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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۴مهر  ١۴]تاریخ:[ 

 

 مینا یزدانی 

 هللا خمینی و بهائیان ایراندرونِی انقالب اسالمی: آیتدیگرِی 

به اوج رسید   ١٩٧٩گرایی ایران که با انقالب اسالمی سال مویّد این نظریه است که جنبش اسالم [١این مقاله] چکیده:

مطالعه   کرد. اینی”دیگرِی” درونی ایران تعریف میی اول خود را به صورت جنبشی علیه بهائیان به مثابهدر درجه 

بخش" در آلمان نازی سخن  طور که فریدلَندر از "یهودستیزی رهاییدهد همان هللا خمینی نشان میبا بررسی آثار آیت

ای  گوید، به نظر خمینی هم تنها راه نجات ملّت مسلمان ایران محو بهائیان بود.”دیگرسازی" خمینی از بهائیان نمونهمی

خواند که در آن برای ایجاد نظامی از همسانی ای می ان" خودسازی/دیگرسازیاست از آن چه باومن "ضّد دستور زب

"ناب" باید دیگری را از میان برداشت. خمینی با”برانداختن” تمایزهای میان بهائیان، عّمال استعمار، یهودیان، 

رد، گویی همگی  پدیدآو ارز های هم ای از هویتها، و اسرائیل عناصری متفاوت را به صورت زنجیرهصهیونیست

ارز، تالش برای نابودی های همی هویتترجمان امر واحدی هستند: دشمنی با اسالم و ایران. با ایجاد این زنجیره

 بهائیان به تالش برای سرنگونی رژیم پهلوی تبدیل شد.

 مقدمه

، رهبر انقالب، در نوفل ّللّا خمینی، حدود دو ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی، هنگامی که آیت١٩٧٨در دسامبر 

تحت حاکمیت دولت اسالمی   [٢ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان]برد، به پرسشی دربارهلوشاتو در تبعید به سر می

کننده، پرفسور جیمز کاکرافت  چنین پاسخ داد:"آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضّرند. مقبول نخواهند بود". مصاحبه

ّللّا جواب  گری کرد:"آیا برای انجام شعایر دینی خود آزادی خواهند داشت؟" آیتاستاد دانشگاه راتگرز، سؤال دی

 [ ٣]داد،"نه".

های سیاسی و دینی را شنیده بودند ممکن است  ی گروهّللّا خمینی مبنی بر حمایت از همهی قاطع آیتکسانی که وعده

طوالنی ضّدیت او با بهائیان آشنایی داشتند تعجب ی این اظهارات را عجیب و غریب یافته باشند اما کسانی که با سابقه

 نکردند.

خورد،  ی هویت، خواه فردی یا جمعی، ناگزیر با طرد غیریت گره میی نظری این مقاله آن است که "مطالبههسته

ا زمان ّللّا خمینی تهای آیتها و نوشتهاین مقاله با بررسی سخنرانی [۴کند".]یعنی هر "ما"یی "آنها"یی را طرد می

  ١٩٧٩ی قرن بیستم در ایران شکل گرفت و با انقالب اسالمی سال گرایی که در نیمهدهد جنبش اسالمانقالب نشان می

 [۵کرد.]عنوان جنبشی علیه بهائیان به مثابه دیگرِی درونی کشور تعریف می ی اول خود را به به اوج رسید، در درجه 

 دیگرِی دینیهای نخستین: بهائیان به مثابه سال

نوشته شد، در واکنش به کتاب کوچک   ١٩۴٠ی کشف االسرار، که در اوایل دهه  ّللّا خمینی در نخستین اثر خود،آیت

زاده در انتقاد از روحانیت و شعائر شیعی، به تصریح اسرار هزار ساله، اثر علی اکبر َحَکمی برانگیزاما بسیار مناقشه

زاده او را در دو مورد )یعنی، ناممکن ّللّا خمینی در رد اظهارات حکمیآیت [۶اخت.]به بهائیان و اعتقادات آنها پرد

ویژه آثار عنوان دلیل اعتبار دعوی او( به"سرقت" از بهائیان، و به بودن معجزات، و توجه به نفوذ کالم پیامبر به

ینی از بیان این مطلب )که با لحنی ّللّا خمهدف آیت [٧پژوهشگر بهائی میرزا ابوالفضائل گلپایگانی، متهم کرد.]
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خواست بگوید زاده سارق ادبی است بلکه میکرد( این نبود که بگوید حکمیآمیز از بهائیان و ابوالفضائل یاد میتوهین

 آمیز و سراسر نادرست است.خود بدعتهای او وامدار منابع بهائی، و در نتیجه، خودبهکه نوشته

ی ایران باز هم به بهائیان اشاره کرد. او در این نامه از  ای به روحانیون شیعهی در نامهّللّا خمینآیت  ١٩۴۶در سال  

ی جهانیان" را بر مسلمانان "چیره" کرده و "کشورهای اسالمی را زیر نفوذ روزگار "سیاهی" ِشکِوه کرد که "همه

دینی انتقاد کرد و روحانیون شیعه ق و بیعنوان علت شیوع فساد اخالی شیعیان بهدیگران در آورده است". او از تفرقه 

دینی و فساد فراخواند. در پایان نامه، به طعنه، گفت،"خوب است  را به ترک منافع شخصی و اتحاد برای مبارزه با بی

دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید که اگر یک نفِر آنها در یک ده زندگی کند از مراکز حساس آنها با او رابطه 

 [٨کنند".]دارند و اگر جزئی تعّدی به او شود برای او قیام می 

 ائتالف دربار و روحانیت: بهائیان به مثابه دیگرِی ملّت و اسالم

اش، ّللّا خمینی ثبت شده دیدار تاریخی او با رقیب سیاسی آیندهرویداد بعدِی مرتبط با آیین بهائی که در زندگی آیت 

،  ١٩۴٠ی رود. در اواخر دهه از معدود برخوردهای رو در روی این دو به شمار می محمدرضا شاه، بود که یکی 

ی ّللّا خمینِی جوان را نزد شاه ایران فرستاد تا دربارهّللّا بروجردی، تنها مرجع تقلید وقت شیعیان جهان، آیتآیت

د. مرجع تقلید خواهان لغو حکم اعداِم  مجازات مسلمانی که دو بهائی را نزدیک یزد به قتل رسانده بود پیامی به او بده

 [ ١٠ها شاه این درخواست را پذیرفت.]بنا به روایت [٩قاتل و آزادی او بود.] 

