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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[

 

 تبیین ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵فروردین   ۲۱ ]تاریخ:[

    

 ی علمای شیعه با بهائیت در عصر پهلوی مقابله

ی بهائیت  دید، نسبت به فرقه ایران، رژیم پهلوی که خود را ساخته و مدیون استعمار میبا تشکیل حکومت پهلوی در 

کیش خود بود، با تسامح بسیاری مدارا کرد و بهائیت، بیش از پیش در ایران ریشه دواند؛ به همین جهت بهائیان، که هم

ن زمان بهائیان با جلب نظر دانند. در ایهای خود میحکومت پهلوی را شروع عصر جدیدی در عرصه فعالیت

.ق و انجمن ه  ۱۳۰۰رضاخان، اقدام به تأسیس تشکیالت و محافل رسمی در ایران، نظیر محفل ملّی بهائیان در سال 

 ..ق کردنده  ۱۳۰۶»شور روحانی« در سال 

هللا  های حساس کشور را هم نصیب خود کردند؛ بطور مثال سرلشکر شعاعی بهائیت، پستبه عالوه اعضای فرقه 

[ حتی محمدرضا در مقام ولیعهدی، در ۱ی مالیه و محاسبات قزاقی شد،] عالئی، از بزرگان بهائیت، مأمور اداره 

[ کار به جایی رسید که رژیم پهلوی در دست اُمرای کشوری و ۲ی »تربیت بنین« بهائیان، شاگردی کرد.]مدرسه

 .کردلشکری و اقتصادی بهائی، به سوی تقویت بهائیان حرکت می

های روحانی شیعه بودند که با حرکتی منسجم و هماهنگ  ترین مخالفان بهائیت، شخصیتدر این موقعیت حساس، عمده

 .ها مبارزه کردندهای باطل است، با آن ی الهی خود، که مبارزه با مدعیان دروغین رسالت و فرقه و بنابر وظیفه

دار و بیدار ضد  مالمحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدهللا مازندرانی، دو رهبر نامتوان، آخوند ی این علماء میاز جمله 

ای نمودند و ماهیت  های شجاعانه افندی، تالشهای اروپا و آمریکا از عباساستبداد، را نام برد که در مقابل حمایت

عظمی بروجردی، که رهبری شیعیان را  هللا ال[ همچنین آیت۳کرد، برمال نمودند.]زاده اداره میانجمن ِسری را، که تقی

در زمان خود بر عهده داشت، هرگونه معاشرت و معامله را با این فرقه ممنوع کردند. ایشان فتوا دادند: »الزم است  

هللا العظمی بروجردی شخصاً، توسط [ آیت۴مسلمین با این فرقه معاشرت، معامله و مغالطه را ترک کنند«.]

 [ ۵]کردندی با بهائیان را هدایت میجانبهورد همهاالسالم فلسفی، برخحجة 

هللا حاج سیدابوالحسن طالقانی، با تأسیس انجمن و مؤسسه، با بهائیت، که ارتباط قوی و برخی علماء نظیر آیت

با ای نظیر مال عبدالرسول مدنی کاشانی، [ فقهای برجسته۶کردند.]های استعماری داشتند، مبارزه میای با دولتپیچیده

ها در مشاغل کلیدی و مناصب مهم دولتی، حساس و مفید تلقی  تألیف و نگارش آثاری، در عصری که وجود بهائی

شد و بهائیان به طرز عجیبی در دستگاه دولتی و دربار نفوذ داشتند، با بهائیت مقابله نموده و ماهیت سیاسی بهائیت  می

 .را برمال ساختند

ار مختلف، ضامن حفظ و دفاع از کیان اسالم و دستورات آن بوده است، تا  حرکت علمای شیعه همواره در اعص

 .زمانی که امام عصر )ارواحنا فداه( به خواست خداوند متعال ظهور کنند و گیتی را از لوث ناپاکان، تطهیر نمایند

 :نوشتپی

 .۱۷، ص ۱۳۵۳، فروردین و اردیبهشت ۳۲۸ی آهنگ بدیع، شماره مجله [ ۱]

 .۹/ ۳۲تاریخ ظهورالحق، اسدهللا مازندرانی، [ ۲]

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ی محمدرضا شاه، ثریا شهسواری؛ به نقل از: نگرشی دیگر بر بابیت و بهائیت،  اسناد فعالیت بهائیان در دوره  [ ۳]

 .۵۲ -۵۳ش، ص  ۱۳۸۸مالعبدالرسول مدنی کاشانی، نشر راه نیکان، 

ی محمدرضا پهلوی؛ به نقل از: نگرشی دیگر بر بابیت و متن سؤال و جواب در اسناد فعالیت بهائیان در دوره [ ۴]

 .۲۲۵ش، ص   ۱۳۸۸بهائیت، مالعبدالرسول مدنی کاشانی، نشر راه نیکان، 

ی محمدرضا شاه؛ به نقل از: نگرشی دیگر بر بابیت و بهائیت، مالعبدالرسول مدنی  اسناد فعالیت بهائیان در دوره [۵]

 .۸۳تا  ۷۹،۷۶ش، ص  ۱۳۸۸کاشانی، نشر راه نیکان، 

 .۱/ ۱۳۹ی خدمات فرهنگی رسا، شصت سال خدمت و مقاومت، مؤسسه [۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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