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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[

 

 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 وشنود با قاسم تبریزیحکومتی ایران« در گفت»آمریکا و تالش برای نفوذ بهائیت به ساختار 

 مرزی، با پیروان خود در ایران ارتباط دارد! های برونبهائیت از طریق رسانه

های شاخص تحقیق درباره رویکردهای استعمار در کشورمان به  فعالیت فرقه بهائیت در ایران، همچنان از سرفصل 

ایم وشنودی انجام داده سم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، گفترود. در باب پیشینه این مقوله، با قاشمار می

 که نتیجه آن را پیش روی دارید.

 ها برای ورود بهائیان به داخل سیستم حاکمیت ایران چه بود؟  علت تالش آمریکایی

یت و روحانیتی بسم هللا الرحمن الرحیم. ایران یک مملکت عمیقا اسالمی است؛ لذا یک مکتب اسالمی و ایضا مرجع

تر مردم مسلمانی دارد که معتقد به این رویکرد هستند. این دارد که مدافع اسالم و جامعه اسالمی است و از همه مهم

گوییم اجنبی است. اسالم هم به لحاظ  جریان اسالمی، علیه آمریکا به عنوان دشمن و چیزی که ما در فقه به آن می 

ا غرب تعارض بنیادین دارد و عمدتا این دو، در جنگ ذاتی با هم هستند و قابلیت ایدئولوژیک و هم به لحاظ سیاسی، ب

سازش بین اسالم و غرب وجود ندارد؛ چون بعد از رنسانس یک اندیشه الئیک و ضددینی بر غرب حاکم شد و  

ماهیت ضددینی دارد  مکاتبی چون لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، اومانیسم، ناسیونالیسم و دیگر مکاتبی که همگی  

وجود آمد. از طرفی در دیدگاه غرب، اسالم از نظر سیاسی با حضور و سلطه غرب بر منطقه تعارض در غرب به 

 دارد؛ لذا باید اسالم را تضعیف کرد و از بین برد. 

 شد؟ در طول تاریخ، این اعتقاد چگونه عملی می 

مرتکب این جنایت شد و دیگری روی کار آوردن پادشاهان   ها حمله نظامی است که انگلستان چندین باریکی از روش

مرداد   ٢٨توسط انگلیس و کودتای  ١٢٩٩اسفند  ٣و دولتمردانی از سوی غرب با ایجاد کودتاهایی همچون کودتای 

توسط آمریکا و انگلیس است. البته این روش هم بازه زمانی دارد و به خاطر اعتقادات جامعه، با مشکالتی  ١٣٣٢

شود؛ لذا راه دیگر این است که با ایدئولوژی و اندیشه مخالفت و ایجاد انشقاق و اختالف، بر منطقه حاکم می مواجه

گری و گری، شیخیگری، بابیگری، بهائیوهابی گری،شد. یکی از ابزارهای این روش، تأسیس فرقی چون قادیانی 

عقل کار ندارند و هر چه که قطبشان بگوید، برایشان  دراویش است؛ مثال دراویش با سیاست و مبارزه و حتی علم و  

ای فرقه دراویش که  شود! جالب است بدانید من در تحقیقی که در این زمینه انجام دادم، به هشتاد و خردهحجت می

های وابسته و تشتت در کشورهای همگی هم ادعای قطب داشتن داشتند، رسیدم. ابزار دیگر، ایجاد احزاب و گروه

ایرانیسم، حزب توده،  وری، حزب پانزاده، حزب دموکرات پیشهاست؛ مثل حزب دموکرات سیدحسن تقی مسلمان

حزب مردم، حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و... . تازه در جامعه ما، وحدت سیاسی در بین احزاب خود یک  

 معضل است، چه رسد به مسائل ایدئولوژیک! 