  ١٩۶٢های او در جریان بحران سال  ی خمینی بود که حتی در سخنرانی" دشمنی با بهائیان چنان در کانون اندیشه  

به مصالحه با شاه است مشروط به اینکه شاه بهائیان  هم حاضر  اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی در آن مرحله

 بود."  ١٩۵۵ی روحانیون در سال  طور کامل سرکوب کند، و این دقیقاً همان خواسته را به 

ّللّا خمینی، و نیز شاگرد و ی قم، عموی عروس آیتی علمیهمهدی حائری، فیلسوف، سیاستمدار، فرزند بنیانگذار حوزه

ّللّا خمینی خبر داده که موضوع اصلی آن باز هم  ّللّا خمینی، از دیدار مهم دیگری میان شاه و آیتآیتدوست صمیمی 

ستیزی مهمی که انجام شد، اندکی پیش از کارزار بهائی ١٣٣۴ی حائری، این دیدار در سال اند. به گفتهبهائیان بوده

ّللّا بروجردی او را پیش شاه فرستاده بود تا  قل کرده که آیتّللّا خمینی برای حائری نسراسر ایران را فرا گرفت. آیت

از او بخواهد با بهائیان مبارزه کند:”شاه فقید، پدر تاجدار فقید شما، این گروه ضالّه را داد به طویله بستند؛ و االن هم  

ی این دیدار راضی  نتیجهّللّا خمینی از ی حائری، آیتمردم ایران همان جریان را از شما انتظار دارند”. به گفته

ّللّا بروجردی تا این زمان  ّللّا خمینی هم مثل استادش آیتتوان چنین استنباط کرد که آیتاز این دو دیدار می  [١١بود.]

 [ ١٢ای دوستانه با شاه داشته است.]رابطه

ای بهائیان در سراسر ایران  هالقدسستیزی مذکور، ابتدا رژیم پهلوی با همکاری روحانیون به حظیرةدر کارزار بهائی

های های خود اخراج کرد، و برخی دیگر را به انتشار نامه حمله و آنها را اشغال کرد، بعضی از بهائیان را از شغل 

های محلی وادار ساخت. موجی از خشونت علیه بهائیان کشور را فراگرفت. با  علنی برائت از آیین بهائی در روزنامه

کت ابتدایی نهادهای دولتی در آزار و اذیت بهائیان، اعتراض شدید جوامع بهائی مخالفت بین  رغم مشاروجود این، به 

جانبه به بهائیان و  ی همهای را در پی داشت که دولت وادار شد از پذیرش درخواست روحانیون مبنی بر حملهالمللی 

. توکلی طرقی نشان داده که در این زمان  ی بهائی از طریق اخراج بهائیان از کشور خودداری کندنابودی کامل جامعه

بود که همکاری نزدیک روحانیون و نهادهای حکومتی ایران پایان یافت و جای خود را به احساس انزجار شدید  

 [ ١٣بسیاری از روحانیون از حکومت داد.] 

 تضاد دولت و روحانیت: دیگرِی درونی مرتبط با دیگرِی بیرونی

در آثار   ١٩۶٢تا اواخر تابستان  ١٩۵۵ای انتشار یافته، از  طور گستردهّللّا خمینی بهیتها و تالیفات آگرچه سخنرانی

ّللّا خمینی در آیت ١٩۶٢ی ساواک، در اواخر تابستان او ذکری از بهائیان در میان نیست. بر اساس اسناد منتشرشده

مسئولین امر دست از حمایت این دو طبقه ها نظر مخالف داریم و تا روزی که دیداری گفت:"ما با اسرائیل و بهائی

 [ ١۴] " .دهیمبرندارند، ما به مخالفت با آنها ادامه می 

 ّللّا خمینی، بهائی معادل بود با هرچیزی که اسالمی و ایرانی نبود."در گفتمان آیت
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قتی که دولت  رخ داد یعنی و  ١٩۶٢در پاییز  [١۵ّللّا خمینی با حکومت]با وجود این، نخستین مخالفت علنی آیت

های ایالتی و والیتی را به مجلس تقدیم کرد. روحانیون به دو اصل این الیحه اعتراض داشتند. ی انتخابات انجمنالیحه

ی جدید  داد، الیحهبرخالف قانون پیشین انتخابات که فقط به مردان مسلمان حق نامزدی در انتخابات را می

عنوان تنها کتاب آسمانی، به منتخبین ، و به جای قسم خوردن به قرآن به گرفتغیرمسلمانان و زنان را هم در بر می

هایی به شاه مخالفت خود را  های آسمانی" سوگند یاد کنند. روحانیون مهم ایران با ارسال تلگراف داد به "کتاباجازه می

جمعی به ارسال تلگرافی دسته  شاه با [١۶ای ابراز کردند که به نظر آنها با قوانین اسالم مغایرت داشت.]با الیحه

ّللّا  روحانیون این موضوع را به دولت ارجاع داد. بنابراین گروهی از روحانیون به امیراسدّللّا علم تلگراف زدند. آیت 

خمینی در تلگراف خود به علم گفت که این الیحه خطر بزرگی برای اسالم و استقالل کشور است. او افزود مطالبی  

ون وجود دارد که "نوشتنی نیست" ولی در صورت سفر علم به قم و دیدار با او آنها را با وی در میان  ی این قاندرباره

ای  های جداگانه وزیر به درخواست روحانیون برای لغو الیحه توجه نکرد آنها تلگرافچون نخست [١٧خواهد گذاشت.]

خلف" علم در تغییر قانونی که منتخبین جدید را به  ّللّا خمینی در تلگراف خود با اشاره به "تبه شاه فرستادند. آیت

کردن" قرآن با "بعض کتب  وزیر برای "از رسمیت انداختن یا قرینی نخستساخت از نقشهسوگند به قرآن ملزم می 

های "دشمنان  ی توطئهسخن گفت. او به شاه درباره —بنا بر اصطالحات رایج روحانیون یعنی کتب بهائی —ضالّه" 

ملّت" هشدار داد و از او خواست که علم را به پیروی از قوانین اسالم فرا بخواند. او شاه را تهدید کرد که در  اسالم و 

در   [١٨ی سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهد".]صورت مجبور خواهد شد که "در نامه  غیر این 

شود با زور چند روزه  گوید، "اگر گمان کردید مىوزیر میّللّا خمینی با لحنی تند به نخستتلگراف دیگری به علم، آیت

طولی   [١٩قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت، انجیل، و بعض کتب ضالّه قرار داد ... بسیار در اشتباه هستید".]

و  طور علنی گفت که این الیحه "شاید به دست جاسوسان یهودّللّا خمینی تندتر شد و بهنکشید که لحن سخنان آیت

هایی که در ها تهیه شده براى نابودى استقالل و به هم زدن اقتصاد و مملکت". او مدعی شد که صهیونیستصهیونیست

اند و"مدتى  "استقالل مملکت و اقتصاد آن" را به خطر انداخته  [٢٠اند]ایران به صورت "حزب بهائی" ظاهر شده

کنند و ملّت تصاد این مملکت را با تأیید عّمال خود قبضه مى نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اق

در مقایسه با مکاتبات دیگر روحانیون بزرگ با حکومت،  [٢١کنند".]مسلمان را از هستى در تمام شئون ساقط مى

سرانجام  گفت اماتلویح از این خطر سخن میّللّا خمینی اشارات بیشتری به "خطر" بهائیان داشت، البته ابتدا بهآیت

خوبی بفهماند. برخالف دیگر روحانیون که در اظهارات خود  صراحت به این مسئله اشاره کرد تا منظور خود را بهبه

ّللّا خمینی چنین نکرد و تمام توجه خود را  آیت [ ٢٢کردند،]آشکارا با حق رای زناِن مندرج در این الیحه مخالفت می 

ها را  طور نظری، امکان انتخاب بهائیان برای عضویت در انجمند، حداقل به بر این امر متمرکز ساخت که قانون جدی

ی بهائیان به علم هشدار داد، "دولت، خوب  گفتن دربارهی جدیدی از سخن خمینی با معرفی شیوه [٢٣ساخت.]فراهم می 

اند پایمال دهصورت بهائی درآوری خود را بداند؛ ما را زیر دست یک مشت کلیمی که خود را به است وظیفه

ی روحانیون به زانو در آمده بود در  حدود دو ماه بعد، علم که در برابر اعتراضات هماهنگ و یکپارچه [٢۴ننماید".]

