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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[

 

 خبرگزاری فارس]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳آبان   ۱۱]تاریخ:[ 

 

حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی، فرقه بهائیت  خمینی)ره( و مبارزه با نفوذ بهائیان پس از به  هللا بروجردی و امامآیت

ستیزی را پیش  های مختلف اسالم های استعماری، روشمناصب اساسی در حکومت دست یافت و با حمایت دولت به

خمینی)ره( در مبارزه فکری و قانونی با هللا بروجردی و پس از ایشان، امام خصوص آیتگرفت. نقش روحانیت، به 

 .از اهداف مشترک حکومت و بهائیت را خنثی کرداین فرقه، بسیاری 

 چکیده 

فرقة بهائیت از نظر باورهای اعتقادی در گسترة توحید، نبوت و معاد، عمالً خالف آن چیزی را معتقدند که باور  

مشترک تمام فرق اسالمی است، تا جایی که برای رهبران خود، مقام نبوت و رسالت قائل بوده و دین اسالم را دین  

 .دانندای مییافتهشده و پایاننسخ

محمد باب کاهش یافت، ولی پس از  نفوذ این فرقه، پس از شکست فکری از علمای عصر قاجار و اعدام علی 

مناصب اساسی در حکومت و دربار های سی تا پنجاه، بهخصوص در دهه حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی و بهبه

 .ستیزی را پیش گرفتندهای مختلف اسالم عماری، روشهای استدست یافتند و با حمایت دولت

خمینی)ره( در مبارزة فکری و هللا بروجردی و پس از ایشان، امامخصوص آیتنقش روحانیت و مراجع آگاه، به

 .قانونی با این فرقه، بسیاری از اهداف مشترک حکومت و بهائیت را خنثی کرد

 واژگان کلیدی

 .خمینی)ره(هللا بروجردی، امامت، آیتبهائیت، حکومت پهلوی، روحانی 

 مقدمه

های نوپدید در قرن نوزدهم میالدی، محصول علل و عوامل متعدد عنوان یکی از فرقه پیدایش و گسترش بهائیت به

های استعماری داد که در راستای چپاول  دولتمرزی است. در عوامل بیرونی، سهم بیشتر را باید بهدرون و برون 

سازی ازجمله  کردن باورهای اعتقادی و شیعی مردم ایران، راه فرقه فروغعی و ملی و کمهای طبی ثروت

 .نام بهائیت را درپیش گرفتندای به دادن فرقه سروسامان

های پیش از ظهور جنبش باب، بین ایران و روسیه تزارى وجود  هاى سختى که در سال ازسوى دیگر، مردم از جنگ 

گشتند. لذا حالتى پیش آمده بود دنبال پناهگاهى معنوى مىهاى قاجار، خسته شده بودند و به کفایتى دولتداشت و نیز بى

هاى  بردند تا ملت اسالم را از یوغ ظلم روسیه تزارى و چپاولسر مىکه همه در انتظار فرج امام زمان)عج( به 

آنان شنیدن ادعاهاى باب و پیروانش بهاى از مردم، با انگلیس و دولت حاکم نجات دهد. این عوامل باعث شد که عده 

 ( ۱۱۹و  ۱۱۸: ۱۳۴۶الدولة تبریزی، پناهگاه کاذب روى آورند. )زعیمجاى پناهگاه صحیح، به گرایش پیدا کنند و به

های تزاری استفاده از فطرت پاک مردم ایران، ابتدا باحمایت روستوان گفت، بهائیت با سوءبیانی روشن و کوتاه میبه

های استعماری دولت آمریکا و رژیم ها ادامة حیات داده و درنهایت، باحمایترهبری انگلیسیرد و سپس بهسر برآو

کشورهای مختلف دنیا راه پیدا کرد.این فرقة نوپدید، پس از کنارگذاشتن رهبران آنها در  اسرائیل، گسترش یافت و به
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ان داشت که این پژوهش درپی بازخوانی این مرحله و  ایرعهد صدارت امیرکبیر، در دوران پهلوی بازگشتی مجدد به

 .مبارزات روحانیت در این دوران است

 .اهداف خود در گسترش و ترویج بهائیت بپردازندسؤال اصلی پژوهش این است که بهائیان چگونه توانستند به

یابی ستیزی، درصدد دست اسالم  دربار پهلوی و مبنا قراردادنفرضیة نگارنده این است که آنان با دو روش راهیابی به 

همان شک اگر درطرف مقابل، مبارزة آشکار علمی و عملی علمای دین نبود امروزه بههای خود بودند و بدونآرمان به

 .کرد که وهابیت در جهان اسالم جایگاه یافته استای بهائیت رشد و گسترش پیدا میاندازه

 ساختار پژوهش 

ستیزی آنها  دربار و اسالم کوتاه از عقاید رهبران بهائیت، ابتدا دومسئلة نفوذ بهائیان بهدر این پژوهش پس از گزارشی 

گیرد و سپس، مبارزات تبلیغی ـ سیاسی دومرجع صورت گذرا مورد بررسی قرار میها بوده بهکه علت اصلی مخالفت 

 .شدباره تحلیل خواهد خمینی)ره( در اینهللا بروجردی و امامتقلید شیعه، آیت

 ماهیت فرقة بهائیت 

خصوص در باورهای آنان در حوزة توحید،  یعنی باب و بهاء به انحرافات فکری دورهبر اصلی فرقة بهائیت،توجه به

نظریات باب  تواند اهمیت اصرار علمای اسالم در مبارزه با آنان را تبیین کنند. لذا ابتدا نگاهی کوتاه بهنبوت و معاد می

 .های مذکور خواهد شدحوزهو سپس بهاء، در 

.  ۱ ترتیب زمانی ادعاهایی مطرح کرد که عبارت بودند از:باب در چندمرحله، به محمد شیرازی معروف بهسیدعلی 

و   ۱۴۹تا: ؛ فیضی، بی ۲۰۹و  ۱۰۷: ۱۹۱۰ادعای ِذکریت کرد و گفت که مفسر قرآن است. )کاشانی،  ۱۲۶۰ درسال

 .( و گفت دروازة ارتباط با امام زمان است۵۵۳تا: )اشراق خاوری، بی  ادعای بابیت کرد ۱۲۶۱ . درسال۲(  ۱۵۰

شکل دفعه به ادعای مهدویت کرد و گفت امام زمان است. او در چندجا این ادعا را مطرح کرد. یک ۱۲۶۲ درسال .۳

ر هم در نامه  ( و دفعة دیگ ۱۴۲تا: )فیضی، بی  علنی در کنار کعبه گفت: »من همان قائم هستم که منتظر او بودید«

)فاضل   که من همان قائم برحقی هستم که وعدة ظهور او به شما داده شده بود«درستیبرخی مریدانش نوشت: »بهبه

 ( ۱۷۴و   ۱۷۳ /۳:  ۱۲۸۴مازندرانی، 

( هم، تحدی  ۳۰تا ب: ادعای نبوت کرد و گفت پیغمبر خداست. او، هم ادعای بعثت کرد )باب، بی ۱۲۶۳ درسال .۴

