانشجویا [۲]

 .وضعیت بهائیت در ایران ن آخری [۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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