در میان پیروان ادیان رسمی است. تا قبل از مشروطیت، مسیحیت، یهودیت و یکی دیگر از ابزارهای استعمار، نفوذ 

گری، جزء ادیان رسمی و اهل ذمه، ولی آزاد و مستقل ایران بودند. با آغاز حرکت استعمار، جامعه یهودیت  زرتشتی

های شیراز و اصفهان  سهای که طبق اسناد ساواک، برای اختالفی که در کنیایران با صهیونیسم پیوند پیدا کرد؛به گونه

های  سازیوجود آمد، افرادی از اسرائیل آمدند و اینها را آشتی دادند! جامعه مسیحیت ایران نیز پیش از جریانبه
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ها به ایران، تشکیالت مسیحیت وابسته به استعمار  ها و آمریکاییها، فرانسویاستعمار، مستقل بود اما با ورود انگلیسی

ای که آنها به کشورمان های تبشیریها متحد شدند! گروهها و بخشی با آمریکاییی با انگلیسیشد! به طوری که بخش

قراوالن استعمار در ایران و جهان اسالم بودند. در کتاب »نقش کلیسا در کشورهای اسالمی« که در  فرستادند، پیش

خالدی، نویسنده این کتاب،   سازی استعمارگران و نفوذشان در کشورهای اسالمی است، مصطفیخصوص جریان 

کردند، یکی از علمای پاکستانی به رئیس گروه نویسد: در دورانی که گروه تبشیری مسیحیان در پاکستان تبلیغ میمی

کنید؟ اینها موحد هستند و تثلیث برایشان جا قدر تبلیغ میشوند، چرا اینها که مسیحی نمیتبشیری گفت: »مسلمان

 شوند!«دین که میگوید: »بیتبشیری در پاسخ می  افتد«. رئیس گروهنمی

 هایی از همکاری بهائیت با آنها وجود دارد؟ های سفارت انگلیس و آمریکا، نشانهدر اسناد و گزارش 

شان  گاه اسناد اطالعاتیهای استعماری باید در نظر داشته باشیم این است که آنها هیچ نکته مهمی که در خصوص دولت

کنیم! دلیلش هم این است که این  سال اسنادمان را منتشر می ٢۵گویند ما هر کنند. این فریب است که میرا منتشر نمی

کنند. اگر انگلستان االن اسناد  ها، ماهیت استعماری دارند و برای حضورشان در دیگر کشورها توطئه میدولت

سازی کرده است،  جنایت، خیانت، غارت و جریاناش را منتشر کند که در ایران سرویس یا اسناد اطالعاتیاینتلیجنت

کند. اگر انسان یک مقدار سندشناس باشد شود؛ بنابراین آنها را منتشر نمیخود آن اسناد اسباب محکومیت انگلستان می

اسناد  شود که این بازی است! تنهاو تفاوت اسناد اطالعاتی امنیتی را با اسناد کنسولی یا دیپلماتیک را بداند، متوجه می 

ای که ما از غرب داریم، متعلق به آمریکاست. مثال اسناد النه جاسوسی کامال به سازمان سیا تعلق دارد.  اطالعاتی

 اگرچه چند سند دیپلماتیک هم در بین آنها هست، ولی عمدتا اسناد اطالعاتی هستند. 

کرد، هم واقعا اطالعاتی بود،  ( منتشر Madeleine Jana Korbel Albrightآن چهار سندی که خانم آلبرایت )

اگرچه بعضی جاهایش را سیاه کردند که بعضی از اسامی مشخص نشود! لذا این را به یاد داشته باشیم که در مسئله  

نگاری براساس اسناد خودشان باشد؛ ثانیا: اسناد مخدوش خواهند تاریخکنند؛ چون اوال: میاسناد به این دلیل تبلیغ می

کنند! د اطالعاتی نیستند. تازه اسناد کنسولگری و سفارتی را هم ویجین و موارد خاصی را منتشر میهستند؛ یعنی اسنا

کنند که در انگلستان مثال ای نسبت به ماهیت این اسناد آگاهی ندارند و تصور می ثالثا: در بین اهل تحقیق ما، عده 

