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قدردانی و سپاس
از پدر و مادرم بيژن و فرناز معصوميان ،سپاس فراوان دارم که تشويقم نمودند آنچه را که به صورت مقالهای در
 Wikipediaدرج نموده بودم ،بسط دھم تا اين اثر پديد آيد .پدرم پيشنويس اين اثر را مطالعه و بررسی کردند .از
پدرم برای طرح روی جلد کتاب نيز نھايت امتنان را دارم .در ضمن  ،بايد تشکر قلبی خود را از آن عزيزانی که ساعتھا
صرف ترجمه اين اثر کردند ولی در حال حاضر بايد بی نام بمانند ابراز دارم.
يکی از اتھامات تکراری روحانيون شيعه ھمواره اين بوده که حکومت پھلوی رابطه تنگاتنگی با بھاييان داشته .سوال اينست
که اگر چنين امری حقيقت داشت چرا در موارد متفاوت روحانيون و حکومت پھلوی در سر کوب بھائيان با يکديگر
ھمکاری کردند؟ عکس روی جلد اين کتاب نمايی از خراب کردن حظيرةالقدس بھائيان تھران در حضور مقامات حکومت
شاه و ھمکاری شخسی حجت السالم فلسفی در سال  (١٩۵۵) ١٣٣۴ميباشد.
برای مطالعه مقاله اوليه ،که الھام بخش اين کتاب بوده ،میتوانيد به نشانی زير مراجعه فرماييد:

http://en.wikipedia.org/wiki/Allegation_of_Baha’i_involvement_with_other_powers
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مقدمه
مخالفان امر بھائی اين ديانت را به داشتن ارتباط با قدرتھای ديگر متّھم میسازند .در طول سالھای اوليه ،ديانت بھائی و آيين َسلَف
آن ،ديانت بابی ،در کشور ايران به رشد و توسعه پرداختند .اين توسعه تو ّجه دولتمردان و علمای مذھبی اين کشور را به خود جلب
کرد i .آنھا در جستجوی طرقی بودند تا از رشد و توسعۀ اين آيين ،که به منزلۀ تھديدی برای قدرت و استيالی خود تلقّی می کردند
جلوگيری نمايند ii.اين مقاومت از تعدادی از تعاليم بھائی نشأت میگرفت که با بعضی اعتقادات سنتی اسالمی ،مانند ضرورت وجود
iii
طبقۀ علما و ساختار روحانيت شيعه ،مغايرت داشت.
عالوه بر تضييقاتی که با ھدايت دولت و روحانيون بر بھائيان وارد ميشد ،اولياء حکومت بعد از انقالب ايران م ّدعی ارتباط بھائيان با
قدرتھای خارجی شده و آنان را ُع ّمال امپرياليسم روسيه ،استعمار انگليس ،توسعه طلبی امريکا ،صھيونيسم و ھمچنين مسؤل
سياست ھای حکومت شاه سابق ايران قلمداد نمودهاند .ivاين اظھارات که دربارۀ بھائيان بيان شده مبتنی بر سوء تفاھمات vاست و
ھيچگونه مبنايی در حقايق تاريخی ندارد vi.حضرت بھاءﷲ ،مؤسس ديانت بھائی ،بھائيان را به وفاداری به حکومت متبوع خود ،عدم
vii
مداخله در امور سياسيه و اطاعت از قوانين کشور محلّ سکونت خود امر ميفرمايند.

زمينۀ تاريخی
ديانت بھائی از ديانت بابی ،که درسال  1223] 1844شمسی و  1260قمری[ توسط حضرت باب در ايران پايهگذاری شد ،نشأت
گرفت viii.نزديک به  89%ايرانيان به مذھب شيعۀ دوازده امامی معتقد ھستند و يکی از اصول اساسی اين مذھب انتظار ظھور
شخصيت موعودی تحت عنوان قائم يا امام مھدی است ix.حضرت باب اظھار داشتند که ھمان امام مھدی و بدين لحاظ دارای مقامی
x
مشابه حضرت مح ّمد ،پيامبر اسالم ،ھستند؛ و از اين مقام برای نسخ احکام شريعت اسالم استفاده نمودند.
حضرت بھاءﷲ ،از پيروان حضرت باب ،که ا ّدعا نمودند ھمان شخص موعود حضرت باب ھستند ،در سال  1242]1863شمسی و
 1279قمری[ اظھار داشتند که مظھر ظھور الھی 1و ھمان شخصيت موعودی ھستند که کتب مق ّدسۀ اديان بزرگ به ظھورش بشارت
xi
دادهاند و آنچه را که اکنون به نام ديانت بھائی در سراسر عالم شھرت دارد ،پايه گذاری فرمودند.

اتھامات و داليل آن
اصول مذکور در آثار حضرت بھاءﷲ دربارۀ مواضيعی که آموزهھای اسالمی شيعه را زير سؤال میبرد شامل خاتميت حضرت
محمد ،لزوم وجودی طبقۀ علماء و ھمچنين کل ساختار روحانيت شيعه میشود xii.علمای مسلمان از ابتدا با ا ّدعاھای حضرت باب و
حضرت بھاءﷲ با خصومت برخورد کردند ،زيرا آن را تھديدی برای مشروعيت مذھبی و حيثيت اجتماعی خود می دانستند xiii.در
سال 1231] 1852شمسی و  1268قمری[ دو سال بعد از شھادت حضرت باب،حضرت بھاءﷲ مطّلع شدند که چند جوان اصالحطلب
بابی در صدد برآمدهاند برای گرفتن انتقام شھادت حضرت باب به جان ناصرالدينشاه ،سلطان ايران ،سوء قصد نمايند .اگرچه
حضرت بھاءﷲ اين نقشه را شديداً محکوم کردند و موضع قاجارستيزی بابيان افراطی را مذموم شمردند ،ا ّما در روز  15اوت
 24]1852مرداد1231شمسی[ چند بابی متعصب به جان شاه ايران سوء قصد نمودند لکن ناکام ماندند xiv.با وجودی که مرتکبين اين
عمل اعتراف کردند که به تنھايی مبادرت به اين اقدام نمودهاند ،ا ّما کلّ جامعۀ بابی مق ّ
صر قلمداد شد و در پی آن در قتل عامی که در
xv
اين جامعه صورت گرفت ،چندين ھزار بابی کشته شدند.
1