نقل از به  ۵۲و  ۵، سوره ۱۲۶۱تواند مثل کتاب من را بیاورد. )باب، کس نمیتقلید از قرآن گفت، هیچ کرده و به

( و حتی  ۲۵تا الف:  عجزه )باب، بی( و م۱۵۰و  ۱۴۹تا: ( او ادعای کتاب آسمانی )فیضی، بی۲۵۷: ۱۳۵۷نجفی، 

 ( ۴تا ب: ادعای نسخ دین اسالم را کرد. )باب، بی

شأن ( او در کتب پنج۲۹تا ج:  گفت که پروردگار جهانم. )باب، بی کرد وادعای الوهیت و ربوبیت  ۱۲۶۴در سال  .۵

 ( ۲۴۹ /  ۳: ۱۳۸۶ )مصطفوی، که من خدا هستم و هیچ پروردگاری غیر از من نیست«درستینویسد: »بهمی

داند. در کتاب را امری موهوم میکند ولی عمالً معتقد به قیامت نیست و آندربارة قیامت نیز، هرچند از معاد یاد می

گردد و غارب. یا در  بیان، واحد هشتم از باب نهم آمده است: روز قیامت، روزی است مانند کل ایام. شمس طالع می

هر اسم.پس  رت است از وقت ظهور شجرة حقیقت در هر زمان و بهواحد دوم از باب هفتم نیز آمده است: قیامت عبا

 .، ادعای جانشینی او را کردق ۱۲۳۳هللا«، متولد به »بهاءاز مرگ باب، میرزاحسینعلی نوری، معروف

میرزاحسینعلى، ادعاى پیامبری و شریعت جدیدى کرد و کتاب اقدس را نگاشت و پس از آن، اعالم »من یظهره 

ایان، ادعای »ربوبیت« و »الوهیت« کرد و خود را آفریدگار جهان نامید. پیروانش نیز خدایى او را  اللّهی« و درپ

 .باور کردند و قبر او را قبله خویش قرار دادند

او در کتاب »ایام تسعه« دربارة روز دوم محرم )روز تولدش( که روز مقدسی نزد بهائیان است، دربارة خود 

جز من گوید: خدایی به یا در کتاب مبین می ه دنیا آمد که نه زایید و نه زاییده شده است.این روز کسی ب در گوید:می

ترین  یا گفته: همانا آن کسی که عالم را از برای خویش آفرید، در خراب  (۲۸۶تا ب، )نوری، بی زندانی، تنها نیست.

 ( ۲۳۳)همان:   شهرها محبوس و زندانی است.
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پایان رسید و تا هزار سال، پیامبر دیگری نخواهد آمد و دین اسالم  شریعت اسالم به از نظر او، باظهور باب و بهاء

( او دربارة معاد نیز در آثارش تصریح دارد که قیامت، برپا و تمام شده است، ۲۹۳تا الف: منسوخ گردید. )نوری، بی

 ( ۶۷، مستحق دوزخ شدند. )همان: بهشت همان دیدار جمال میرزا بهاءهللا بوده و آنان که از لقای او محروم شدند

 دربارنفوذ به

همه تحریص بهائیان برحکومت و سیاست، مخالف منشور فکری یادآوری این نکته در ابتدا ضروری است که این 

کند: دین از  شده از سوی رهبران این فرقه است. عبدالبهاء، وظایف دین و روحانیان دینی را چنین تعریف میارائه 

عالم اخالق است و امری است روحانی و دین را در امور سیاسی مدخلی نه، بلکه تعلق دین به سیاست جداست. 

تربیت و تعلیم نفوس پردازند و ترویج حسن اخالق نمایند قلوب دارد نه عالم اجسام. رؤسای دین باید به وجدانی تعلق به

 (۳۰تا: ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند. )عبدالبهاء، بی

گوید: دین ابداً در امور سیاسی عالقه و مدخلی ندارد؛  می  ۱۹۱۱نوامبر  ۱۷ای در پاریس در نین در خطابهوی همچ

جسم. لهذا رؤسای ادیان نباید در امور سیاسی مداخله نمایند، ارواح و وجدان دارد و سیاست، تعلق بهزیرا دین تعلق به

مومی را خدمت تعدیل اخالق ملت پردازند. نصیحت کنند و تشویق و تحریص بر عبودیت نمایند. اخالق ع بلکه باید به

تا کنند. احساسات روحانی بنفوس دهند. تعلم علوم نمایند. و اما در امور سیاسی ابداً مدخلی ندارند. )اشراق خاوری، بی 

 ( ۱ / ۱۷۶ب: 

راه تأثیر بسزایی  دربار، ابتدا خود را حامی اصول شاهنشاهی نشان دادند و در این تشکیالت بهائیت در شیوة ورود به

طور در روی کار آمدن امیرعباس هویدا و همین  ۱۳۳۲نقش اساسی در سرنگونی دکتر مصدق در سال داشتند. آنها 

 (۳۹۵، ۲۷۲ـ  ۲۷۵: ۱۹۸۱وزیری ایفا کردند. )فیچیکا، نخستبه

به  اعلیحضرت همایونی، احترامهمچنین بهائیان در آستانة تشکیل حزب رستاخیز، سیاست خود را وفاداری کتبی به

بهمن معروف است، اعالم کردند.  نام انقالب ششمایران که به و تعالیاز اصول نهضت ترقی  و تمکینقانون اساسی  

 ( ۵۳۷و  ۵۳۶:  ۱۳۵۲نا، اعتنا. )بیطرف بیکردند، نه بیآنها خود را مطیع فعال معرفی می

گفته فردوست، رئیس دفتر  کنند. بهخود جذب راحتی توانستند باحمایت استعماری، اعتماد دربار را به آنها با این حیله به 

دقت دنبال  های بهائیت توسط ساواک بهاطالعات شاه، شخص شاه در جریان رشد و نفوذ بهائیان قرار داشت. فعالیت

رسید. وی اطالع محمدرضا می ای، تنظیم و از طریق فردوست بههای نوبهها در بولتنشد و گزارش این فعالیتمی

خصوص افراد بهائی  تر از بولتن فراماسونری بود، اما محمدرضا از تشکیالت بهائیت و بهمفصلگوید: این بولتن، می

  (۳۷۴ /۱: ۱۳۷۳داد. )فردوست، ظن نشان میآنها حسن درمقام مهم و حساس مملکتی اطالع کامل داشت و نسبت به

 ( ۷: ۱۳۷۹نا، را در ایران تصویب و تأیید کرده است. )بیآن بهائیگری و ترویجدرنتیجه، شاه شخصاً  

مناصب دولتی برای او مفید تلقی رو وجودشان در کنند، از اینرضا پهلوی معتقد بود بهائیان علیه او توطئه نمیمحمد

(  ۲۴۶: ۱۳۸۴جستند. )زاهد زاهدانی، کشور سود می دست گرفتن اقتصادشود. آنان هم از این موقعیت برای به می

کردند و  قول ارتشبد فردوست، بهائیان از موقعیت خود در زمان پهلوی برای ثروتمندشدن جامعة بهائیت استفاده میبه

 ( ۳۷۶و   ۳۷۵ /۱:  ۱۳۷۳نمودند. )فردوست، از این ثروت در راه تبلیغ و ترویج فرقة خود، نهایت استفاده را می

