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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[

 

 فاران نقد ادیان، مذاھب و فرق ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱٣٩٩بهمن  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 ۱انقالب اسالمی  –بهائیان در ایران 

پیروزی انقالب اسالمی نتیجه رویارویی دو قدرِت دولت به رھبری شاه، و ملت به رھبری یک مرجع تقلید بود. شاه، 

قدرت خود را از نیروی ارتش، ساواک و پشتیبانی کشورھای استثمارگر می گرفت. امام خمینی نیز به پشتیبانی ملت،  

بود. سرانجام نیروی ملت که ھمیشه با رھبریت یک عاِلم روحانی، پیروز میدان بود، بر نیروی   در میدان مبارزه

دولت پیروز شد. از بین نیروھای حامی شاه، تنها ارتش به مردم پیوست و بقیه آنها از جمله ساواک و نیروھای 

 .ندامپریالیستی به خاطر اھداف ضد استبدادی و استقالل طلبی ملت، دشمن مردم شد

 تغییر جایگاه بهائیان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

کشور ایران در نظر بهائیان به مهد امرهللا معروف شد. و به ھمین دلیل از قداست ویژه ای برخوردار بود. در دوران  

قرار داشت  پهلوی فعالیت ھای تشکیالِت بیت العدل، افزایش یافت. بهائیان با وجود دولت و بیت العدل که در اسرائیل 

 .و ھمچنین پشتیبانی کشورھای غربی، از قدرت زیادی در کشور محبوبشان ایران برخوردار شدند

تمام پشتوانه ھای قبلی خود را در داخل کشور از دست داد. از مهم   فرقه بهائیتبه دنبال پیروزی انقالب اسالمی، 

 .به عنوان بزرگ ترین حامی خود بودترین مشکالت بهائیان پس از انقالب اسالمی، از دست دادن دولت 

 اقتدار مجدد روحانیت شیعه

عالوه بر دشمنی بهائیان با انقالب اسالمی به خاطر از دست دادن بزرگ ترین حامی خود، از دالیل اصلی مقابله  

 .بهائیت با نظام جمهوری اسالمی، مشکل ھمیشگی این فرقه با اقتدار روحانیت شیعه بود

 .ین بردن اقتدار روحانیت اصیل را در دستور کارش داشتبهائیت ھمیشه، از ب •

 .نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به احکام اسالمی، مرجعیت واجد شرایط را در رأس حکومت قرار داد •

 .انقالب اسالمی، تالشهای بهائیت برای نابودی قدرت روحانیت اصیل را به حاکمیت روحانیت تبدیل کرد •

 .از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، در نقطه مقابل نظام جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت به این ترتیب بهائیت

 مظلوم نمایی بهائیان، راھکار مقابله با انقالب

در آستانۀ پیروزی انقالب، حمله ای به منازل مسکونی بهائیان صورت گرفت. این واقعه به تحریک نیروھای بیگانه 

 :نگونه فعالیت ھاانجام شد. از جمله اھداف ای

 .قیام ضد رژیم پهلوی مردم ایران را به سمت اختالفات قومی، مذھبی بکشانند •

 .چهرۀ حرکت ضد استبدادی مردم ایران، در میان مردم جهان مخدوش شود •

 .زمینه مظلوم نمایی برای بهائیان فراھم شود •

 .کینۀ قدیمی بهائیان نسبت به شیعیان، شدت پیدا کند •
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 .انقالب را با این گونه مسائل داخلی درگیر کنندنیروھای  •

 :در ھمین زمینه امام خمینی )ره( در یک سخنرانی این مسئله را ھشدار می دھند

اخیراً به بهائی ھا تعرض کرده اند و دولت تعرض کرده. اینها یک شیطنت دارند. به این نظر شیطنت اینها اعتنا  «

طبقات را به مسلمین بشورانند. شما اعتنا نکنید. از ھر راه که دیدید سازمان  نکنند مسلمین. اینها می خواھند سایر 

 )۱( .»دولتی دخالت می کند در یک امری، شما مخالفت کنید برای اینکه نظر سوء دارند به شما

 مظلوم نمایی اوج می گیرد

را در رأس کارھا قرار داد.  نظام جمهوری اسالمی برنامۀ کوتاه کردن دست بیگانگان، خصوصاً آمریکا و اسرائیل 