مظھر ظھور الھی اصطالح بھائی برای پيامبران الھی است که دور دينی خاصّ خود را شروع میکنند .عبارت مزبور با "ظھورﷲ" مترادف نيست؛ مظاھر
ظھور الھی آينۀ تمام نمای صفات الھی ھستند ،ا ّما ظھور الھی بر وجه ارض به حساب نمیآيند.
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ددمنشیھا ادامه يافت و افراد بابی در تابستان سال  1852با قساوت و بیرحمی افزونتری به شھادت رسيدند .اين وقايع آنقدر
نفرتانگيز بود که افسری اتريشی ،به نام کاپيتان فون گومونز ) ،(Captain von Goumoensکه در استخدام ناصرال ّدينشاه بود،
استعفاء داد و نامۀ حزن انگيزی به تاريخ  29اوت  7]1852شھريور  1231شمسی[ به شرح زير به يکی از دوستانش نگاشت:
دوست عزيز ،در آخرين نامهام به تاريخ بيستم ھمين ماه به سوء قصد به جان شاه اشاره کردم .حال میخواھم نتيجۀ بازجويی
دو نفر متّھم به اين سوء قصد را برايت بيان کنم .علیرغم شکنجهھای بیرحمانه اعتراف تمامعياری حاصل نشد؛ حتّی وقتی
با استفاده از گازانبر داغ و )کشيدن بدن آنھا از ھر طرف( سعی کردند محرّ ک اصلی را بيابند ،متّھمان لب نگشودند و سخنی
نگفتند .تنھا مطلبی که معلوم شد آن بود که آنھا از پيروان فرقۀ بابی ھستند .اين بابیھا مرتد ھستند ...اين فرقه تو ّسط فردی
به نام باب  ...تأسيس گرديد که خود او به دستور شاه ايران تيرباران شد .وفادارترين پيروان او به زنجان گريختند ،و در
آنجا دو سال پيش توسط سربازان سلطنتی محاصره و گرفتار شدند و بنا بر آنچه عموم اظھار می دارند بدون توجه به سن يا
جنس کشته شدند .مانند ھر واقعۀ ديگری که در اثر نابردباری دينی باشد ،اين تضييقات و باليای بی ح ّد و حصر ،نتيجهای
کامالً برعکس آنچه که در نظر بود به بار آورد .تعاليم باب مستمرّ اً نضج و توسعۀ يافت و امروز در سراسر کشور منتشر
شده است .از آنجائی که دولت لجوجانه به آزار و اذيت بابيان پرداخت ،اعضاء فرقۀ جديد موقعيتی يافتند تا عزم خود را جزم
نموده از ثبات قدم بيشتر برخوردار گردند و به پرورش صفاتی در خويش بپردازند که ،با تجملگرايی زنانۀ ديانت رسمی
کشور تضا ّد کامل داشت و بدين لحاظ احترام مردم را برانگيخت .پيامبر دين جديد ]يعنی باب[ زيرکانه پيروانش را اينگونه
تعليم داد که راه وصول به بھشت از ميان آتش آزار و شکنجه عبور میکند .اگر او سخن به راستی ادا کرده باشد ،پس شاه
ايران شايستۀ ستايش است چون نھايت تالش را می نمايد تا تمام عوالم قديسين را مملو از بابيان نمايد! آخرين فرمان او
مأموران سلطنتی را بر قلع و قمع اين فرقه مأمور می نمايد.
اگر اينھا فقط فرمان سلطنتی را اطاعت میکردند و اين مؤمنان متعصّب و ثابت قدم را در حين دستگيری از مرگی سريع و
مشروع بھرهمند میساختند ،بايد از ديدگاه شرقی اين عمل مورد تأييد قرار گيرد؛ اما نحوۀ اجرای اين حکم ،اوضاع و
شرايط مق ّدم بر اجرای آن ،و شکنجه و عذابی که پيکرھای مقتولين تا لحظۀ خاموش شدن شعلۀ حياتشان در آخرين پيچ و
تابھا ،آن قدر دھشتناک است که اکنون که می خواھم ،حتّی به اختصار ،آنھا را برای شما به تصوير بکشم ،بيم از آن دارم
که از ترس زھره ترک شوم .ضربهھای بیشمار چوب به ش ّدت بر پشت و کف پای بابيان فرود میآيد و قسمتھای مختلف
بدنشان را با آھن گداخته داغ می زنند و اين موارد شکنجهھای عادی ھستند که قربانیای که تنھا اين نوازشھا را تح ّمل
مینمايد بايد چنان انديشيد که بخت با او يار بوده است...
)دوست عزيز ،آنھا که م ّدعی احساسات و عواطف رقيقهاند بيايند و با من در مشاھدۀ اين صحنهھای دلخراش شريک شوند
و عالنيةً مالحظه نمايند که چگونه نفوس بیگناه که چشمھايشان از حدقه بيرون آمده ،بايد قطعات گوش خود را ،که به تيغ
ستم جالدان بريده شده ،ببلعند و با ھيکل آغشته به خون که از ش ّدت ضربات مجروح و متالشی گشته در معابر و اسواق
حرکت نمايند .اَبدان اين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديده ،کوی و برزن را نورانی نموده است .من با چشم خود شاھد
وضع موحشی بودم که بعضی از بابيان را با سالسل و اَغالل در حالی که سينه و شانۀ آنھا شکافته و در شکافھا فتيلۀ سوزان
قرار داده بودند با جماعتی از سرباز در کوچه و بازار عبور میدادند و فتيلهھا پس از تماس با گوشت ،بهمثابه شمعی که
تازه خاموش شده باشد ،در درون زخم آنان دود میکرد .اين ستمگران شرقی در اين قساوت و سنگدلی ابتکاری به کار
میبردند که عقل در حيرت است .ابتدا پوست از کف پای ملھوفين برداشته سپس در روغن داغ شده میگذاشتند و آن را
کوه و
چون ُس ّم ستوران نعل زده مجبور به طی طريق میکردند .با اين وصف از شخص بابی صدای ض ّجه و زاری و يا ِش ِ
بیقراری به گوش نمیرسيد؛ بلکه به کمال استقامت ،تح ّمل ھر مشقـ ّت مینمود تا آنجا که ديگر جسم نحيف ،طاقت ھمدمی با
روح خفيف و لطيف نداشت .در آن حين ،آن اسير بی تقصير ،از ش ّدت عذاب بر زمين میافتاد .حال شايد تصوّ ر نمائيد که
حرص و ولع ّ
جالدان به اين مقدار سيراب ميشد و آن بدبخت بی پناه ،با کشيدن خنجر بر حنجر از اين مصيبت عظيم نجات
میيافت .نه چنين بود؛ بلکه آن مظلومان را به ضرب تازيانه ،به حرکت میآوردند و تا لحظۀ واپسين ،که اندک رمقی از
6