نید در آنها چیزی وجود ندارد و شبهات و سؤاالت و  بیکنید، میهزار تا سند آزاد شده است، اما وقتی بررسی میسی

کند! ما در خود ایران، اسناد سیاسی و فرهنگی و نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داریم. وقتی ابهامات را بیشتر هم می

هللا کنند که چگونه بین آیتبینیم اسناد اطالعاتی هستند که مثال بررسی میخوانیم، میاسناد ساواک را می 

االسالم محمدتقی  هللا سیدحسن قمی در مشهد اختالف بیندازیم! یا چه کنیم که بین حجتیدمحمدهادی میالنی و آیتس

ها چگونه اختالف بیندازیم! اینها اسناد اطالعاتی  ها و فارسفلسفی و فخرالدین حجازی اختالف بیفتد! یا در قم بین ترک

دهند، کامال مشخص است، ولی اسناد  که در مورد افراد می هاییهاست. حتی در گزارش سازیدر مورد جریان 

نگاری نیست و  گونه نیست؛ لذا آن اسناد چیزی جز انحراف و کجروی در تاریخمنتشرشده در خارج از ایران این

نگاری معاصر چون گذشته، تحت  های غرب هوشیاری داشته باشند که تاریخمحققان و مورخان ما باید نسبت به توطئه

هایی شوم،  ثیر منابع انگلیسی، آمریکایی قرار نگیرد و فریب مدافعان و مروجان آن را نخورند. چرا که گاهی نغمهتأ

 شود.توسط عناصر ناشایست شنیده یا خوانده می

 ای رسید؟ ای داشت و نهایتا به چه نتیجههللا بروجردی با بهائیت چه تاریخچهمبارزات آیت

ها شود، گزارشاتی در این خصوص از مراکز استان تر میهائیان در دوره دکتر مصدق علنی با توجه به اینکه فعالیت ب

االسالم محمدتقی  هللا بروجردی نیز برای پیگیری مسئله، به مرحوم حجترسد. آیتهللا بروجردی میو شهرها به آیت

اند و بهتر است دست آنها را  شده  ها در کشور فعالگوید: با دکتر مصدق صحبت کنید و بگویید که بهائیفلسفی می

هللا  نویسند: »وقت گرفتم و رفتم پیش آقای مصدق و گفتم که آیتاالسالم فلسفی در خاطراتشان می کوتاه کند. حجت

وزیر جلوی اند و شما بهتر است که به عنوان نخستها هستند؛ چون خیلی فعال شده بروجردی نگران فعالیت بهائی

ها چیست؟ مسلمان و بهائی و یهودی رید، اما دکتر مصدق خندید و گفت: آقای فلسفی! این حرف فعالیت اینها را بگی

نویسد: » من اصال  کنند«... آقای فلسفی در ادامه می کند؟ مملکت خودشان است؛ فعالیت میبرای ما چه فرقی می 

هللا بروجردی و قضیه را تعریف  ماندم، آمده بودم در این باره توضیح بدهم، ولی بلند شدم و بازگشتم پیش آیت

 کردم...« 
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 هللا بروجردی از گسترش دامنه فعالیت بهائیان در کشور، از چه جهت بود؟نگرانی آیت

هللا بروجردی از دو جهت نگران گسترش بهائیت در کشور بودند: یکی از جهت نفوذ بهائیان در حکومت و آیت

مرداد، به   ٢٨دیگری از جهت نفوذ بر خود محمدرضا پهلوی از طریق دکتر عبدالکریم ایادی که بعد از کودتای 

فرستند تا در خصوص  لسفی را نزد شاه می االسالم فعنوان طبیب مخصوص او انتخاب شده بود. به همین خاطر حجت

ها در کشور با او صحبت کند و تذکر بدهد: مناسب سلطان یک کشور مسلمان نیست که طبیبش  صدمات فعالیت بهائی

شود: چه کار به پزشک من دارید؟ در آن دیدار آقای فلسفی از  بهائی باشد! اما محمدرضا به این تذکرات معترض می