با وجود این، روحانیون به دولت   [٢۵تلگرافی به آنها اعالم کرد که دولت از تصویب این الیحه منصرف شده است.]

ای ضمن  ّللّا خمینی در سخنرانی های همگانی اعالم شود. آیتتصمیم از طریق رسانه خواستند که این ظنین بودند و می

مسلمانان مانند  خواستند "مقدرات مسلمین را به دست غیرگفت که با این الیحه می طرح این درخواست قاطعانه

اند تا "کشور مسلمین" را ته های بهائی بسپارند". او افزود که "اجانب" عّمال خود را به وضع این الیحه واداشیهودی

های این کشور ی شنوندگان سخنرانی خود در قم خواست به دولت بگویند "ما حاضر نیستیم استان نابود کنند و از همه

پنج روز بعد، علم در یک کنفرانس مطبوعاتی لغو این الیحه را اعالم   [٢۶نماهای یهود درآید".]تحت تصرف بهائی

پرسی ملی گذاشت که یکی از آنها قانون انتخاباتی  ای را به همهگانهدو ماه بعد شاه لوایح شش با وجود این، [ ٢٧کرد.]

ّللّا خمینی و شماری از دیگر روحانیون این رفراندوم را تحریم  آیت [٢٨داد.] جدیدی بود که به زنان حق رای می

طور  تنش بین روحانیت و دولت به [٢٩دهد.]نمیی برگزاری رفراندوم را کردند زیرا عقیده داشتند قانون اساسی اجازه 

ی فیضیه در قم  [ نیروهای دولتی به مدرسه ١٣۴٢]دوم فروردین  ١٩۶٣تصاعدی افزایش یافت. در پی آن، در نوروز 

االصِل های یهودیّللّا خمینی در گفتگویی فاش کرد که وقتی فهمید "محافل المذهب بهائیحمله کردند. چند ماه بعد، آیت

ران و امریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی این مملکت قرار ای

هایی "دوستانه" به دهند، و دین اسالم را که موجب بقای استقالل ظاهری این ملک و ملّت است، تضعیف کنند" نامه

که نقض ظواهر قرآن  —نمایندگی نسوان  دولت نوشت و خواست که دولت مواظب باشد و "از زمزمه موهون
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دست بردارند" ولی چون دولت این هشدار را جدی نگرفت تصمیم گرفت "مثل حضرت سیدالشهداء از   —باشدمی

 [ ٣٠برای حفظ اصل دین با ایادی دولِت ظلم مبارزه" کند.]

 ی جهانی بهائی: "خطر"ی برای ایران و اسالم اولین کنگره

ستیزانه در تألیفات و ی جهانی بهائی رخ داد که موج جدیدی از اظهارات بهائیر جامعهدر همین ایام رویدادی د

ّللّا خمینی را در پی داشت. بهائیانی از سراسر جهان، از جمله حدود دوهزار بهائی از ایران به لندن  های آیتسخنرانی

ّللّا خمینی از در همان ماه آیت [٣١کنند.] ، شرکت١٩۶٣مه  ٢آوریل تا  ٢٨ی جهانی بهائی، رفتند تا در اولین کنگره

ی روحانیون شیعه ای به همهشدت انتقاد کرد. او در بیانیهخاطر کمک به شرکت بهائیان در این کنگره بهدولت به

در شش سخنرانی خطاب به مردم عادی و روحانیونی که از گوشه و کنار  [ ٣٢درست پیش از شروع ماه محرم،]

خمینی به صدور گذرنامه برای   [٣٣ودند، و در دو نامه به اشخاص مهم به این مسئله پرداخت.]کشور به قم رفته ب

ایست با تخفیف دالر ارز به نرخ دولتی، و فروش بلیط خطوط هواپیمایی میدل  ۵٠٠کنندگان کنگره، پرداخت شرکت

 کرد.عمده )امری رایج در سفرهای گروهی( اشاره می

های "شیطانی"  ای "ضّد اسالمی"،"ضّد وطنی" و ُملَهم از افکار و نقشهی بهائی جلسهی، کنگرهّللّا خمینی آیتبه عقیده

ّللّا خمینی، به قول آیت [٣۵رفت.]به نظر او، این کنگره خیانت به قرآن و حضرت محمد به شمار می [٣۴بود.]

ون و مردم ایران خواست تا از کنندگان در کنگره "دشمان اسالم، ملّت، و کشور" بودند. او از روحانیشرکت

او دولت   [ ٣۶های مردم را از خطر اسرائیل و عّمالش آگاه سازند.]کنندگان در کنگره "اظهار تنفر" کنند و تودهشرکت

های حّساسی"  ی ضالّه و مضلّه"ای که اعضایش"شغل[،"اسرائیل و عّمالش، فرقه ٣٧] را از کمک به "اسرائیِل بهائی"

حزب —ی"خطر یهودیان او درباره  [ ٣٨ها دارند، برحذر داشت.] ی فرهنگ، و دیگر وزارتخانهه در ارتش، وزارتخان

هشدار داد و از روحانیون خواست تا در ماه محرم مردم را از خطر "اسرائیل   [٣٩یهود که همان حزب بهائیت است"]

های  در فعالیت دخالت زنان و تساوی حقوق در همین حال، از روحانیون خواست تا [۴٠و عّمالش" آگاه کنند.]

ّللّا خمینی  دوهفته بعد در ایام محرم، مقلدین آیت [۴١شمار است" محکوم کنند.]اجتماعی را که "مستلزم مفاسد بی

ی ضالّه، کافر، و نجس  ی طهارت و نجاست بهائیان را جویا شدند. فتوای او چنین بود:"این طایفهاو درباره  [ ۴٢فتوای]

 [ ۴٣] " .آنها جایز نیست و به حّمام مسلمین نباید وارد شوند هستند و ازدواج با

 سخنرانی بسیار مهم 

ّللّا خمینی فرصت را رسد. آیتمصادف بود با عاشورا، روزی که احساسات دینی شیعیان به اوج می ١٩۶٣ژوئن  ٣

ی  خاطر حمله به مدرسه با انتقاد از رژیم به  [۴۴ی فیضیه قم ایراد کرد.]غنیمت شمرد و نطقی تاریخی در مدرسه 

ی اسرائیل برای نابودی اسالم و  ّللّا خمینی اسرائیل را در این ماجرا مقصر شمرد و از نقشه فیضیه و طاّلب آن، آیت 

ی ثروت کشور از طریق عّمالش سخن گفت. او به شاه نصیحت کرد که متوجه باشد تساوی زن  روحانیون و مصادره

اجباری از آرای عبدالبهاء، رهبر بهائیان، است. او گفت این نظرات را به ]فکر[   و مرد، و تعلیم و تربیت عمومی و

ّللّا خمینی  اند تا بین او و روحانیون اختالف بیندازند، به این امید که این اختالف باعث شود که آیتشاه تزریق کرده

خمینی این بود که اسرائیل و عّمالش )در   ّللاّ جان کالم آیت [۴۵علیه او فتوا دهد و در پی عزل او از سلطنت برآید.]