حيات در کالبد آنان موجود بود ،به انواع شکنجه و آزار مبتال میساختند يا جان میسپردند و تازه از جسد بیجان دست بر
نمیداشتند؛ بلکه آن اجساد مجروح و مشبّک را واژگون به درخت میبستند و ھدف سھام مردم سنگدل قرار میدادند که
تيراندازی خود را آزمايش نمايند و بیرحمی و شقاوت خويش را نمايش دھند؛ و من خود اجسادی را مشاھده کردم ،که با
صدھا رصاص ،شرحه شرحه شده بود(...
افراد خوشاقبالتر را به دار میآويختند ،سنگسار مینمودند يا خفه میکردند؛ به لولۀ توپ میبستند ،با شمشير ُمثله
مینمودند ،با ضربات خنجر میکشتند يا با ضربات پُتک و ميله از پای در میآوردند .نه تنھا ّ
جالد و مردم عادی در اين قتل
عام مشارکت داشتند ،بلکه در بعضی موارد قاضی ع ّدهای از بابيان ناراضی را به علمای اعالم يا مقامات مختلف تسليم
مینمود تا از اين افتخار بینصيب نمانند که دست خود را به خون قربانيان بیدفاع مقيّد به زنجير آغشته سازند .پياده نظام،
سواره نظام ،سربازان توپخانه ،غالمان يا محافظان پادشاه ،صنف ق ّ
صابھا ،نانواھا و غيره ھمگی سھم خود را در اين
اعمال خونبار ادا مینمودند .يکی از بابيان را نزد فوجی از سربازان مجرب يک پادگان آوردند ،فرماندۀ مسئول اوّ لين
ضربه را زد و بعد از آن ھر يک از مأمورين به ترتيب رتبۀ خويش کار او را ادامه داد .قشون ايران از ق ّ
صاب ھا تشکيل
شده نه سربازان...
)ای کاش من ھم در قيد حيات نبودم و اين حوادث ناگوار را برأیالعين مشاھده نمینمودم ولی متأ ّسفانه خدمت و وظيفۀ من
3 2
ايجاب مینمود که غالبا ً شاھد اينگونه مظالم و فجايع باشم( .
از سال  [1231]1852به بعد ناصرال ّدينشاه ھمواره نسبت به بابيان و بھائيان بدگمان بود و آنھا را آشوبگرانی شبيه ھرج و
xvi
مرجطلبھای اروپايی تصور می نمود.

بابيان اوليه به طرق وحشيانه ای کشته شدند ،بعضی از دھانه توپ شليک می شدند.
E.G. Browne (1918), Materials for the Study of the Babi Religion, Cambridge, UK: The University Press, pp. 268-271
3
قسمتھای داخل ھاللين از قرن بديع ،طبع جديد ،ص 158نقل گرديده است.
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در حالی که اتّھامات عليه بھائيان در آغاز تاريخ اين ديانت مبتنی بر اعتقادات مذھبی بود ،به علّت عالقۀ وافر جامعۀ ايران به "باور
داشتن و حمايت از نظريهھای توطئه" ،xviiدر قرن بيستم اتّھامات غيردينی تدريجا ً فزونی يافت و غالب گرديد .از آنجائی که بھائيان به
ھيچ گروه قومی معيّنی تعلّق نداشتند ،انتساب آنھا به ھيچ منطقه جغرافيائی ميسّر نبود ،و به ھمان زبان ساير ايرانيان سخن می گفتند،
xix
"دشمن داخلی" xviiiناميده شدند و در نظريهھای توطئه مطرح شده توسط ايرانيان نقش برجسته ای يافتند.
اواخر قرن نوزدھم ،نارضايتی فزايندهای از دولت قاجار وجود داشت ،و از اين روی ،اتّھامات براندازی و توطئه نسبت به بابيان و
بھائيان ازدياد يافت و تو ّجه عمومی از حکومت منحرف شد و در عوض به سوی شرارتھای اين "فرقۀ ضالّه" xxمنعطف شد.