هللا گیرد. پس از آن دیدار،آیتکند و اجازه صحبت در منبرهایش را علیه بهائیت از او میموقعیت استفاده می

خواهد که علیه بهائیت صحبت کند؛ لذا آقای فلسفی ایام ماه رمضان را برای  ای از ایشان میبروجردی هم در نامه 

شد. مرحوم فلسفی برای تأثیر  ش میها از رادیو پخکند؛ چون این سخنرانیصحبت کردن درباره بهائیت انتخاب می

کرد که این مبارزه به دستور مرجع تقلید زمان، یعنی هایش اشاره میبیشتر مسئله بر روی جامعه، دائم در سخنرانی 

گیرد. ایشان در  شود. نهایتا هم فضایی در جامعه علیه بهائیت شکل میهللا العظمی بروجردی، انجام میآیت

کند که اینها در القدس اشاره میگاهی مردم به نفوذ بهائیت در کشور، به مسئله وجود حظیرههایشان برای آسخنرانی

هاست که این محل را از بین  اند و وظیفه مسلماناندازی کردهپایتخت کشور اسالمی، چنین تشکیالتی برای خود راه

رود. ایشان در خصوص این دیدار،  ی فلسفی می به منزل آقا ببرند. بعد از این قضیه، تیمور بختیار همراه با دو نظامی

کردم که گفتند: بختیار آمده و با شما کار دارد. گفتم حاال که من دارم  نویسد: »در خانه مطالعه میدر خاطراتش می

 . عبا و عمامه را پوشیدم و آمدم و سالم و علیک کردم. مأموران گفتند:کنم. گفتند: آمده و در اتاق نشستهمطالعه می

ام آقای فلسفی! این بحث علیه بهائیت را قطع کنید؛ اعلیحضرت ناراحت است. به ایشان گفتم: بحثی را که شروع کرده 

توانم قطع کنم، اما شما چهار راه پیش رو دارید: اول اینکه مرا دستگیر و زندانی کنید! وقتی که دستگیر که نمی

گویم اعلیحضرت گفته که  روم منبر و میکنم؛ دوم اینکه می توانم در این موضوع صحبتکردید، طبیعتا دیگر نمی

های مرا از رادیو قطع کنید؛ چهارم هم اینکه من دیگر درباره بهائیت صحبت نکنید؛ سوم اینکه شما صحبت

د و دهید همه علیه ماست؛ اگر منبر برویهایی که شما پیشنهاد میهایم را ادامه دهم! مأموران گفتند: این راه سخنرانی

ها را هم از رادیو را قطع  طور؛ سخنرانیها را هم ادامه بدهید همینشود؛ سخنرانیبگویید اعلیحضرت گفته بدتر می

تر صحبت کنید! اما شود، پس شما در این موضوع یک کمی مالیمکنیم و یا دستگیرتان کنیم هم برای حکومت بد می

مطرح کردم و مردم را به تخریب آن تشویق کردم! وقتی مردم  القدس را هایم بحث حظیرهمن دوباره در سخنرانی

دهد که کار تخریب را خود القدس راه افتادند، بختیار بالفاصله به باتمانقلیچ مأموریت میبرای خراب کردن حظیره 

ن فقط کند، ولی در باطشخصا دست بگیرد؛ لذا ارتش به میان مردم آمده و در ظاهر با آنها برای تخریب همراهی می

 القدس را خراب کردند و دیوارها سالم باقی ماند! گنبد حظیره

کننده و تبلیغی ایجاد شود، برنامه نفوذ و گرایش به بهائیت در دیگر  وقتی که قرار شد برای بهائیت تشکیالتی رهبری

 ادیان نیز پیش آمد؟

هادی خرسندی، بهائی نبود، ولی خودش بهائی بله؛ وقتی بهائیان وارد قدرت شدند چنین تصمیمی گرفته شد؛ مثال پدر 