شود: از نظر تعداد، مذهب بهائی درحال گونه بیان میسفارت آمریکا، وضعیت بهائیان اینزارشی محرمانه به در گ

  ( بهائیان حتی نسبت۷: ۱۳۷۹نا، گیری در دولت ایران درحال اعمال نفوذ است. )بیازدیاد است و درسطح تصمیم

هللا بروجردی چنین آرا، از قول آیتگ کابینة رزمکردند. دکتر جزایری وزیر فرهنعلما و مراجع نیز جسارت میبه

من نوشته و مرا تبلیغ  ای بهجایی رسیده که یکی از کارکنان فرهنگ که بهائی است. نامهکند: کار بهائیان بهنقل می

وزارت فرهنگ  نموده و دعوت کرده است که بهائی شوم تا خودم و شیعیان رستگار گردند. من گستاخی او را به

نژاد، خدمت فرهنگ برگشت. )کوهستانید نمودم و او را موقتاً برکنار نمودند، اما مجدداً با اعمال نفوذ بهگوشز

۱۳۸۶ ،۱۱۰ ) 

بیان فردوست: در دوران  دربار بامساعدت و همکاری امیرعباس هویدا و عبدالکریم ایادی فراهم شد. به نفوذ بهائیان به

نظر، کاری نداشتند ... به د کابینه کرد و این وزرا بدون اجازة او حق هیچ هویدا، ایادی تا توانست وزیر بهائی وار
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کرد یا محمدرضا پهلوی؟  توان کتابی نوشت که آیا ایادی بهایی، بر ایران سلطنت میرسد و بر این اساس میافسانه می 

 ( ۳۰۲  / ۱: ۱۳۷۳)فردوست، 

دادند. مرحوم فلسفی دربارة عبدالکریم ایادی  شان میاصول بهائیت از خود ندو، تعصب فراوانی در پایبندی بهاین

آمریکا قدری متعصب است که چندی قبل وی جهت مسافرت بهگوید: ایادی بهترین بهائی دربار میگذارعنوان تأثیربه

ها اجازه نگرفت، از رفتن خودداری نمود.  درالتزام رکاب درنظر گرفته شده بود، تا نرفت و از محفل بهائی

 ( ۱۱۰:   ۱۳۸۶نژاد، ستانی)کوه

های آن نام امیرعباس ای حامی بهائیان است که در سالن بزرگ حیفا در معبد بهائیان، روی قالی هویدا نیز تا اندازه

 (۶۶۲: ۱۳۸۲بینی. )افراسیابی، وزیر ایران را می هویدا، نخست

محفل ملی به  ۱۳۴۴  / ۲  / ۱۰تاریخ  او در مسلک ایران، »حبیب ثابت پاسال« است.دار بهاییمشهورترین سرمایه

ای نوشت و متذکر شد که هدف اصلی از تشکیل تلویزیون در ایران، ایجاد کار برای جمعی از  بهائیان ایران نامه 

وجود آید و تدریج امکاناتی برای نشر افکار روحانی و معارف حکم الهی )افکار بهائی( بهیاران )بهائیان( بوده تا به

( درحقیقت، ۲۲۵ـ  ۲۴۳، ۱۳۸۷نا، دستورات بهائی( اقدامی نخواهد شد. )بی وجه برخالف نظریات امراله )هیچبه

راه از هیچ  دانستند و در این قدرت و ثروت را عامل گسترش و نفوذ فرقة متبوعشان میبهائیان دومؤلفة مهم دستیابی به

 .کوششی فروگذار نکردند

های کلیدی و مناصب عالی کشوری را دراختیار گرفتند، بلکه در ادارات محلی و  تنها پستراه، نه بهائیت در این

چنین منوال بود و این خود سبب اعتراضات گستردة مردمی شده بود. قدرت محلی آنها ها نیز وضعیت بهشهرستان

قتل برخی مسلمانان زدند. )بنگرید به: راحتی دست بهبه ای بود که در برخی از مناطق مانند شاهرود و ابرقوگونهبه

سبب  هللا بروجردی نیز ابتدا به گونه که خواهد آمد، مبارزات آیت( همان ۱۸۰ـ   ۱۸۲و   ۱۷۶ ـ  ۱۷۸: ۱۳۸۶جعفریان، 

 .تنفوذ بهائیت در ادارات دولتی بروجرد و اعتراضات گستردة مردمی آغاز و سپس درسطح باالتری در قم ادامه یاف

این نکته قابل یادآوری است که بهائیان، حضور خود در ایران را مبتنی بر اصل اساسی و استراتژیک »ارض  

کنند. آنها ایران را بعد از اسرائیل، دومین سرزمین بهائیان سرزمین فلسطین توجیه میموعود«، همانند نگاه یهودیان به

 .سالة خود، بر اهمیت ایران برای بهائیت تأکید داشتندنقشة ده دانستند و در را مرکز قیام و تسخیر جهان میو آن 

ساله« را آغاز کرده بود.  شوقی افندی«، چند سال قبل از مرگش، تنظیم طرح جهانی بهائیان تحت عنوان »نقشة ده»

باید  هدف است که پیشوای چهارم بهائیان تأکید کرده بهائیان باعزمی راسخ و تصمیمی قاطع، ۲۸این نقشه، شامل 

اجرا درآورند. نکتة قابل توجه در این اهداف، این است که ایران نزد بهائیان مرحله، اهداف این نقشه را به بهمرحله 

ای برخوردار است و  مهد امرهللا )یعنی زادگاه باب و بهاء و محل ظهور این فرق( معروف و از قداست ویژهبه

شود که باید نصیب بهائیان شود؛ سالة شوقی، بعد از اسرائیل، مرکز بهائیت و ارض موعود معرفی می درطرح ده

 ( ۲۰۵ـ  ۲۱۵: ۱۳۵۷)رائین، 

گوید: آنها ایران را همان ارض  ارتشبد فردوست، مباشر عالی دربار پهلوی دوم، نیز این مسئله را تأکید کرده و می

:  ۱۳۷۳ن شود و لذا برای تصرف مشاغل مهم سیاسی، منعی نداشتند. )فردوست، دانند که باید نصیب بهائیاموعود می

دورة تاریخی عمالً حکومت از دست محمدرضا شاه بیرون آمده بود و تصمیمات اساسی ( درحقیقت، در این۳۷۵ / ۱

متمرکز  و کالن داخلی و خارجی در اختیار بهائیان قرار گرفته بود که بیشتر در دوحوزة اصلی ثروت و قدرت

فردی وارد میدان مبارزه فکری، نحو منحصربهجایی رسیده بود که مراجع تقلید زمان، بهشد. حساسیت کار بهمی

 .فرهنگی و عملی شدند

های اصلی حکومت سیطره یافته  ای بر کانونگونهدهد که بهائیان بهدست میواقعیت را به اندک بررسی تاریخی، این

کرد؛ زیرا تمام عوامل بقای در قدرت ذهن آنها خطور نمیتصور جدایی از این همای شیرین به گاه بودند که شاید هیچ

 .خوبی برای بهائیان مهیا بودهای داخلی و خارجی بهمانند پشتوانه

 ستیزی بهائیاناسالم

اعتقادات مردم   اسالم و باورها وزدن عملی و نظری به ستیزی و تالش برای ضربههای بهائیان، دینیکی از فعالیت