اين تصوير ،مربوط به سال  ،[1288] 1909مندرج در کتاب ارمنی زبان "امامت" قتل يک تازه بھائی را نشان میدھد

اوايل قرن بيستم ،در جامعهای که خواھان اتّحاد بود و اين نگرانی را داشت که فرھنگ شيعهاش ،که تصوّ ر ميشد منحصر به فرد
است ،در اثر تھديدھای فراسوی مرزھا از دست برود ،بھائيان ناھمرنگ با بقيۀ جامعه تلقی میشدند xxi.در طول انقالب مشروطۀ
ايران ) [1284-1290] (1905-1911در نتيجۀ تأثيرات مثبت تعاليم بھائی ،که مشروطه و دموکراسی پارلمانی را حمايت می نمود،
بھائيان و ساير عوامل مترقی در ايران خائن و عامل قدرتھای بيگانه محسوب میشدند:

8

پيکر اين شھيد بابی را سوراخ سوراخ نموده و شمعھای فروزان را در اين سوراخھا قرار داده اند.سليمان خان  ،از شھدای
بابی ،به اين طريق به شھادت رسيد .ھنرمند روسی خالق اين اثر آن را تصوير سليمان خان می نامد )اين مطلب توسط منابع
بھائی تأييد نشده است(.

9

اصوالً انتشار و تبليغ اين فكر مزوّ رانه كه "ھر انديشۀ غير اسالمى ساختۀ بيگانگان است" از مغز كپك زدۀ ّ
ماليان
سرچشمه مىگرفت كه به اين وسيله ميل داشتند آنچه را اسالمى نبود و مانعى براى قدرتگيرى د ّكانداران دين شيعى در
ايران مىشد ،ض ّد ايرانى و بيگانه بخوانند .اين بيگانهسازى مزوّ رانه و پراكندن تخم نفاق و دشمنى تنھا دامن اقلّيت ھاى دينى
و يا احزاب مترّ قى ملّى و چپ مستقل را نگرفت ،بلكه خود دولت و حكومت مشروطه ،در دراز م ّدت به زير سئوال رفت و
سبب شد كه باالخره ّ
ماليان در سطح وسيعى انقالب مردمى مشروطيت ايران را كه عليه قدرت روحانيت و حكومت
استبدادى قاجاريه انجام گرفته بود ،از ساختهھاى روس و انگليس بنامند و به تبليغ اين فكر مشغول گردند كه حكومت
xxii
مشروطه و قوانين غير شرعى از بنيان با دين مبين اسالم و تاريخ ايران در تضاد است.
در طول دھۀ  ،1940روحانيون و دولتمردان تدريجا ً بيان اين ا ّدعا را شروع کردند که ديانت بھائی تماما ً ساختۀ دست استعمارگران
و توسعهطلبان و ھدف آن نابود کردن "وحدت مسلمين" است و کسانی که از اعتقادات ملّت مسلمان پيروی نمیکنند ُع ّمال قدرتھای
xxiii
بيگانه ھستند.
تا دھۀ  ،1960تحقير بدبينانه نسبت به پيام اجتماعی ديانت بھائی در ميان متفکرين طرفدار دين افزايش يافت و آنھا ،به نحو فزايندهای
اتّھامات جاسوسی و ارتباط با قدرتھای بيگانه را نيز به اتّھام ارتداد عليه بھائيان افزودند .اين اتّھامات به بيان تعريف جديدی برای
"غير خودی" کمک کرد و ديگربار تھديد شدن شيعه را مورد تأييد قرار میداد .اين نگرش جديد به بھائيان منحصر به طبقۀ علما باقی
xxiv
نماند و در ميان طبقۀ متو ّسط ايرانيان ،که خارج از سلک علمای مذھبی بودند ،نيز شيوع يافت.
در دھۀ  ،1970اتھامات ديگر مطرح شد که تعداد بھائيان در رژيم شاه بسيار زياد است و نيز اين برداشت مطرح گرديد که بھائيان
عموما ً از رفاھی به مراتب بيشتر از بقيۀ جامعه برخوردارند xxv.آقای شھابی اظھار میدارد که اتّھامات و تع ّ
صبات ايرانيان خارج از
طبقۀ علمای مذھبی عليه بھائيان از ديدگاه ض ّد جھانميھن ِی ملّیگرايی ايرانی سرچشمه میگيرد؛ در حالی که ديانت بھائی بر وحدت
نوع بشر تأکيد مینمايد ،ناسيوناليسم ايرانی دارای عناصر قوی بيگانهھراسی است xxvi.او میگويد اگرچه حاکميت و استقالل ايران
در قرن نوزدھم به رسميت شناخته شده بود ،ا ّما انگليس و روسيه ،برای تأمين مصالح و منافع خود ،به دخالت در امور اين کشور
ادامه میدادند ،و بنابراين ملّیگرايان ايران به گروهھايی ،مانند يھوديان و بھائيان ،که پيوندھای فراملّی دارند ،با بدگمانی مینگرند .او
ھمچنين اظھار میدارد که اگرچه تعاليم ديانت بھائی لزوم وابستگی بھائيان به کشور ايران را تقليل میدھد ،ا ّما بھائيان ايران را "مھد
xxvii
امرﷲ" مینامند که سبب میشود جميع بھائيان جھان محبّتی خاصّ به اين کشور داشته باشند.