ی کشور را به دست گیرند.  خواستند از طریق ساواک شاه را سرنگون کنند و ادارهسیاق فکری او یعنی بهائیان( می

کوشید شاه را از این خطر آگاه سازد. او از این امر اظهار تاسف کرد که اطرافیان شاه ممکن است ّللّا خمینی میآیت

 د این نصایح به گوش او برسد.نگذارن

ای ّللّا خمینی دو روز پس از ایراد این نطق آتشین دستگیر شد. در پی انتشار خبر بازداشت او تظاهرات گستردهآیت

در چند شهر بزرگ ایران برپا شد. این "تظاهرات سرانجام پس از چند روز و کشته شدن صدها نفر سرکوب  

در حبس خانگی ماند. در پاییز همان سال مجلس  ١٩۶۴ خمینی آزاد شد ولی تا بهار ّللاّ چند ماه بعد، آیت [۴۶شد".]

داد. چندی بعد، مجلس  ای را تصویب کرد که به کارمندان و مستشاران نظامی آمریکائی مصونیت دیپلماتیک میالیحه

ّللّا خمینی هردو الیحه را یتمیلیون دالری از آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی موافقت کرد. آ٢٠٠با دریافت وامی 

 به ترکیه تبعید شد.  ١٩۶۴شدت محکوم کرد و بالفاصله در نوامبر به

 های اقامت در ایران آخرین ماه
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  ٢٩ّللّا خمینی حداقل در سه نوبت جداگانه به بهائیان اشاره کرد. در  های حضور خود در ایران، آیتدر آخرین ماه 

کند ... امروز بهائیت را در ادارات  از روحانیون گفت که "خطر، دین را تهدید می در دیدار با تعدادی  ١٩۶٣ژوئن 

دو ماه بعد   [۴٧گویند اصالً دین باید از قانون الغا شود".]کنند؛ و فردا می ها ارتباط برقرار میدهند، و با یهودیراه می

ون نوشت: "یک گرفتاری بسیار بزرگی که ای به یکی از روحانیّللّا خمینی در نامه، آیت١٩۶۴اوت  ٣٠در تاریخ 

المحکی و المعروف ی نفوذ فرقه ضالّه است که در غالب تشکیالت علیکن در پیش دارد ... قضیه خطر عظیم بنیان

ّللّا خمینی از تالش ، آیت١٩۶۴سپتامبر  ٩در نطق مهمی در قم در  [۴٨شود".]دارتر میروز دامنه نفوذ دارند و روزبه

افکنی میان مسلمانان سخن گفت. سپس به"عّمال اسرائیل در  های استعماری برای نفوذ در جهان اسالم و تفرقه قدرت

ایران" اشاره کرد که "خطرناک برای تاج این آقا هستند":"اینها آنها بودند که در شمیران تهران توطئه کردند 

ی به وجود ]بیاورند[ ... از دربار گرفته تا آن آخر  خواهند[ یک حکومت جدیدناصرالدین شاه را بکشند ... ]می

اند اینها. در وزارتخانه موجود است؛ آقا بترسید شما از اینها؛ یک جانورهایی مملکت، از این اشخاص آنجا موجودند.

که  طور. بعد شاهد برایش فرستادم؛ شاهد برایش فرستادم من انگشت رویش گذاشتم پیش یکی از وزرا، گفت نیست این

... ای ارتش محترم! توی دهن  برمجوری است. اآلن هم موجود است و من اسم کثیفش را نمیبا سند نوشته بود که این

شان  منصبان ارتش ... جلو بگیرند از اینها؛ جلو بگیرند از یک اشخاصی که با مذهبصاحب اینها بزن؛ تو مسلمانی.

ی گذار اولین شبکهّللّا ثابت، بنیاناید بدتر از یهودی ]اشاره است به حبیبشان مخالفند... اینجا بمخالفند؛ با تخت و تاج

 [ ۴٩خواهد تبلیغات بکند لکن تبلیغات ما آزاد نیست".]تلویزیونی در ایران[ تلویزیون داشته باشد و هرطور دلش می 

 ی انقالب در آستانه 

ی بیگانگان خواند. در این زمینه و پرداخته  در دوران تبعید در نجف، خمینی دین بهائی را ساخته  ١٩٧٧در اوت 

شده در خاطرات جعلی دالگورکی داشت که چهار دهه قبل منتشر شده  طرز فکر او شباهت عجیبی به آرای مطرح

ّللّا خمینی  هایی که به اسالم"حمله" ولی از آیتی چگونگی برخورد با کمونیستّللّا خمینی دربارهمقلدین آیت [۵٠بود.]

کردند از او کسب تکلیف کردند. خمینی پاسخ داد که "اسالم و مذهب مقدس جعفری سّدی است در  ی" می"هوادار

های مختلف برای شکستن این سّد نقشه هاست که با نیرنگی آنها ... لهذا قرن نشاندهمقابل اجانب و عّمال دست

ت و وهابیت، و گاهی از طریق احزاب انحرافی  کشند: ... گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائی می

او یک سال و نیم بعد در  [۵١ها[". هدف همیشگی آنها "شکستن وحدت اسالمی" بوده است.]]مثل مارکسیست

 [ ۵٢های مشابهی زد.] لوشاتو هم حرفنوفل

 نتیجه 

 —دیگرِی بیرونی ایران—گرایی قرن بیستم در ایران چگونه خود را در تقابل با "غرب" ی اینکه اسالمدرباره

های ضمنی توصیف آنچه در گفتمان انقالبی نادیده مانده داللت [۵٣کرد، چند نظریه مطرح شده است.]تعریف می

بهائیان به مثابه دیگرِی درونی، و نقش پیوند تصنعی دیگرِی درونی و بیرونی در نفوذ و توانایی این گفتمان بوده 

 است.