طور. اینها به خاطر قدرت . محمد باهری هم همینشد! پرویز و عطاءهللا خسروانی، نیز پدر و مادرشان بهائی نیستند

به این سمت کشیده شدند. یا مثال خاندان ارجمند، یهودی بودند و بعد بهائی شدند. خاندان دکتر فرهنگ مهر هم 

العدل در  ترین بخش آن، تشکیالت بیتند؛ لذا ما باید به تصمیم تشکیالت بهائیت توجه داشته باشیم که مهمزرتشتی بود

العدل، فقط یک یا  شود و عجیب است که از نُه نفر رهبران و مسئوالن بیتاسرائیل است و مرکزیت اینها محسوب می

 ه در میانشان تک و توک هم هندی یا کانادایی هستند. دو نفرشان ایرانی و باقی انگلیسی یا آمریکایی هستند! البت

 العدل و اینکه از چه زمان شکل گرفته است توضیح دهید. کمی در خصوص چرایی ایجاد بیت

زند و در هر کشوری یک مجری های این فرقه، حرف اول را می العدل مرکز فرماندهی بهائیت است و در فعالیتبیت

کند. کنند و او در هر استان، کسی را انتخاب میرهبری بهائیت در ایران فردی را تعیین مییا نماینده دارد؛ مثال برای 

ها! لذا اگر از باال به این سیر نگاه کنید، به شکل ها و برای روستاها در شهرستانمسئول استان برای شهرستان

خواهد در روستا کاری  ر کسی میآید و در پایین کسی حق تخطی ندارد؛ یعنی اگعمودی دستور به سمت پایین می

العدل هماهنگ گردد تا بکند، باید با شهر هماهنگ شود، شهر با استان، استان با نماینده تشکیالت در ایران و او با بیت

کار انجام شود. اتفاقا ما این ساختار را در بعضی از احزاب مثل حزب توده هم داشتیم. در این سیستم با مرگ یک نفر  
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تا فروپاشی شوروی ریزش زیاد داریم، ولی   ١٣٢٠کند. در حزب توده از سال ی یک نفر، ساختار تغییر نمییا برکنار

طور بود که این خود یک داشت، همین  شود. تشکیالت حزب مردم هم تا خود اسدهللا علم حضورساختار حزب حفظ می

 شگرد است.

 شود؟  نحو رهبری میها فعالیت دارند و به چه بهائیان امروزه در کدام حوزه 

ها طرحی را اجرا کردند که اینها غیابا درس بخوانند و از بیرون و از طریق نشریات و رادیو. در یک دوره آمریکایی

هایی به آنها مدرک فوق لیسانس و دکترا بدهند. البته بعد از مدتی، این طرح تعطیل شد و جلوی آنها را گرفتند. کتاب

شود. در دو مرحله هم قصد انتقال ها هست و بخشی توسط افراد پخش می بخشی در سایت کنند،را هم که منتشر می

ها و جاسوسی داشتند که جلوی آنها هم گرفته شد! در واقع حاکمیت در جایی که رفتار آنها ماهیت سیاسی اسناد رکن

فته نماند که ما با آنکه االن در ایران  گیرد، ولی در حالت عادی، برخوردی با آنها ندارد. ناگکند، جلویشان را میپیدا 

ها را  تشکیالت فراماسونری نداریم، اما فرهنگ و تفکر فراماسونری داریم. به طوری که وقتی آدم بعضی از روزنامه 

اله نصر، احمد هومن،  زاده، محمدعلی فروغی، ولی خان، سیدحسن تقیبیند دنباله همان تفکر میرزا ملکمخواند، میمی

زاده،  خان، تقیهای ماسونی مثل ملکمبینیم به دنبال احیای بعضی از چهره امامی و ... است. حتی مییفجعفر شر

ها هم در حال حاضر،  ایستد. جنگ انواع مختلف دارد. بهائیفروغی و... هم هستند. باالخره استعمار پشت مانع نمی

 العدل هم فعال است. دهند و بیتجنگ فرهنگی را انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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