 .مسلمان ایران بود
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هللا لقمانى« چنین آمده است: اکنون از  نام »ولى ای در شیراز بهدر گزارش ساواک، از سخنان فردى بهائى در جلسه 

را رونق دهیم که مسلمانان  حجابىها و بىآمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان

طورى که من مطالبى در منزل آقاى معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران  خود بردارند. به نقاب از صورت

 .بهائى خوشحال شدند

راهکارهایى که فرد بهائى فوق ارائه داده جالب است: در ایران و کشورهاى مسلمان دیگر، هرچه بتوانید با پیروى از 

نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و على غالب دنیا. البته بهائیان هم مد و تبلیغات، ملت اسالم را رنج دهید تا آنها 

دست نوجوانان ما در شود، اسلحه و مهمات بهدست بهائیان درست مىتصدیق دارند، ولى نه براى قرن اتم؛ اتمى که به 

گیرد! هللا رونق مىاءروند و دنیاى حضرت بهدست بهائیان از بین مىشود. این مسلمانان آخر به اسرائیل ساخته مى

 (۱۳، سند شماره ۱۸۳:  ۱۳۸۴)حسینیان، 

که اکنون )سال بنابر مدارک و اسناد موجود، شاه، چنان در حمایت از بهائیان کوشید که بهائیان مدعی بودند کارهایی

تمام  کدام آن، روی اصول دین اسالم نیست؛ زیرا شاه به گیرد، هیچدست اعلیحضرت آریامهر صورت می( به ۴۸

 ( ۱۷۳و  ۱۷۲، ۸۲دستورات بهائی آشنایی دارد. )همان: 

شاه و دیگر ایادی استعمار، نظیر »اسدهللا علم« زمزمة الغای بعضی از قوانین اسالم را هرروز تحت عنوانی ساز 

لوایح  های ایالتی و والیتی«، »کنفرانس آزادزنان و آزادمردان«، »انقالب سفید شاه و ملت«، »کردند؛ »الیحه انجمن

ویژه آمریکا برای  هایی بود که توسط دول امپریالیستی بهگانه« و درنهایت »قانون حمایت خانواده«، از برنامهشش

و   ۳۰۲: ۱۳۶۴اجرا گذاشته شد. )روحانی،  کن ساختن اساس اسالم و استقالل ایران، مطرح و توسط شاه به ریشه

 .دینی بودخمینی)ره( نیز مبارزه با این قوانین ضد امام( یکی از علل اصلی قیام ۳۰۳

 روحانیت و مبارزه با نفوذ بهائیت

جنبش  خصوص پس از رویداد رژى که به کاربرد و کارآیى مذهب تشیع، پس از مقابله روحانیت با قرارداد رویتر، به

هاى استعمارگر را توجه قدرت (۱۷۰و   ۱۶۹: ۱۳۸۱معروف تنباکو و پیروزى مردم و روحانیت منجر شد، )نجفی، 

بردارى از این مسئله درجهت برآوردن  کارگیرى جاسوسان و عوامل مختلف براى بهرهبرانگیخت و پس از آن، به 

منافع مورد نظر خویش، در رأس اقدامات آنان قرار گرفت. در چنین زمانى بود که دعاوى باب و بهاء، نظر  

تواند تهدیدى جدى براى تشیع، روحانیت و  اى که مىعنوان نطفهاین فرقه به تداوم حیات بازان خارجى را به سیاست

 ( ۶۱۶و  ۵۱۶:  ۱۳۵۷خود جلب کرد. )همان، شمار آید، به نظام مدافع و مروج شیعه به

های خواند و از سوی دیگر، مردم از جنگ و جدال محمد باب، خود را مهدی موعود میاین ادعا که علی با توجه به

رو، روحانیت  سو فراوان بود. از این اینستوه آمده بودند، زمینه برای جذب و گرایش مردم ایران به روطه به دوران مش

مرحله در شیراز، اصفهان و تبریز، باب را در  مبارزه با این فرقة استعماری پرداخت و در سه از آغاز پیدایش باب به

یافت، امروزه باید شاهد جایگاه دیگری برای ن شیعه غلبه نمیمناظرات اعتقادی شکست دادند و قطعاً اگر تفکر عالما

 .بودیمبابیت و بهائیت می

جایی کشید که برخی عالمان دین، جانشان را در این راه  حوزة گفتگو و مناظره، منحصر نبود بلکه کار بهجدال، تنها به

سبب افشای ماهیت کریه ث« است. که به ترین آنها »مالمحمدتقی برغانی« معروف به »شهید ثالفدا کردند. معروف

نفوذ  العین« جانش را در این راه داد. باتوجه به به »قرةخصوص عروس و دختر برادرش، معروفاین فرقه و به 

شائبة استعمار از آنها، اوج مبارزة روحانیان و مراجع تقلید علیه این فرقه در  دربار پهلوی و حمایت بیبهائیت به

 .بدیلی داشتندخمینی)ره( نقش آشکار و بیهللا بروجردی و امامباره آیتکه در این  دوران پهلوی است

 هللا بروجردیمواضع آیت

را  مسئلة بهائیت حساسیت نشان دادند و مبارزه با آنهللا بروجردی بیش از دیگران نسبت بهدر بین مراجع شیعه، آیت

های تبلیغی و افشای چهرة بهائیت نزد عموم مردم  فعالیتهم به هللا بروجردی، گرفتند. آیتهای مختلف پیصورتبه

 .گرفتدولتمردان پهلوی کار را پی توسط خود و مبلغان دینی پرداخت و هم از طریق رایزنی و اخطارهای سیاسی به
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ان بوده  هللا بروجردی که از نزدیک، شاهد بسیاری از حوادث سیاسی آن دورزاده از شاگردان امام و آیتآقای واعظ 

گرفت. شروع شد. ایشان خطر بهائیت را خیلی جدی میبروجردیهللا با بهائیت توسط آیت گوید: اصالً مبارزهاست، می

 ( ۵۰:  ۱۳۸۶نا، )بی

هایی که فرقة ضالة بهائیت، فعالیت  ایشان مبارزاتش را پس از بازگشت از نجف در شهر بروجرد آغاز کرد. در سال 

مقابله پرداختند و بروجردی مجدانه به هللاخصوص در ادارات دولتی، تشدید کرده بودند، آیتخود را در بروجرد به 

 .امر، از شهر خارج شدنداینعنوان اعتراض به به

تظاهرات و اجتماع در تلگرافخانه واداشت. دولت پس از  مدتی مردم شهر و نواحی را به   خبر عزیمت ایشان در اندک

زودی محافل و مجالس آشکار  شهر کرد. بهو سعی در مراجعت ایشان به  ساس خطر کردهمشاهدة این اوضاع، اح

ـ   ۱۱۰:   ۱۳۷۹شهر مراجعت کردند. )دوانی، ها تعطیل و افراد منحرف از ادارات شهر منتقل شدند و ایشان به بهائی

 (۱۱۲و   ۱۰۹

های تبلیغی و ارشاد و تذکر وارد عمل شدند.  دعوت علما در قم استقرار یافتند ابتدا از راه فعالیتپس از اینکه ایشان به 