خمينی و انقالب ايران
رشد احساسات ض ّد بھائی در دوران زمامداری پھلوی دوم ،علیالخصوص بعد از دھۀ  1950ادامه يافت و پس از "انقالب سفيد" شاه
بيش از پيش اوج گرفت و به مراحل جديدی رسيد؛ در اين انقالب سلسله اصالحاتی فراگير در سال 1342] 1963شمسی[ آغاز گرديد
که شامل مواردی ھمچون حق رأی و انتخاب شدن برای زنان ايرانی بود .محافل محافظهکار در ايران ،علیالخصوص تشکيالت
مذھبی ،اين تحوالت را تالش غير مسلمين برای کاھش تأثير اسالم در جامعه و فرھنگ ايرانی قلمداد نمودند .بعضی از آنھا ،از جمله
خمينی ،رھبر آتی انقالب اسالمی ايران ،تأثير بھائيان را محور اصلی اين تحوّ الت میدانست .روزنامۀ کيھان ،که توسّط حکومت
اداره میشود ،به تاريخ  24نوامبر 3] 2005آذر  [1384پيامی را نقل مینمايد که خمينی قبل از انقالب خطاب به روحانيون يزد
صادر نموده و به آنھا دربارۀ نفوذ فزايندۀ بھائيان در کشور ھشدار داده است:
آقايان بايد تو ّجه فرمايند که بسياری از پستھای حسابی به دست اين فرقه است که حقيقتا ً ُع ّمال اسرائيل ھستند .خطر
اسرائيل برای اسالم و ايران بسيار نزديک است .پيمان با اسرائيل در مقابل دول اسالمی يا بسته شده يا میشود .الزم است
علمای اعالم و خطبای محترم ساير طبقات را آگاه فرمايند که در موقعش بتوانيم جلوگيری کنيم .امروز روزی نيست که به
سيرۀ َسلَف صالح بتوان رفتار کرد .با سکوت و کنارهگيری ھمه چيز را از دست خواھيم داد...
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ھمان مقاله اخطار ديگری را توسط خمينی در سال [1341-1342]1962 -63نقل می نمايد:
...اينجانب حسب وظيفه شرعيه به ملّت ايران و مسلمين جھان اعالم خطر میکنم ،قرآن کريم و اسالم در معرض خطر
است؛ استقالل مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صھيونيستھاست که در ايران به ]صورت[ حزب بھائی ظاھر شدند و
م ّدتی نخواھد گذشت که با اين سکوت مرگبار مسلمين ،تمام اقتصاد اين مملکت را با تائيد ُع ّمال خود قبضه میکنند...
xxviii
تلويزيون ايران پايگاه جاسوسی يھود است و دولتھا ناظر آن ھستند...
پس از سقوط شاه بر اثر انقالب ايران در سال  ،[1357]1979رژيم اسالمی به واسطۀ دشمنی شديد با بھائيان ،آنان را به نام کفّار
آماج حمالت خويش قرار داد .حکومت ،بھائيان را خائنين به وطن و وابسته به ُع ّمال خارجی محسوب می داشت .بھائيان ھمچنين متّھم
بودند که اسالمستيز ،عوامل صھيونيسم ،طرفداران رژيم شاه ،و کارگزاران دول امريکا و انگليس ھستند .محفل ملّی بھائيان ايران ،به
طور عمومی و خصوصی ،اين اتھامات را نکته به نکته تکذيب نمود ولی ھيچ پاسخی دريافت ننمود .در ژانويه ]1980دی ماه
 ،[1358با انتخاب بنی صدر به رياست جمھوری و اوج گرفتن احساسات ض ّد بھائی ،حکومت رسما ً ديانت بھائی را نھضتی سياسی
عليه انقالب ايران و اسالم توصيف کرد .پيش از انقالب ،بنی صدرپيام جھانی ديانت بھائی را با استعمار غرب مرتبط دانسته بود .در
فوريۀ ]1980اسفند،[1358منصور فرھنگ ،نمايندۀ ايران درسازمان ملل ،افزود که بھائيان عوامل ساواک 4بودند و اتھامات
روحانيون را تکرار نمود .وقتی در سال  ،[1361]1982آقای فرھنگ ارتباطش را با رژيم قطع کرد ،از اظھارات قبلی خود ابراز
xxix
ندامت نمود.

منصور فرھنگ :اولين نمايندۀ ايران در سازمان ملل بعد از انقالب اسالمی  /ابوالحسن بنی صدر :اولين رئيس جمھور ايران  /آيه ﷲ خمينی:
رھبر انقالب اسالمی

ا ّما ،تا سال  ،1981دادگاهھای انقالب ديگر اعدام بھائيان را در لفافۀ اتّھامات سياسی بيان ننمودند و تنھا به ذکر داليل مذھبی بسنده
نمودند .ھمچنين اسنادی در دست بھائيان قرار گرفت حاکی از آنکه اگر آنھا آشکارا اظھار ايمان به اسالم نمايند ،به شغلھای قبلی
خود باز میگردند ،حقوق بازنشستگی ديگربار برقرار میگردد و حقوق و اموالشان مسترد میشود .اين اسناد به سازمان ملل ارائه
شد تا مدلّل سازد که حکومت ايران از اتّھامات سياسی به عنوان سرپوشی بر دليل واقعی دينی برای اذيت و آزار بھائيان استفاده
xxx
میکند.