 «.بمیرد دیگری باید مقام ما زنده بمانیم،"»برای اینکه ما در 

 گنجد."کننده میبندیدیگرسازی خمینی از بهائیان در همین ساختار طبقه

ّللّا خمینی از خطر بهائیان برای ّللّا خمینی سه مؤلفه عمده داشت. نخستین مؤلفه خطر بود. آیتستیز آیتگفتمان بهائی

کرد که وظیفه دارد این خطر را به مردم  گفت. او احساس میی سخن میرژیم شاه، اسالم، وحدت ملی، و امنیت مل

گوشزد کند و آنها را به آگاه کردن دیگران فرا بخواند. دومین مولفه نفوذ بهائیان بود که البته معنایی جز حضور آنان  

ن قشر جامعه، هستند. همین تریکرد که بهائیان "همه جا"، از دربار گرفته تا پایینّللّا خمینی ادعا می نداشت. آیت

ّللّا خمینی با تأکید بر "نفوذ" و "رسوخ" بهائیان، احساس خطر و اضطرابی  شد. آیتحضور بود که به نفوذ تعبیر می

سومین و   [۵۴های مردم و تبدیل "ایمان و تقوا" به "آگاهی سیاسی" نقش مهمی داشت.]ایجاد کرد که در بسیج توده 

ّللّا خمینی بین یهودیان، اسرائیل، و بهائیان تمایزی قائل نبود. در گفتمان او این سه واژه  آیتآخرین مؤلفه یهود بود. 

ارزی"، ّللّا خمینی با استفاده از "منطق همتوان گفت که آیتگیری از الکال و موف میمترادف یکدیگرند. با وام

ای از  ناصری متفاوت را به صورت زنجیرههای میان بهائیان، یهودیان، و اسرائیل را "برانداخت" و عتفاوت
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که گویی همگی ترجمان همسانِی مشخصی یعنی دشمنی با اسالم و ایران  ارز به یکدیگر پیوند داد، چنان های همهویت

 ّللّا خمینی، بهائی معادل بود با هرچیزی که اسالمی و ایرانی نبود. در گفتمان آیت [۵۵بودند.]

های بهائی" را ابداع کرد که به نظرش حاکی از نماهای یهود" و "یهودیی مثل "بهائیّللّا خمینی القاب عجیبآیت

افزاید این است که منظور خمینی از یهودیان در اصل  آمیزش این دو گروه بود. آنچه بر پیچیدگی قضیه می

 خمینی چنان محکم است که  ّللاّ ی یهودیان. پیوند بهائیان با یهودیان و اسرائیل در گفتار آیتهاست و نه همهصهیونیست

 ی اصلی او کدام یک از این دو است: دولت اسرائیل یا بهائیان؟معلوم نیست دغدغه 

ی بهائیان ایران ناگزیر به یاد اصطالح ابداعی فریدلندر یعنی "یهودستیزی با خواندن اظهارات خمینی درباره

ستیزی در ایران و یهودستیزی لیِدی فقید به شباهت بهائیافتیم. پیش از این فِِرد هَ بخش" در آلمان نازی میرهایی

گوید، مبارزه با یهودیان وجه غالب  طور که فریدلندر می همان  [ ۵۶دار در فرهنگ اروپایی اشاره کرده است.]ریشه

ودیان تنها  ی آلمان بود و نابودی یهها علت اصلی انحطاط، "نفوذ" یهودیان در جامعهبینی نازی بود. به نظر نازیجهان

به همین طریق، به نظر خمینی تنها راه نجات ملّت مسلمان ایران محو و نابودی  [۵٧رفت.]راه رهایی به شمار می

ی "دیگرسازی" به بحث ما مربوط است. او سه "دستور  کنندهبندیبهائیان بود. تأمالت باومن در باب ساختارهای طبقه

ی ›ما خوب انگارانهکند و سپس "دستور زباِن دوتایِی سادهزی را مطرح میزبان" پیچیده و متفاوِت خودسازی/دیگرسا

خواند. گرچه در هر سه دستور زبان پیچیده، "دیگرسازِی هستیم، پس آنها بد هستند" را "ضّد دستور زبان" می

د برای ایجاد همسانی انگارانه، دیگری را بایدیگری" با مقدار معیّنی خشونت همراه است، در دستور زبان دوتایی ساده

دیگرسازی خمینی از بهائیان   [۵٨"ناب" از میان برداشت: "برای اینکه ما در مقام ما زنده بمانیم، دیگری باید بمیرد".]

 گنجد. کننده میبندیدر همین ساختار طبقه

ستمداری ماهر، از  کرد. او در مقام سیای راهبردی میستیزانه استفادههای بهائیافزون بر این، خمینی از نگرش

آنکه مثل دیگر  های ایالتی و والیتی استفاده کرد. بیی انجمنستیزانه در بحران مربوط به الیحههای بهائیتاکتیک

برانگیز/حیاتی حق رأى زنان بپردازد، با مرتبط ساختن این الیحه به بهائیان صراحت به موضوع مناقشهروحانیون به

گانه انگیز اجرای این قانون به رژیم هشدار داد. با وجود این، در خصوص اصالحات شش بری پیامدهای مناقشهدرباره

خواست با مخالفت با محتوای این اصالحات حمایت مردم ّللّا منتظری، نمی)انقالب سفید( چنین نکرد زیرا، به قول آیت 

ا بر این اساس استوار کرد که قانون  ویژه کشاورزان را از دست بدهد. در عوض، مخالفت خود با انقالب سفید رو به

 [ ۵٩داند.]اساسی هیچ رفراندومی را قانونی نمی

ها، و عّمال استعمار مبارزه برای ارز میان بهائیان، یهودیان، صهیونیستهای همای از هویتخمینی با ایجاد زنجیره

این نظر، مالحظات توکلی طرقی از   [ ۶٠نابودی بهائیان را به مبارزه برای سرنگونی رژیم پهلوی تبدیل کرد.]

ّللّا خمینی  در خصوص ذهنیت آیت ١٩۵٠و   ١٩۴٠های گرایی" در دهه ستیزی و اسالمی پیوندهای میان "بهائیدرباره

های او ی خمینی بود که حتی در سخنرانی هم مصداق دارد. دشمنی با بهائیان چنان در کانون اندیشه ١٩۶٠ی در دهه 

به مصالحه با شاه  اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی در آن مرحله هم حاضر   ١٩۶٢در جریان بحران سال  

  ١٩۵۵ی روحانیون در سال طور کامل سرکوب کند، و این دقیقاً همان خواسته است مشروط به اینکه شاه بهائیان را به 

گرایی ایرانی قرن بیستم را  اسالم ستیز در های بهائیها محوریت نگرشی دقیق این سخنرانیبود. در واقع، مطالعه 

ها پاسخ مثبتی داده بود آیا روند اتفاقات کند. در اینجا، پرسش اجتناب ناپذیر این است: اگر شاه به این اشاره تأیید می

 شد؟ عوض می

 

 ی اثر زیر است:این مقاله ترجمه   [١]

M. Yazdani. (2012). The Islamic Revolution's Internal Other: The Case of Ayatollah 

Khomeini and the Baha'is of Iran, Journal of Religious History Vol. 36, No. 4. 

مینا یزدانی استادیار تاریخ در دانشگاه ایستِرن ِکنتاکی در آمریکا است. از وی چند مقاله و کتاب "اوضاع اجتماعی 

  بهائی" منتشر شده است.ایران در عهد قاجار از خالل آثار مبارکه 

 ی دین بهائی، نگاه کنید بهدرباره  [٢]
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P. Smith, An Introduction to the Baha’i Faith (Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, 2008). 