و پیرامون مهدویت امام زمان)عج( از قول علمای   ماه تمام، منبر رفته، در ماه مبارک رمضان، یکبروجردیهللا آیت

هللا جعفر سبحانی، ایشان گفتة آیت( به ۱۱۲و  ۱۱۰و  ۱۰۹گفتند. )همان، سخن اهل سنت و شیعه و رد نظرات بهائیان، 

کردن تبلیغات بهائیان به »فریدن« اصفهان اعزام  نیز جمعی از فضالی آن روز حوزه را برای خنثی ۱۳۳۱در سال  

یافتن بهائیان بود  رتآرا و آغاز قدوزیری رزممرحلة مبارزاتی ایشان در دوران نخست نی( ا۵۰: ۱۳۸۶نا، کرد. )بی

 .کردندآمیز و نهی از منکر لسانی استفاده میهای مسالمتکه ایشان بیشتر از روش

کند: هللا را در مصاحبه با روزنامة اتحاد ملی چنین بیان میهای حضرت آیتدکتر جزایری، یکی از این نمونه تالش

خواهند مالقاتی دست هللا بروجردی میحضرت آیتکه وزیرفرهنگ بودم، به من گفته شد که  هنگامی ۱۳۲۹درسال 

هللا بروجردی گفتند که پیامی برای دولت و شاه دارم و آن این است که چندی است  دهد؛ در این مالقات، حضرت آیت

حال اگر محفلی و مجلسی داشتند تظاهر شوقی افندی از »عکا« دستور داده که بهائیان متظاهر شوند و تا به

کنند )اینجا محفل است( و این موجب شکوة مسلمانان است و حتی یکی از اما اخیراً پالک نصب مینمودند، نمی

دولت گفته شد که این افسر را از حدود حوزة  نماید و هرچه هم به افسران ژاندارمری درحدود کاشان، رسماً تبلیغ می

تعداد زیادی از کادر آموزشی فرهنگ مشهد بهائی   اند کهعلمیة قم تغییر دهند تأثیری نکرد. ... علمای مشهد هم نوشته 

 ( ۱۱۰: ۱۳۸۶نژاد، دولت و شاه بگویید. )کوهستانیها را بههستند. تمام این موضوع

وزیر شد و این، زمانی بود که بهائیان در موقعیت و قدرت باالتری قرار گرفتند. آرا، دکتر مصدق نخستپس از رزم 

مصدق ابالغ کرد وگفت: شما رئیس دولت اسالمی هللا بروجردی را بهپیغام و تذکر آیتدر این زمان، مرحوم فلسفی 

اند، لذا مرتباً ها فعال هستند و مشکالتی را برای مردم مسلمان ایجاد کردهها درشهرستانایران هستید و االن بهایی

 .باره اقدامی بفرماییدزم دانستند که شما در اینرسد. ایشان الهللا بروجردی میآیتعنوان شکایت بههایی از آنان به نامه

ای تمسخرآمیز باصدای بلند خندید و گفت: آقای فلسفی، از نظر من، مسلمان و بهایی فرقی ندارند.  گونهدکترمصدق به

ای دیگر طی نامه ۱۳۳۴هللا بروجردی در تیر ( آیت ۱۸۸:  ۱۳۸۶همه از یک ملت و ایرانی هستند. )دوانی، 

به بهائیان، پیگیری ناقص او در اجرای نظریات ایشان راجع وزیر، با لحنی منطقی اما قاطع و جدی، بااشاره به نخستبه

پاسخگویی قوانین جویی بود و درخواست شده بود که درصورت عدم شاه، متضمن چارهشود که نامة ایشان بهمتذکر می

( و  ۱۹۰و  ۱۸۹این فرقه دوباره تکرار نشود )همان: لس تصویب کنند تا عملیات سابق موجود، قوانین الزم را در مج

خطرات بهائیت برای استقالل کشور هشدار دادند الزم است ادارات و مراکز حساس و درادامه، بااشاره به 

 ها از این عناصر، تصفیه شوند. )همان(وزارتخانه

ان در روزنامة کیهان چاپ شد. ایشان در این مصاحبه دستور دادند: کلیة  ای از ایشدر روز بیستم اردیبهشت، مصاحبه

های ملی باید هرچه زودتر طرد شوند و دولت از مجلسین بخواهد که طرحی از  بهائیان از ادارات دولتی و بنگاه

 .مجلس بگذرانند که تمام بهائیان ازکشورخارج شوند

مله با بهائیان فتوا دادند: الزم است مسلمین نسبت به این فرقه،  همچنین در جواب استفتایی دربارة مراوده و معا

 ( مرحوم۴۷/  ۱: ۱۳۷۸معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 

هللا بروجردی خیلی صریح  گفت: تقاضای حضرت آیتفلسفی در مورد سرلشکر ایادی، پزشک مخصوص شاه نیز می
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و حتی پیغام دادند که صالح نیست پزشک مخصوص اعلیحضرت همایونی پیرو مذهب بهائی باشد.   بود

ترک ایران و   هللا بروجردی ازشدت ناراحتی، تصمیم بهجایی رسید که آیتکار به  (۱۱۰: ۱۳۸۶نژاد، )کوهستانی

 (۲۲۳شد. )همان:  دلیل مخالفت مردم قم و دیگر شهرها، عملی ن عتبات را گرفتند که به عزیمت به

هللا بروجردی در میدان مبارزه با بهائیت  البته در اینجا نباید نقش مرحوم فلسفی را نادیده گرفت که عمالً سخنگوی آیت

 .بود

آقای فلسفی نوشتند: ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه از روی عمد  به  ۱۳۲۸شهریور  ۲۸ای در هللا بروجردی در نامهآیت

شود برعلیه آنها، فقط و فقط تظاهر و اغفال حقیقت است،  و سهو و تظاهراتی که نادراً مشاهده می  خطاو قصد است، نه 

 (۱۸۹:  ۱۳۸۶حقیقت. )دوانی، نه

شد از رادیو پخش میهای خود که مستقیماً ، در سخنرانی۱۳۳۴هنگامی که مرحوم فلسفی تصمیم گرفت در رمضان 

هللا بروجردی مشورت کرد و پس از موافقت و امور کشور بپردازد، با آیتافشای خطر رسوخ بهائیان در ادارة  به

 (۴۹۹و   ۴۹۸: ۱۳۷۳اطالع شاه نیز رساند. )آذری قمی،  هللا، جریان را به دستور آیت

یعنی روز   مرکز اجتماع و تبلیغ بهائیان توسط فرمانداری نظامی تهران، ةالقدس«روز پس از اشغال »حظیریک

نژاد، آقای فلسفی نوشته شد )کوهستانیهللا بروجردی خطاب بهای ازسوی آیتنامه ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۷یکشنبه 

ها تأکید  ی با بهائیادامة مبارزه و مقابلة جدهای ایشان، به ( که ضمن تقدیر و تشکر از سخنرانی۶۰و  ۵۹: ۱۳۸۶

 :کردند و گفتند

 به قرآن کریم و بلکه مطلق کتب سماوات و نسبتبهدیانت و نسبت خدمات پرقیمتی را که این چندروزه نسبت به ...