4
سازمان اطّالعات و امنيت کشور که از سال  1957تا  1979مسئوليت امنيت داخلی و سرويسھای اطّالعاتی را به عھده داشت" .ساواک" سرواژهء "سازمان
ّ
اطالعات و امنيت کشور" است.
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در سال  ،[1362]1983دادستان کلّ ايران بار ديگر اظھار داشت که آزار بھائيان به دليل اعتقادات مذھبی آنھا نيست؛ بلکه به اين
دليل است که آنھا جاسوس بيگانهاند و سرمايۀ مملکت را از ايران خارج مينمايند .محفل روحانی ملّی بھائيان ايران ،طی بيانيهای،
بار ديگر اين اتّھامات را نکته به نکته جواب داد و بيانيۀ مزبور را به دواير مختلف دولتی ارسال نمود .محفل ملّی اذعان داشت که
مبالغی ،به صورت تبرّ عات و کمکھای مالی بھائيان برای مراقد و اماکن مق ّدسه به خارج از کشور فرستاده شده ،ولی سايراتّھامات
را رد نمود و خواھان ارائۀ داليل برای اثبات آنھا گرديد .حکومت به اين بيانيه نيز جوابی نداد.
روحانيون به ايذا و اذيت بھائيان ادامه دادند و آنھا را به مواردی چون "محاربه با خدا" و ارتباط با صھيونيسم متّھم نمودند.
طی سندی بيست
سپس ،در گزارشی به تاريخ  1983به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ،نظر رسمی جمھوری اسالمی ايران ّ
صفحهای انتشار يافت .در اين سند آمده است که امر بھائی تو ّسط دولت انگليس در ايران پايه گذاری شده و اين که اين ديانت نيست،
بلکه نھادی سياسی است که قدرتھای استعماری در ايران تاسيس کردهاند و بين امر بھائی ،صھيونيسم و ساواک ارتباط وجود دارد.
xxxi

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين اتھامات را رد نمود .آقای اسزبيورن آيد ) ،(Asbjorn Aideکارشناس نروژی کميسيون فرعی
آنھا ،بيان کرد که گزارش منتشره توسّط دولت ايران "يادآور مطالبی است که در اروپای دھۀ  1920و  1930انتشار يافت و تع ّ
صب
شديدی را سبب گرديد که به بھای جان صدھا ھزار نفر تمام شد و ھشدار داد که کميته بايد مراقب رخداد مجدد چنين وقايعی
باشد xxxii".سازمان ملل متّحد گزارش دولت ايران را نپذيرفت زيرا دولت ايران ھيچگونه سندی برای ادعاھای خود ارائه ننموده
بود xxxiii.نمايندۀ آلمان اظھار داشت "اسناد مربوط به بھائيان ثابت کرد که آزار و اذيت بھائيان تنھا به علل مذھبی و نه جرائم
xxxiv
کيفری صورت گرفته است" .نمايندۀ ايران متن قطعنامۀ کميسيون را رد نمود و ايذا و اذيت بھائيان ادامه يافت.
در سال  [1370]1991دولت ايران مجدداً بيانيهای به سازمان ملل ارسال نمود مبنی بر اين که چون مرکز اداری ديانت بھائی در
اسرائيل است ،بھائيان مستقيماً تحت کنترل نيروھای صھيونيستی 37xxxvھستند ،حتّی اگر منشاء تاريخی مرکز جھانی بھائی در
xxxvi
منطقهای باشد که زمانی خطّۀ سوريه و جزو امپراطوری عثمانی بوده است.
در سالھای اخير ،در دوران رياست جمھوری مح ّمد خاتمی ) ،([1376-1384] 1997-2005اين ا ّدعاھا کاھش نيافت ،و با انتخاب
xxxvii
محمود احمدی نژاد در سال  ،2005اتّھامات از لحاظ فراوانی و ش ّدت رو به افزايش گذاشت.
سرانجام ،در  14مه  24] 2008ارديبھشت ،[1387شش تن از ھفت مدير جامعۀ بھائی ايران دستگير شدند .ھفتمين نفر ،خانم مھوش
ثابت ،قبالً در  5مارس  14] 2008اسفند [1386دستگير شده بود .بعداً ،دولت ايران اعالن کرد که اين  7نفر به علّت اقدام "عليه
xxxviii
مصالح ملّی" دستگير شده اند.
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مديران جامعۀ بھائی که در سال  ٢٠٠٨در ايران دستگير شدند.
رديف جلو نشسته از چپ به راست :بھروز توکلی و سعيد رضائی
ايستاده از چپ به راست :فريبا کمال آبادی ،وحيد تيزفھم ،جمالال ّدين خانجانی ،عفيف نعيمی
در منتھی اليه سمت راست مھوش ثابت که از ماه مارس  ٢٠٠٨در بازداشت به سر میبرد

ارتباط با روس و انگليس
دول روس و انگليس حضور نيرومندی در ايران قرن نوزدھم داشتند و برای نفوذ سياسی ،اقتصادی و منطقهای با يکديگر رقابت
xxxix
طی آن ،روس و انگليس ايران را به
مینمودند.
حمايت دولت انگليس در طول انقالب مشروطه ،معاھدۀ روس -انگليس ،که در ّ
مناطق تحت نفوذ خود تقسيم کردند ،اشغال ايران توسط دول انگليس ،روس و امپراطوری عثمانی در طول جنگ جھانی اول ،ھمچنين
کودتای سال  [1300]1921که توسط دولت انگليس حمايت میشد ،ھمه به بسط و گسترش فرضيهھای دسيسۀ قدرتھای خارجی
دامن زدند .مخالفين ديانت بھائی ،علیالخصوص روحانيون مسلمان ،از اين جوّ برای بيان اين ا ّدعا استفاده کردند که اديان بابی و
xl
بھائی ھم ساخته و پرداختۀ دول روس و انگليس است که برای تضعيف اسالم و ايجاد تفرقه در ملت ايران تالش میکنند.