 ی بهایی ایران، نگاه کنید به های هماهنگ برای سرکوب و نابودی جامعهی تالشدرباره

Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied: the Persecution of the 

Baha’is of Iran (New Haven, CT: Iran Human Rights Documentation Center, 2006); 

A. Amanat, “The Historical Roots of the Persecution of Babis and Bahais in Iran,” 

in The Baha’is of Iran: Socio-Historical Studies, edited by D. Brookshaw and S. B. 

Fazel (London: Routledge, 2008), 170–82. 

 و همچنین February 1979 ٢٣, Seven Days نگاه کنید به اصل مصاحبه در [٣]

New York Times, 13 February 1979, quoted in D. Martin, “The Persecution of the 

Baha’is in Iran 1844–1984”, Baha’i Studies, 12, no. 13 (1984): 31. 

پرفسور ریچارد فالک استاد دانشگاه پرینستون هم در دیدار با خمینی در فرانسه سؤال مشابهی کرد و جواب مشابهی  

اه ی جنایت علیه بشریت و محکومیت زمامداران ایران در دادگگرفت. نگاه کنید به »حمایت ریچارد فالک از پرونده

 ، در این آدرس: ٢٠٠٩ی گویا، ا اکتبر خبرنامه المللی«،شهروندی بین

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/094390.php 

 در خصوص زندگی خمینی، نگاه کنید به 

B. Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah (London: I. B. Tauris, 1999). 

 نگاه کنید به [۴]

G. Baumann, “Grammar of Identity/Alterity: A Structural Approach,” in Grammar of 

Identity/Alterity: A Structural Approach, edited by G. Baumann and A. Gingrich (New 

York: Berghahn Books), 18. 

است: »بهایی ستیزی و اسالم گرایی در   بار محمد توکلی َطرقی در این مقاله مطرح کردهاین نظریه را نخستین [۵]

های تاریخی ی این سطور ریشه. نگارنده٧٩-١٢۴(:  ٢٠٠١)زمستان/بهار  ١-٢های ، شماره١٩   ایران نامه ایران«،

 چنین تحولی را در اثر زیر بررسی کرده است:

M. Yazdani, “Religious Contentions in Modern Iran, 1881–1941,” (PhD diss., 

University of Toronto, 2011). 

ی آن و ی این کتاب، نویسندهمنتشر شد. برای اطالعات بیشتر درباره ١٩۴٣اکتبر -در سپتامبر اسرار هزار ساله [۶]

سیاسی -های مذهبیها و سازمانجریان  های روحانیون به هر دو، نگاه کنید به کتاب رسول جعفریان با عنوانواکنش

ی فرهنگی چاپ ششم )قم: موسسه  ،١٣۵٧-١٣٢٠دن محمدرضا شاه تا پیروزی انقالب اسالمی، ایران: از روی کار آم

 . ۴٠-۴٩(: ١٣٨۵ی معاصر، دانش و اندیشه

ی بسیار  . گلپایگانی روحانی شیعه١٣٢،  ۵۶)تهران: نشر ظفر، بدون تاریخ(:  کشف االسرار روح ّللّا خمینی، [٧]

 باسوادی بود که بهائی شد. نگاه کنید به 

M. Momen, “Abu’l-fazl Golpayegani, Prominent Baha’i Scholar and Apologist,” in 

Encycopaedia Iranica, vol. 1 (London: Routledge and Kegan Paul, 1985), 289-90. 

  -١٣۴۴ی آثار امام خمینی، جلد اول )آبان ی امام: مجموعهصحیفه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی،موسسه  [٨]

 . ٢١-٢٣(: ١٣٧٨ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ( )تهران: موسسه١٣١٢
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)بدون محل نشر:  هاّللّا حسینعلی منتظری به همراه پیوستمتن کامل خاطرات آیت نگاه کنید به حسینعلی منتظری، [٩]

ران: مرکز اسناد انقالب )ته خاطرات مسعودی خمینی ؛ جواد امامی،٩۴(: ١٣٧٩ی ناشران ایرانی در اروپا، اتحادیه

 . ٢۴۵-٢۴٩)دستنویس منتشر نشده(:  گناهانبی ؛ محمدتقی افنان،  ٢٢١(: ١٣٨١اسالمی، 

ّللّا بروجردی اشاره شده ولی  ی آیتّللّا بروجردی به این قتل و آزادی قاتل به علت مداخله ی آیتنامهدر زندگی  [١٠]

ّللّا  خاطرات زندگانی آیت نیست. نگاه کنید به محمدحسین علوی طباطبایی،ّللّا خمینی نزد شاه ذکری از فرستادن آیت

 . ٨١-٨۵(:  ١٣۴١)تهران: اطالعات،  العظمی آقای بروجردی

ی  ی علمیهگذار حوزه خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی )استاد فلسفه، فرزند بنیان نگاه کنید به حسین الجوردی، [١١]

 . ۵۶-۵٧(:  ١٣٨١)تهران: نادر،  قم(

رویکردی انتقادی )و در عین حال مداراجویانه( به نظام سلطنتی  کشف االسرار در  ١٩۴۴گرچه خمینی در سال   [١٢]

ّللّا بروجردی برقرار کرده و از نظر سیاسی سازشکار بود. ی نزدیکی با آیترابطه  ١٩۵٠ی داشت، در اواخر دهه 

 نگاه کنید به 

N. Keddie and Y. Richard, Modern Iran: Roots and Results of Revolution (New 

Haven, CT: Yale University Press, 2006), 147. 

درگیر نبود"، که یکی از علل این امر   ١٩۵٠و  ١٩۴٠های به نظر آبراهامیان، خمینی "درمنازعات سیاسی دهه 

 کرد"."کنترل او توسط استادش" بروجردی بود که "از شاه حمایت می

E. Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1982), 425. 

ّللّا بروجردی بود، حداقل یکی از منابع به ناخرسندی او از درگیری مستقیِم تنها  ی آیتگرچه خمینی دست پرورده

شاره کرده است. نگاه کنید به حمید ستیزانه اهای بهائیّللّا بروجردی، در فعالیتمرجع تقلید، یعنی آیت

. اگر گزارش  ۵٨-۵٩(: ١٣٨٢)تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  ّللّا ابوالقاسم خزعلیخاطرات آیت پور،کرمی

ستیزانه دانست. برای های بهائیتوان حاکی از اختالف نظر خمینی و استادش در تاکتیکخزعلی درست باشد آن را می 

-٨۵خاطرات زندگانی،  ّللّا بروجردی، نگاه کنید به علوی طباطبایی،ی آیتستیزانهشدت بهائیی به هاای از نگرششّمه

٨١ . 

 . ٧٩- ١٢۴ستیزی«، برای آگاهی از جزئیات، نگاه کنید به توکلی َطرقی، »بهائی [١٣]

. الزم به  ٧٧مام خمینی، ی آثار ای امام: مجموعه صحیفه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی،نگاه کنید به موسسه [١۴]

ی ساواک پس از انقالب باید با احتیاط برخورد کرد. میزان مخالفِت صریح خمینی با ذکر است که با اسناد منتشر شده

 سابقه بوده است.حکومت در این گزارش تا آن زمان بی

حات ارضی، خمینی در هنگام مخالفت بعضی از روحانیون با تصمیم دولت مبنی بر اصال ١٩۵٩پیشتر در  [١۵]

 گیری نکرده و ساکت مانده بود. نگاه کنید بهموضع

Keddie and Richard, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 336. 