اید و مقداری استقالل مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان انجام داده 

ها درحدود  اسم مذهب بهائی روی منویات خود گسترده و متجاوز از سال حزب سیاسی بهضخیمی را که یک  از پردة

دار خود، علناً برضد  المخزن و تبلیغات دامنه های گزاف مجهولصدسال که با تشکیالت بسیار منظم و صرف پول

کنند، باال زده و  ت کوشش میمذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و علیه سلطنت و حکوم

اید، موجب مسرت حقیر و عموم مسلمانان و بلکه مسرت حضرت ولیعصر مقداری از ماهیت آنها را مکشوف نموده

دهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و  باشد ... درخاتمه تذکر میارواحنا فداه می 

 (۱۸۹:   ۱۳۸۶کند. )دوانی، رسد کامالً این معنی را حکایت میحقیر میها بهتانمکاتیب و تلگرافاتی که از شهرس

جبهة گذاری کرد که نه در یکهللا بروجردی با فرقة بهائیت نامنظر نگارنده، دهة سی را باید دهة مبارزات آیتبه

پرداختند و مبارزه مید بهحمایت داخلی و خارجی پیچیدة استعماری بوای که مستظهر بهمعمولی، بلکه در جبهه

 .گونه که پیش از این آمد، آنها چیزی جز اضمحالل کامل فرهنگ اعتقادی شیعی را درنظر نداشتندهمان

آید  حساب میهای تاریخی درخشش مرجعیت شیعه در حفظ کیان اسالم و تشیع بهترین نمونهدرحقیقت، این از برجسته

نظر نگارنده، زای بزرگ شیرازی در عهد ناصرالدین شاه قاجار بود. حتی به که شبیه تحریم تنباکو توسط مرحوم میر

های ریشهصورت مستقیم بهگفته و مشابه بوده؛ چه آنکه موضوع در اینجا بهاین اقدام از هرجهت فراتر از موارد پیش

شده و  الم را دینی منسوخگونه که پیش از این آمد، بهائیان عمالً اسگشت؛ زیرا هماناعتقادی و دینی مردم بازمی

تبلیغ و ترویج این ای به گونه مالحظهراستا بدون هیچ دانستند و خاتمیت و مهدویت را منکر بودند و در اینیافته میپایان

 .پرداختندنگرش خودساخته می

مسایل اعتقادی  هساز ورود بصورت مستقیم و اولیه، جنبة سیاسی و اقتصادی داشته و زمینهحال آنکه قضیة تنباکو به

هللا بروجردی با تمام قدرت و توان فکری و عملی وارد میدان  بر اینکه در این موضوع، شخص آیتبوده است. عالوه

های توانمند و صاحب نفوذ حوزوی مانند مرحوم فلسفی و  تنها خود، بلکه دیگر شخصیتمبارزه شدند و نه

 .دفاع از اسالم و مکتب تشیع ترغیب کردندبه  ها راخمینی)ره( و برخی از علمای شهرستانامام

  سازان اصلی انقالب شکوهمند ملت ایران بوده است؛ بههللا بروجردی از زمینهدلیل نیست اگر گفته شود آیتبی

سو و ایجاد انگیزه و بصیرت از سوی های حکومت پهلوی از یکهای ایشان در تضعیف پایهخصوص اینکه تالش

 .خوبی فراهم ساختخمینی)ره( را بههای قیام مردمی امامزمینهدیگر، 

 خمینی)ره( مواضع امام
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های مشترک بهائیت و  افشاگری علیه دسیسه ، بهیشمس ۱۳۴۰هللا بروجردی در سال خمینی)ره( پس از رحلت آیتامام

درضا شاه پهلوی برای تضعیف های استعماری پرداخت.این درحقیقت، زمانی بود که محمرژیم پهلوی با حمایت دولت

 .علمای نجف تسلیت گفتهللا بروجردی را طی تلگرافی به آنان، رحلت آیتتوجهی بهقدرت مرجعیت در ایران و بی 

خصوص اینکه خواندن مراجع قم، درصدد اجرای اهداف استعماری خود بود. بهدرواقع او از این طریق با غیررسمی

هللا بروجردی از شهرت کافی نزد مردم برخوردار نبودند.در ابتدا قابل یادآوری  آیت کدام از علما تا زمان حیاتهیچ

هللا بروجردی، بلکه در زمان حیات ایشان هم نقش بازوی ایشان را در  تنها بعد از رحلت آیتاست که حضرت امام، نه 

رفت؛ تا جایی که معروف جردی پیش شاه میهللا برونمایندگی از آیتدار بود و گاهی نیز بهمبارزه با فتنة بهائیت عهده

 ( ۵۷و  ۵۶:  ۱۳۸۰هللا بروجردی است. )الجوردی، هللا خمینی، وزیر خارجة آیتشده بود آیت

( درحقیقت، ۱۳۶:   ۱۳۸۷نا، حزب سیاسی خواندند. )بی، فرقة ضالة بهائیت را یک۱۳۴۱خمینی)ره( در سال امام

ها را  های ایالتی و والیتی که موانع حضور بهائیان در همة پستمبارزات حضرت امام پس از تصویب قانون انجمن

بودن و تنها  بودن، مسلمان قید مرد  ( زیرا در این قانون، سه ۱۷۴:   ۱۳۶۴اوج خود رسید؛ )روحانی، چید بهبرمی

ای به اسدهللا خمینی)ره( در نامه  همین دلیل امام به .همة اینها خواستة بهائیان بودشد که قرآن لغو می خوردن به سوگند

 شود با زور چندگمان کردید می انگاشتن قرآن با دیگر کتب مذهبی هشدار دادند و فرمودند: اگر علم دربارة مساوی

خیال از رسمیت انداختن   و به روزه، قرآن کریم را درعرض اوستای زرتشت، انجیل و بعضی کتب ضاله قرار داد 

خواهید تجدید کنید، پرستی را می اید و کهنهمیلیون مسلم جهان، افتاده  صد قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند

 ( ۹۰  / ۱:   ۱۳۷۰خمینی، بسیار در اشتباه هستید. )امام

و چنین هشدار دادند: اینجانب حسب وظیفة  ملت ایران خطر بهائیت را گوشزد کرده بعد از این جریان بود که ایشان به

کنم. قرآن کریم و اسالم در خطر است. استقالل مملکت و اقتصاد  ملت ایران و مسلمین جهان اعالم خطر مى  شرعیه به

شکل حزب بهائى ظاهر شدند و مدتى نخواهد گذشت که با این  هاست که در ایران به در معرض قبضة صهیونیست

کنند و ملت مسلمان را از هستى در  ن، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود، قبضه مى سکوت مرگبار مسلمی

درج تساوی حقوق زن و مرد در تقویم که رأی عبدالبهاء بوده   همچنین، امام به (۵۶کنند. )همان: تمام شئون ساقط مى

، طی پیامی ۴۲( ایشان در سال ۲۴۷کند. )همان: شدت اعتراض میو برگرفته از تفکرات اومانیسمی غربی است به 

ل دست این فرقه )بهائیت( است که حقیقتاً عمال اسرائیهای حساس بهخطاب به علمای یزد فرمودند: بسیاری از پست

 ( ۱۷۷و  ۱۷۶:   ۱۳۸۷)رئوفی،  هستند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسى یهود است.