بهائیان از جمله کسانی بودند که به نحوی با این کشورھا در ارتباط بوده و به ھمین علت عده ای از سران بهائی 

 .گرفتار شدند. و اموال ایشان که از راه این ارتباطات بدست آمده بود، مصادره شد

انقالب اسالمی برای ایشان فراھم شده بود، بیشتر شد. به ھمین  با مصادرۀ اموال بهائیان، ھاله مظلومیتی که در آستانه

دلیل یکی از مواضع اتخاذ شده توسط بهائیان در مقابل جمهوری اسالمی ایران، استفاده از نوعی مظلوم نمایی و تبلیغ  

 .این مسئله در سطح جهان بود

 واکنش به رسوایی جاسوسی سران بهائیت 

ت سران بهائی و سیاست بازی سرانشان در رژیم گذشته پی بردند، از فرقه بهائیت  عده ای از بهائیان که به ماھی •

 .دست کشیده و مسلمان شدند

عده ای نیز جنبش آزادی بخش بهائیان ایران )جابا( را راه اندازی کردند. اعضای این جنبش با انتشار نشریه ای  •

به مخالفت علنی با سیستم بهائیت پرداختند. این جنبش از کسانی که در دوران پهلوی   ۱٣۵۸با نام احرار در سال  

 .یگانگان عمل کردند، انتقاد نمودبرای بیگانگان جاسوسی کرده و در پست ھای حساس به نفع ب

 :به عنوان مثال در شمارۀ یکم تیرماه خبری را از زبان اسدهلل مبشری )وزیر دادگستری وقت( منتشر کرد که می گوید

تیمسار ایادی پزشک خصوصی شاه برای سازمان سیا جاسوسی می کرده است و مأموریت داشته، اگر شاه قدمی   «

 )۲( .»ارد، او را به قتل برساندبر خالف منافع آمریکا برد

عده ای نیز به تشکیالت بهائیت وفادار ماندند و از ھر فرصتی برای ضربه زدن به انقالب اسالمی استفاده  •

میکردند. علت این وفاداری به تشکیالت این بود که خصوصاً بعد از شوقی افندی )از رھبران بهائیت( تشکیالت  

در مجموع وابستگی و وفاداری به تشکیالت بهائیت، یک پدیده حزبی و  از اھمیت ویژه ای برخوردار بود.

 .گروھی تلقی نمی شد، بلکه جزء احکام شرعی بهائیت بود. بهائیان باید تابع تشکیالت می بودند

 شاید یکی از دالیلی که تشکیالت بهائیت بعد از انقالب اسالمی، کامالً از بین نرفت، اھمیتی باشد که »تشکیالت« در

 .اعتقادات این فرقه برای خود به دست آورده است

 سرانجام کار تشکیالت بهائیت 

بهائیت به طور مخفیانه به فعالیت ھای تشکیالتی خود ادامه داد. در این سال دادستانی کل کشور با   ۱٣۶۲تا سال 

 .انتشار نامه ای رسمی، ھر گونه فعالیت تشکیالتی بهائیت را در ایران ممنوع کرد

 .ایت، محفل روحانی بهائیان، عضویت در تشکیالت بهائیت را ممنوع اعالم کرددر نه

البته با مطالعه اعالمیه منتشر شده توسط بهائیان، معلوم می شود که این یک اقدام تاکتیکی در آن زمان بود تا سران  

 .بهائیت بتوانند راھکارھای بهتری برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند

که نمی توانست پیروان خود را در ایران رھا کند، با پنهان کاری، به راه اندازی تشکیالت جدید در  سازمان بهائیت 

سطح محدود، اقدام کرد. این تشکیالت جدید ظاھراً به احوال شخصی بهائیان رسیدگی می کرد. اما با توجه به سابقه  

 .باط با سیاست ھای جهانی بهائیت عمل کندوابستگی این فرقه به حمایت ھای بین المللی، نمی توانست بدون ارت

 :پی نوشت

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 ۷٩صحیفه نور، جلد چهارم، ص .۱

 ۶، ص ۵۸، تیرماه ۱نشریه احرار، شماره .۲

 )برگرفته از کتاب بهائیت در ایران، دکتر سید سعید زاھد زاھدانی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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