وزیر های مبادله شده میان روحانیون، شاه و/یا نخستبرای گزارش مشروحی از این رویدادها و متن تلگراف  [١۶]

ی خیریه و فرهنگی امام رضا،  )تهران: موسسه نهضت روحانیون ایران نگاه کنید به علی دوانی، ایران، اسدّللّا علم، 

.  ١١٢-١١٣متن کامل خاطرات، . برای روایت یکی از روحانیون، نگاه کنید به منتظری،٢١-١٨۴:  ٣(، جلد  ١٣۵٨

کننده  ال، او در تایید نظر مصاحبهها همخوانی ندارد. برای مثّللّا منتظری با مندرجات تلگرافبخشی از روایت آیت

ی روحانیون غیر از خمینی جواب داد، در حالی که از فحوای کالم خمینی در های همهگوید که شاه به تلگرافمی

نهضت روحانیون، جلد   دومین تلگرافش به شاه برمی آید که گویا شاه فقط به او پاسخ داده است. نگاه کنید به دوانی،

.  ٣۶:  ٣نهضت روحانیون، جلد  برد، دوانی،عنوان یکی از مخاطبین تلگراف شاه نام میخمینی به . دوانی از ٩١: ٣

های دیگر روحانیون، لحن مکاتبات خمینی با شاه و  گوید که در مقایسه با تلگراف افزون بر این، منتظری می
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نتشر شده چنین چیزی را نشان  وزیر »بسیار تند« بوده، در صورتی که متن مکاتباتی که در کتاب دوانی منخست

 دهد.نمی

 . ۴٠:  ٣نهضت روحانیون، جلد  نگاه کنید به دوانی، [١٧]

. حامد الگار هم مثل پیروان خمینی این الیحه را حمایت  ٩١-٩٢:  ٣نهضت روحانیون، جلد  نگاه کنید به دوانی، [١٨]

داد تا برای نخستین  ین »قوانین به بهائیان اجازه میگوید که ااز بهائیان تعبیر کرده است. او در اشاره به این الیحه می

 طور علنی مناصب قدرت را اشغال کنند«. بار به

H. Algar, Roots of the Islamic Revolution in Iran: Four Lectures (Denver: Open 

Press, 1983), 55. 

 . ٩۶:  ٣نهضت روحانیون، جلد  نگاه کنید به دوانی، [١٩]

 ّللّا خمینی از نظر دستور زبان به هم ریخته است.ی اصلی آیتجمله   [٢٠]

 . ١١۴:  ٣نهضت روحانیون، جلد  نگاه کنید به دوانی، [٢١]

. تنها ١٠٧-١٠٩: ٣نهضت روحانیون، جلد  برای مثال، نگاه کنید به واکنش سید کاظم شریعتمداری در دوانی، [٢٢]

ای در قم، خمینی به اجمال با حضور زنان در ادارات مخالفت کرد. تاریخ سخنرانیپس از لغو این الیحه بود که در 

.  ١۶٧:  ٣نهضت روحانیون، جلد  [ است. نگاه کنید به دوانی،١٣۴١آذر  ١٢] ١٩۶٢دسامبر   ٣این سخنرانی دوشنبه 

آورد«، نگاه  ه بار میها که »فحشا ببرای آگاهی از دیگر اظهارات خمینی علیه انتخاب زنان برای عضویت در انجمن 

 . ١٩١:   ١ی امام، جلد  صحیفه کنید به

االسالم  ستیزی از خود نشان داد حجتی خمینی، بهاییدر جریان این واقعه تنها روحانی دیگری که به اندازه  [٢٣]

ساختن ای این الیحه را »توطئه«ای برای مسلط ّللّا بروجردی، بود که در سخنرانیفلسفی، یکی از شاگردان آیت

 . ٣:١۴٩نهضت روحانیون، جلد  »عناصر منفور بهایی« بر مسلمانان خواند. نگاه کنید به دوانی،

 ّللّا خمینی از نظر دستور زبان به هم ریخته است. ی اصلی آیت. باز هم جمله ٩۴:   ١ی امام، جلد  صحیفه  [٢۴]

معرفی کرد، نگاه کنید به  ١٩۶٢اکتبر  ٨. دولت این الیحه را در  ١١٩-٣:١٢٠نهضت روحانیون، جلد  دوانی، [٢۵]

از لغو این الیحه بدون بازبینی آن خبر داد. نگاه  ١٩۶٢نوامبر  ٢۶. علم در ٢٨: ٣نهضت روحانیون، جلد  دوانی،

 . ١٢٠:  ٣نهضت روحانیون، جلد  کنید به دوانی،

 . ١٠۴:   ١ی امام، جلد صحیفه [،١٣4١آذر  ٩]  ١٩۶٢نوامبر  ٣٠سخنرانی موّرخ  [٢۶]

 . ١۵٨:   ١ی امام، جلد  صحیفه  [ انجام شد.١٣۴١آذر   ١٠] ١٩۶٢دسامبر  ١ی مطبوعاتی در این مصاحبه  [٢٧]

 نگاه کنید به [٢٨]

Keddie and Richard, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 145. 

 . ١١۴-١١۵متن کامل خاطرات،  نگاه کنید به منتظری، [٢٩]

[ است. خمینی در پیام موّرخ  ١٣۴٢اردیبهشت  ١١] ١٩۶٣مه  ١. تاریخ این گفتگو ١٩٣: ١جلد ی امام، صحیفه  [٣٠]

[ اظهار داشت که »تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسی و اجتماعی ١٣۴٢اردیبهشت   ١٢]  ١٩۶٣ مه  ٢

 . ٢٠٩: ١ی امام، جلد  صحیفه اش تغییر احکامی از قرآن مجید است«،... الزمه 

 گزارش بهائیان از این رویداد، نگاه کنید بهبرای  [٣١]

B. Ashton, “The Most Great Jubilee: Report on the Baha’i World Congress Held in 

London, April 28– May 2, 1963,” in The Baha’i World, vol. XIV 1963–1968 (Haifa, 

Israel: The Universal House of Justice, 1974), 57–80. 
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مه   ٣١خوشه،  ؛۶٢صبح امروز،   ؛١٩۶٣آوریل  ٢٧دنیا،  هاینامههای غیربهائیان، نگاه کنید به هفتهبرای گزارش

 . ١٩۶٣مه   ٢٢روشنفکر،  ؛١٩۶٣

 . ۵-٧:  ۴نهضت روحانیون، جلد  نگاه کنید به دوانی، [٣٢]

 . ١٩٣، ٢١٣، ٢١۶،  ٢٢٠،  ٢٢١،  ٢٢٣، ٢٢۶، ٢٢٧، ٢٣٣: ١ی امام، جلد  صحیفه نگاه کنید به [٣٣]

 . ٢٣٣:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣۴]

 . ٢٢٧:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣۵]

 . ٢٣٠:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣۶]

گذار آئین بهایی، بهاءّللّا، از ایران به بغداد، استانبول، ادرنه، و سرانجام عّکا  . بنیان٢١٢:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣٧]

قرن پیش از تشکیل دولت اسرائیل، در آنجا درگذشت. بنابراین، وجود نیم، یعنی بیش از ١٨٩٢تبعید شد و در سال  

 مرکز جهانی بهائی در اسرائیل صرفا تصادفی تاریخی است. 