در   ۱۳۴۳ها درکشور و ارتباط آنان با اسرائیل آگاه بود. ایشان درسال های بهائیخیانتخوبی بهخمینی)ره( بهامام

یز، هم وضع روز را در ارتباط با دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با وی در قم، سخنانی ایراد کردند که بیش از هرچ

ای است. هدف را باید  تر از آزادشدن عدهدهد. ایشان فرمودند: هدف، بزرگحکومت و هم اهداف مبارزه را نشان می

درنظر داشت، هدف، اسالم است، استقالل مملکت است، طرد عمال اسرائیل ]بهائیان[ است، االن تمام اقتصاد مملکت 

اند. اکثر کارخانجات دردست آنان اداره  مال اسرائیل ]بهائیان[ اقتصاد ایران را قبضه نمودهدردست اسرائیل است، ع

ها را فشرده کنید، اینها عمال استعمارهستند، باید ریشة استعمار را شود، تلویزیون، ارج، پپسیکوال، ... باید صف می

 (۴۰:   ۱۳۶۱کند. )مدنی، 

های الزم  اقدام ت بهائیان و حمایت دربار از آنها را رصد کرده و بهخمینی)ره( همواره وضعیت فعالیحضرت امام 

منظور شرکت در انتخابات  پرداختند. ایشان پس از اینکه متوجه شدند رژیم پهلوی برای مسافرت سران بهائیت بهمی

ین امر را گوشزد  این امر اعتراض و در دفعات متعدد، اشدت بهالعدل در لندن، امکاناتی درنظر گرفته است، به بیت

های  ( و در نامه۲۲۷  / ۱:  ۱۳۷۰خمینی، مردم و علمای همدان نوشتند )امامای که خطاب بهکردند. همچنین در نامه

 .( متهم اصلی را حکومت و دولت پهلوی برشمردند۲۲۶ / ۱دیگر، )همان: 

تى است که براى مسافرت دوهزار نفر  کند، تسهیالنیت دولت حاضر را اثبات مىازجمله فرمودند: از چیزهایى که سوء

تومان تخفیف در بلیط  ۱۲۰۰اند و قریب هر یک پانصد دالر ارز داده یا بیشتر از فرق ضاله قائل شده است و به

شود و صددرصد ضداسالمى است مقصد آنکه این عده در محفلى که در لندن از آنها تشکیل مىاند، بههواپیما داده

کنند و چه اجحافات و خرج الحرام چه مشکالت که ایجاد نمىهللابراى زیارت حجاج بیتشرکت کنند. درمقابل، 

 (۴۴شود. )همان: ها که نمىتراشی
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 برخیفرمودند:همخوانی برخی اصول رژیم شاهنشاهی با تفکرات بهائیت معتقد بوده و می خمینی)ره( بهحضرت امام 

( ایشان هشدار  ۵۶است. )همان:  افندی  گرفته از رأی عباس مرد، نشئتاز اصول آن، نظیر تساوی مطلق حقوق زن و 

کنند و اگر کسى سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر،  نمى دهند: ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوتمی

 (۳۴مسئول ... است. )همان: 

بهائیان مورد حملة مردم قرار گرفت. )زاهد   های متعلق بهخرداد، منازل و دکان  ۱۵از اینجاست که در جریان قیام  

وجود آمده علیه آنها، تالشی دوچندان را  بهائیان پس از این حادثه و مشاهدة وضعیت وخیم به (۲۴۶:   ۱۳۸۴زاهدانی، 

 .اهداف و درحقیقت، تحکیم جایگاه خود درپیش گرفتندبرای دستیابی به

های ارتش، خرداد در عرصه  ۱۵ذ بهائیان بعد از سرکوبی قیام دهد نفودست آمده از ساواک نشان میهای بهگزارش

خصوص   خارج از کشور به های اقتصادی و فرهنگی افزایش یافت. همچنین، وابستگی آنها بهدانشگاه و عرصه 

 ( ۲۴۳شود. )همان: خوبی آشکار می انگلیس در مسایل جاسوسی و اطالعاتی به

داند های علمیه را سکوتی مرگبار میبینم که ایشان، سکوت مردم، علما و حوزهگیری امام را آنجا میترین موضعشدید

کند: وای بر این مملکت، وای بر این هیئت حاکمه، وای بر این دنیا وای بر ما  گیری میموضع و آنها را تحریص به

شود که زیر  وای بر این علمای ساکت، وای بر این نجف ساکت، این مشهد ساکت، این سکوت مرگبار، اسباب این می

 (۲۱۲/  ۱:   ۱۳۷۰خمینی، د ... )امامها؛ این مملکت، این نوامیس ما، پایمال بشودست همین بهائیچکمة اسرائیل به

ترکیه تبعید کردند و زمینه برای ، ایشان را به ۱۳۴۳های انقالبی امام بود که در سال گیریپس از این موضع 

روز برقدرت این فرقه افزوده شد تا جایی  دوره، روزبهشود. در این سالة هویدای بهایی فراهم میوزیری سیزدهنخست

 (۲۹۳و   ۲۹۲:   ۱۳۸۴راه یافت. )زاهد زاهدانی،  کابینة هویدا، نُه وزیر بهائیکه در 

هللا بروجردی، واجد چند نکتة مهم بود: نخست آنکه  بر تکمیل اقدامات آیتخمینی)ره( علیه بهائیان، عالوهمبارزة امام

و نقشة حکومت پهلوی در انتقال خوبی عزت و کرامت حوزة علمیة قم و مراجع تقلید، پاس داشته شد از این طریق به 

حزب و درواقع  مرجعیت از قم به نجف نقش بر آب شد. دوم آنکه امام، تصریح و تأکید داشتند که بهائیت یک

ترین ضربه بر  ای، بیش نیست و طرف حساب مردم ایران را آمریکا و اسرائیل اعالم کردند که این بزرگنشاندهدست

صحنه آوردند که نمونة آن، قیام  خوبی مردم را در ستیز با بهائیان بهر اینکه امام بهآخ .پیکرة حکومت و بهائیت بود

های این مبارزه را از دستگیری تا تبعیدهای متعدد و طوالنی پذیرفتند که خرداد بود و خود نیز تمام سختی ۱۵مردمی 

 .اساسی بهائیان منتهی شدکنی ریشه با پیروزی انقالب اسالمی به ۱۳۵۷ها در بهمن مجموعة این حرکت

 نتیجه 

ستیزی و نفوذ  خمینی)ره( در مبارزه با اسالمهللا بروجردی و امامبازخوانی تحلیلی نقش آیتدر این پژوهش که به 

ترین تالش بهائیان و حامیان  دست آمد. ازجمله اینکه مهمبهائیان در حکومت پهلوی پرداخته است نکاتی چند به

جانبة خود،  اهداف همهآنها در راستای دستیابی به  .مناصب ثروت و قدرت بوده استآنها به استکباری آن، راهیابی

ترین دستور کار خود قرار دادند و در این راه، مجلس شورای ملی را وادار  دشمنی با اسالم و روحانیت را مهم

هللا بروجردی و سپس سیاسی آیت های قانونی وهای ایالتی و والیتی کردند. همچنین تالشتصویب قانون انجمنبه

در این جستار،   .خمینی)ره( درراستای افشای چهرة بهائیت موجب شد بسیاری از اهداف سوء آنها خنثی شودامام

خصوص ای بنیادین اسالمی به گذاران بهائیت، هرگونه سنخیت آنان با آموزهدست آمد که بازبینی آرا و نظریات بنیانبه

ترین علت مخالفت روحانیت و مراجع دینی با  حید، نبوت و معاد را منتفی کرده، که این خود، مهمدر مسایلی مانند تو

 .این فرقة نوپدید بوده است

 منابع و مآخذ 

 .، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، قم، مکتبه والیت فقیه۱۳۷۳قمی، احمد،   ی آذر ۱

 .جاتا، رساله امر و خلق، بی خاوری، عبدالحمید، بی اشراق ۲

 .جا، مؤسسه ملی و مطبوعات امریتا، خطابات عبدالبهاء، بی، بی ـــــــــــــــــــــ ۳

 .، تاریخ جامع بهائیت کالبدشکافی بهائیت، تهران، مهرفام۱۳۸۲، بهرام، یابیافراس ۴
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هران، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، سازمان چاپ و  ، صحیفه نور، ت۱۳۷۰هللا، خمینی، سیدروحامام  ۵

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .۱۹جا، شماره ، مجله اخبار امری، بی۱۳۵۲نا، یب ۶

 .، اسناد النه جاسوسی، تهران، جهان کتاب، چاپ دوم۱۳۷۹نا، یب ۷

 .۱۳۸۶ ، شهریور۲۹نامه روزنامه جام جم(، شماره ، ایام )ویژه۱۳۸۶نا، یب ۸

 .، سایه روشن بهائیت )جلد بیست و پنجم نیمه پنهان(، تهران، کیهان۱۳۸۷نا، یب ۹

 .های مذهبی ـ سیاسی ایران، قم، نشر مّورخ، چاپ هشتمها و سازمان ، جریان۱۳۸۶، رسول،  انیجعفر ۱۰

 .سال مرجعیت شیعه در ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران، چاپ دوم، سه۱۳۸۴هللا، ، روحانینیحس ۱۱

 .االسالم فلسفی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات حجت۱۳۸۶، علی، یدوان ۱۲

 .قالب اسالمی ایران، چاپ چهارم، مفاخر اسالم، جلد دوازدهم، تهران، مرکز اسناد ان۱۳۷۹،  ــــــــــــــ ۱۳

 .، سایه شوم )جلد بیست و ششم نیمه پنهان(، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ هشتم۱۳۸۷، مهناز، یرئوف ۱۴

 .، انشعاب در بهائیت، تهران، مؤسسه تحقیقی رائین۱۳۵۷، اسماعیل، نیرائ ۱۵

 .ت و آموزش انقالب اسالمی، تهران، سازمان انتشاراخمینی، نهضت امام۱۳۶۴، سیدحمید، یروحان ۱۶

علی اسالمی، تهران، مرکز اسناد انقالب ، بهائیت در ایران، با همکاری محمد۱۳۸۴سعید، زاهدانی، سید  زاهد ۱۷

 .اسالمی، چاپ سوم

یا تاریخ باب و بهاء، ترجمه حسن فرید   االبواب، مفتاح بابق ۱۳۴۶خان، تبریزی، محمدمهدی الدوله میزع ۱۸

 .گلپایگانی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی فراهانی

 .۱۳۸۷ها«، تهران، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال پنجم، شماره بیستم، بهار ، »نامه۱۳۸۷، کشواد، اهپوریس ۱۹

 .، اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا شاه، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی۱۳۸۷، ثریا، یشهسوار ۲۰

، احسن القصص )تفسیر سوره یوسف(، استنتاج سیدجواد بافقی کاتب، ق ۱۲۶۱محمد )باب(، ، سیدعلی یرازیش ۲۱

 .ق ۱۲۶۱مکتب رضویه از روی نسخه  

 .جاتا الف، بیان عربی، بی ، بیـــــــــــــــــــــ ۲۲

 .جا، مؤسسه ملی و مطبوعات امریتا ب، بیان فارسی، بی ، بیـــــــــــــــــــــ ۲۳

 .جا، مؤسسه ملی و مطبوعات امریتا ج، دالیل سبعه، بی، بیـــــــــــــــــــــ ۲۴

 .، البهائیه و جذورها البابیه، بیروت، دارالمنتخب العربیق ۱۴۱۹النجار، د،   عامر ۲۵

 .جاتا، پیام ملکوت، بی، عباس، بیعبدالبهاء ۲۶

 .۷نگ پویا، ش ، »مبلغان شیطان«، قم، مجله فره۱۳۸۶پور، محمود، ی عل ۲۷

 .، ظهور الحق، تهران، مطبعه ازردگانق  ۱۲۸۴مازندرانی،   فاضل ۲۸

های سیاسی، پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش، ظهور و سقوط سلطنت۱۳۷۳، حسین، فردوست ۲۹

 .اطالعات، چاپ ششم

 .دفتر مرکزی کلیسای پروتستان، آیا بهائیت دین جهانی در آینده است؟، آلمان، ۱۹۸۱، فرانچسکو، کایچیف ۳۰

 .جاتا، حضرت نقطه اولی، بی ، محمدعلی، بی یضیف ۳۱

 .، نقطه الکاف، تصحیح ادوارد براون، لیدن )هلند(، مطبعة بریلم ۱۹۱۰جانی، ، میرزایکاشان ۳۲
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 .انقالب اسالمی(، تهران، مرکز اسناد  ۱۳۳۴، روحانیت ـ بهائیان )نیمه اول ۱۳۸۶نژاد، مسعود، یکوهستان ۳۳

 .، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، کتاب نادر۱۳۸۰، حبیب، یالجورد ۳۴

 .، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، اسالمی۱۳۶۱الدین،  ، جالل یمدن ۳۵

روایت اسناد ساواک، تهران، وزارت  خرداد به  ۱۵، قیام ۱۳۷۸بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،  مرکز ۳۶

 .تاطالعا

، محاکمه و بررسی باب و بهاء، تهران، مرکز نشر آثارعالمه مصطفوی، چاپ ۱۳۸۶، سیدحسن،  یمصطفو ۳۷

 .چهارم

 .، بهائیان، تهران، کتابخانه طهوری۱۳۵۷، سیدمحمدباقر، ینجف ۳۸

ر ، تاریخ تحوالت سیاسی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاص۱۳۸۱، موسی و موسی فقیه حقانی، ینجف ۳۹

 .ایران

 .جاتا الف، اشراقات، بی)بهاءهللا(، حسینعلی، بی ینور ۴۰

 .جاتا ب، کتاب مبین، بی، حسینعلی، بیــــــــــــــــــ ۴۱

خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و ، تاریخ معاصر از دیدگاه امام۱۳۷۸منش، هاشمی تروجنی، محمد و حمید بصیرت

 خمینی نشر آثار امام

 ۲۵منبع: فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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