 . ٢٣٠:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣٨]

 . ٢١۶:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [٣٩]

 . ۶: ۴نهضت روحانیون، جلد  دوانی، [۴٠]

 . ٢٣٠:  ١ی امام، جلد  صحیفه  [۴١]

 ا نظر حقوقی رسمی درباره موضوعی خاص در فقه اسالمی است. نگاه کنید بهفتو [۴٢]

E. Tyan, “Fatwa,” Encyclopedia of Islam, 2nd ed., vol. 2, (Leiden: E. J. Brill, 1965), 

866. 

 . ٢٣٧:   ١ی امام، جلد  صحیفه  [۴٣]

. بسیاری از دیگر منابعی که این ٢۴٣-٢۴٨:  ١ی امام، جلد صحیفه  نگاه کنید به متن کامل این سخنرانی در [۴۴]

ی برابری زن و مرد را اولین  گوید ایدهاند که در آن خمینی میاند بخشی از آن را حذف کرده سخنرانی را منتشر کرده

ی  صحیفه  کند. متن کامل این سخنرانی دربار عبدالبهاء مطرح کرد و شاه، در واقع، حرف عبدالبهاء را تکرار می

  ١١، چاپ ١جلد  بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، مقایسه کنید با سید حمید روحانی )زیارتی(،را  امام

ی حامد  . این بخش در ترجمه٣٣-٣٨:  ۴نهضت روحانیون، جلد  ؛ و دوانی،۴۵۶-۴۶٠(: ١٣۵٩)تهران: راه امام:  

 الگار هم وجود ندارد. نگاه کنید به

H. Algar, trans., Islam and Revolution 1: Writings and Declarations of Imam 

Khomeini (Berkeley, CA: Mizan, 1981), 177–80. 

 . ٢۴٧:   ١ی امام، جلد  صحیفه  [۴۵]

 نگاه کنید به [۴۶]

Keddie and Richard, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 147. 

 . ٣۴۶:   ١ی امام، جلد  صحیفه  [۴٧]

)تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  اللّهىآیت عبدالعلى حاج سید ّللاّ زندگی و مبارزات آیت باقر وثوقی،محمد  [۴٨]

 کردند بسیار اندک بود. برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به. در واقع، تعداد بهائیانی که برای شاه کار می١٨٧(: ١٣٨۶

M. Momen, “The Baha’i Faith and Politics,” (paper presented at the Intellectual 

Othering and the Baha’i Question in Iran Conference, Toronto, 1–3 July 2011), 

accessed 16 July 2012, http://www.youtube.com/watch?v=QtVY1BW9s0A. 
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 همچنین نگاه کنید به

H. E. Chehabi, “Anatomy of Prejudice: Reflections on Secular Anti-Bahaism in Iran,” 

in Brookshaw and Fazel, The Baha’is of Iran, 184–98. 

 . ٣٨١، ٣٨٩-٣٨٨:   ١ی امام، جلد  صحیفه نگاه کنید به [۴٩]

 نگاه کنید به [۵٠]

M. Yazdani “The Confessions of Dolgoruki: Fiction and Masternarrative in Twentieth-

Century Iran,” Iranian Studies 44, no. 1 (2011): 25–47. 

 . ٢٠٣-٢٠۴: ١٧، جلد   ی امام صحیفه نگاه کنید به [۵١]

ستیزی خمینی پس از انقالب پرداخت. تنها به ذکر این نکته بسنده توان به بهاییبه علت محدودیت صفحات نمی [۵٢]

ترین حمالت لفظی او به بهائیان راند. شاید معروفکنم که خمینی پس از انقالب هم سخنانی علیه بهائیان بر زبان می

ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند. یک حزبی که در صورت گرفته باشد: »بهائی ١٩٨٣مه  ٢٨در سخنرانی 

کند. اینها هم جاسوس هستند ... .« این  کرد و حاال هم آمریکا دارد پشتیبانی میاز آن پشتیبانی می انگلیس سابق

  ٢٢که خواستار عفو   ١٩٨٣مه  ٢٣جمهور وقت آمریکا در روز خی بود به سخنان رونالد ریگان رئیساظهارات پاس

 . ۴۵۵-۴۶۴: ١٧ی امام، جلد  صحیفه بهایی شیرازی محکوم به اعدام شده بود. نگاه کنید به

 برای مثال، نگاه کنید به  [۵٣]

H. Dabashi, Theology of Discontent: the Ideological Foundations of the Islamic 

Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1993); M. Borujerdi, 

Iranian Intellectuals and the West: the Tormented Triumph of Nativism (Syracuse, 

NY: Syracuse University Press, 1996). 

 . ١١۴یزی، ست بهایی نگاه کنید به توکلی َطرقی، [۵۴]

 نگاه کنید به [۵۵]

J. Torfing, New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, and Zizek (Oxford: Blackwell, 

1999), 301. 

 نگاه کنید به [۵۶]

A. Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi‘ism (London: I. B. Tauris, 2009), 247. 

آوری به سخنان های دولتی شباهت حیرتها و شغلی حضور بهائیان در وزارتخانههدر واقع، هشدارهای خمینی دربار

ی یهودیان دارد. هیتلر با ابراز تأسف از حضور یهودیان در ارتش آلمان در جنگ جهانی اول، در  هیتلر درباره

ها بود. تقریبا هر  هودیها پر از ینویسد: »حال و هوای کلی ]در ارتش[ بسیار بد بود ... اداره می نبرد من کتاب

شد از  ای کارمند بود ... در زندگی اقتصادی اوضاع از این هم بدتر بود. واقعاً نمیکارمندی یهودی و هر یهودی

ای های جنگی را به وسیله مکید. ]یهودیان[ بنگاهآشام داشت به آرامی خون مردم را مینظر کرد. خون ها صرفیهودی

 اقتصادِی آزاد کشور بدل کرده بودند.«برای نابودی تدریجی نظام 

Adolf Hitler, Mein Kampf (London, 1974), 193, cited in S. Friedlander, Nazi Germany 

and the Jews: Volume 1: the Years of Persecution, 1933–1939 (New York: 

HarperCollins, 1997), 74. 

 نگاه کنید به [۵٧]

Friedlander, Nazi Germany. 

 نگاه کنید به [۵٨]
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Bauman, “Grammar of Identity/Alterity,” 46. 

 . ١١۴-١١۵متن کامل خاطرات،  نگاه کنید به منتظری، [۵٩]

 . ١١۴بهایی ستیزی،  نگاه کنید به توکلی َطرقی، [۶٠]

 برگردان:  

 عرفان ثابتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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