ارتباط با روس :خاطرات مجعول شاھزاده دالگورکی

xli

پايه و اساس بسياری از فرضيه ھای دسيسه که ديانت بھائی را به دولت روس مربوط میسازد خاطرات مجعولی است که به شاھزاده
ديميتری ايوانويچ دالگوروکف )) (Dimitri Ivanovich Dalgorukovنزد ايرانيان معروف به دالگوروکی( منتسب میباشد .وی
از ژانويه ] 1846دی ماه  [1224تا مه ] 1854ارديبھشت  [1233سفير روسيه در ايران بود.
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روی جلد کتاب خاطرات دالگورکی

در اين اثر چنين آمده که اديان بابی و بھائی تو ّسط دالگورکی و به منظورتضعيف ايران ومذھب شيعه ايجاد شدهاند .اين اثر از بسياری
جھات معادل پروتکلھای شيوخ صھيون است که رسالهای فريبکارانۀ ضد يھودی بود که م ّدعی وجود دسيسۀ يھوديان برای سلطۀ
جھانی بود xlii.عالوه بر آن که نسخۀ اصل روسی اين اثر ھيچگاه يافت نشد يا وجودش ا ّدعا نشد ،ھيچ توضيح قانع کنندهای توسط
م ّدعيان بيان نشده است که چرا شاھزادۀ روسی چنين اعترافاتی نموده ،خود را مقصر جلوه داده ،و نفوذ يا ارتباطات بالقوۀ روس با
ملل مسلمان را به خطر افکنده است!
اما حقيقت اينست که دالگورکی در خانوادۀ روسی سرشناسی که در نسلی پيشين تقريبا ً به سلطنت دست يافتند ،به دنيا آمد .او از سال
 1829تا  [1208-1233] 1854مأمور سياسی عاليرتبۀ روسی بود .در دھهھای  1830و  ،1840يعنی ھمان زمانی که در
خاطرات مجعول دالگورکی ا ّدعا میشود که وی ظاھراً به ھمراه حضرت باب در حال توطئه برای تضعيف اسالم بودند ،دالگورکی
در واقع در مقام مأمور سياسی به ترتيب در الھه ،ناپل و استانبول خدمت میکرد .بر اساس تحقيقات محقق روسی ميخائيل س.
ايوانف ،که گزارشھای ارسالی دالگورکی از ايران را مطالعه کرده ،دالگورکی در واقع تا سال  ،[1226] 1847يعنی سه سال بعد
از پيدايش نھضت بابيه ،ھيچگونه اطالعی از حضرت باب و نھضت ايشان نداشت .به عالوه ،گزارشھای شاھزاده نشان میدھد که
اطّالعات او در بارۀ حضرت باب تا سال  [1231]1852يعنی دو سال بعد از شھادت حضرت باب بسيار ناقص بوده است:
بابیھا ،تا آنجا که من از سخنان امام جمعه فھميدهام ،با اصول دين اسالم مخالفند و آنھا را رد مینمايند .در عين حال،
از نقطه نظر سياسی ،آنھا م ّدعی مسند پادشاھی ھستند .آنھا در نظر دارند ديانت جديدی تأسيس نمايند و طرفدار
مساوات در تقسيم اموال ھستند .میتوان بين اھداف و مقاصد اجتماعی و سياسی آنھا و کمونيستھای اروپا مقايسهای
xliii
انجام داد.
دکتر بھرام چوبينه بر اين باور است که اين خاطرات توسط علی جواھرکالم جعل گرديده است xliv.چاپ اول اين اثر در سال
 [1322]1943در مشھد تحت عنوان "اعترافات سياسی -يادداشت ھای کينياز دالگوروکی" انتشار يافت .اين اثر در بخش تاريخی
"کتاب سال خراسان" در سال  1943منتشر شد .ھزينۀ طبع و نشر آن توسط آستان قدس رضوی ،که سازمانی مذھبی اسالم و مسئول
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حفظ و نگھداری آستان مق ّدس امام رضا )امام ھشتم شيعيان( است ،تأمين گرديد .اين سازمان چندين دھه دارای شاخۀ نيرومند طبع و
نشر بوده است .ھمچنين مديريت و نظارت بر بسياری از مدارس مذھبی و موقوفات در ايران را بر عھده دارد .نشر خراسان مملو از
اشتباھات تاريخی بود .به ھمين دليل ،نشر دوم آن در سال بعد در طھران با تصحيح بعضی از فاحشترين اشتباھات آن منتشر شد .ا ّما،
اين نسخه ھنوز اشتباھاتی را در بر داشت.
از زمان انتشار اين چاپھای مختلف ،چند تن از محققين مشھور ايرانی غير بھائی اظھار داشتهاند که اين خاطرات کامالً جعلی است.
برای مثال ،عباس اقبال آشتيانی ،استاد تاريخ دانشگاه طھران ،در سال  ،[1328]1949شھادت ذيل را در روزنامۀ "يادگار" ،يک
روزنامۀ مشھور تاريخی و ادبی منتشر نمود:
در خصوص يادداشتھای شاھزاده دالگورکی ،حقيقت مطلب اين است که اين تنھا يک سند جعلی است و کار بعضی
جاعلين است .صرف نظر از اين حقيقت که تا کنون کسی از وجود چنين سندی اطالعی نداشت ،آنچنان مشحون از
xlv
اشتباھات مضحک تاريخی است که بنفسه برای تکذيب آن کفايت میکند.
مطلب مشابھی در سال  [1342]1963توسط مجتبی مينوی ،استاد الھيات و علوم اسالمی دانشگاه طھران ،اظھار شده است:
من مطمئن ھستم که خاطرات منسوب به دالگورکی جعلی است xlviحتی احمد کسروی مشھور تبريزی ،اگرچه دشمن
دين بھائی بود و کتابی به نام "بھائیگری" در حمله به اين دين نگاشت ،بيان نمود که اين اعترافات سياسی ،جعلی
xlvii
میباشد و حتی اظھار میدارد که ھويت جاعل را ميداند.
در سال ،1966مرتضی مدرسی گزارشھای دالگورکی را در اثری بنام "شيخیگری ،بابیگری" به فارسی ترجمه کرد xlviii.متن
يادداشتھا ھيچ ش ّکی را در خصوص کذب بودن ا ّدعاھای مندرج در خاطرات مجعول باقی نمیگذارد .ا ّما ،عليرغم شواھد بسيار،
خاطرات دالگورکی در طول دھهھای بعد از انتشارش دوام و بقا يافت و بسياری از ايرانيان آن را منبع معتبری تلقّی کرده پذيرفتند.
ھيچيک از دو رژيم پھلوی و جمھوری اسالمی به بھائيان اجازه ندادند که در مقابل اتھامات دالگورکی علنا ً از خود دفاع نمايند.
در اين ضمن ،عناصر ض ّد بھائی در دولت و محافل مذھبی ،به جذب قلوب و اذھان توده ھای مردم ،علیالخصوص طرفداران
نظريهھای توطئه ،ادامه دادهاند .فقدان مطبوعات آزاد به موفقيت آنان در مأموريتشان برای ادامۀ استفاده از ادعاھای ساختگی اين اثر
مجعول در آثار جدلی خود بر عليه ديانت بھائی کمک نمود .برای گسترش تنفر ضدبھائی به ساير مناطق خاورميانه ،خاطرات
دالگورکی توسط سيد احمد الموسوی الفالی ] [Siyyid Ahmad al Musawi al-Faliبه زبان عربی نيز ترجمه و در بيروت با
عنوان "مذاکرات دالکروکی" انتشار يافت .ترجمۀ عربی نيز مانند مشابه فارسی خود ،در سطح گستردهای در محافل اسالمی به
عنوان منبعی موثق برای مطالعۀ تاريخ بابی -بھائی و سندی دالّ بر دسيسۀ يھودی-صھيونيستی -فراماسونری برای تضعيف و نھايتا ً
xlix
از بين بردن اسالم پذيرفته شد.
امروزه عناصر ضدبھائی در جھان اسالم ،با استناد به خاطرات دالگورکی ،به جذب حاميان مشتاق نظريهھای توطئه و خيانت ادامه
میدھند .نمونۀ بارز آن روزنامۀ دولتی کيھان است که حامی تندروھای فوقالعاده متع ّ
صب در دولت ايران است .سردبير اين روزنامه
توسط رھبر عالی ايران ،فعالً آيت ﷲ خامنهای ،انتخاب میگردد .در طول چند سال گذشته ،کيھان قريب چھل مقاله برای بدنام کردن
بھائيان منتشر نموده که ھدف آن آشکارا برانگيختن سوء ّ
ظن ،بیاعتمادی و نفرت در خوانندگان نسبت به بھائيان ايران بوده است .در
اين مقاالت ،در ميان ساير موارد ،به استفاده ازيادداشتھای مجعول دالگورکی استمرار بخشيده تا تاريخ را تحريف نمايند و بھائيان
رابه دروغ متھم کنند که ُع ّمال قدرتھای خارجی و دشمنان اسالم ھستند.
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با اين وجود ،اين يادداشتھا آنقدر مشحون از اشتباھات و تناقضات است که ھيچ محقّق منصف تاريخ ،اين اثر را ج ّدی تلقّی نمینمايد.
بعضی از اين اشتباھات در جدول ذيل فھرست شده است:

ادعای مطرح شده در خاطرات

حقيقت ماجرا

• دالگورکی در سمت مترجم برای سفارت
l
روس به ايران آمد.
----------------------------------• به محض ورود به ايران در دھۀ ،1830
دالگورکی مسلمان شد و فارسی و عربی
آموخت .وی سپس اسالم را باطل اعالم کرد
و با ايجاد فِ َرق جديدی در شيعه از طريق
li
باب به تخريب اسالم پرداخت.

• دالگورکی از سال  1832تا 1837منشی نمايندگی روس در الھۀ ھلند بود.
او در ژوئن  1845به سمت وزير مختار روس در طھران منصوب شد ،ولی
lx
تا ژانويۀ  1846به محل مأموريت خود در ايران وارد نشد.
-------------------------------• دالگورکی در تاريخی که ا ّدعا شده در ايران نبوده است .به يادداشت باال
مراجعه نمائيد.
• محقّق روسی ،ميخائيل اس .ايوانف ،در خصوص گزارشھای ديپلماتيک
دالگورکی تحقيقاتی انجام داده و آن را ضميمۀ کتابی در مورد بابيان قرار
داده است .عنوان کتاب قيام بابيان در ايران 1842-1852،است و در سال
 1939در مسکو منتشر شده است .ايوانف کمونيست بود و بنابراين ھم ضد
تزار )بنابراين ضد دالگورکی( و ھم ض ّد مذھب )بنابراين ض ّد بابيان( بود.
اگر کوچکترين حقيقتی در ا ّدعای گرويدن دالگورکی به اسالم يا سازش او
با بابيان وجود داشت ،ايوانف با خشنودی آن را بزرگتر جلوه میداد .با
وجود اين ھيچ ذکری از اين اتفاقات در اثر او وجود ندارد.
• در بخشی که برای دالگورکی در فرھنگ معتبر روسی مربوط به
زندگينامهھا )فرھنگ زندگينامهھای روسیRusskii Biograficheski lxi
 (Slovarوجود دارد ،ھيچ اشارهای به ا ّدعاھای اين خاطرات وجود ندارد.
• ک ّل دورۀ خدمت ديپلماتيک دالگورکی را میتوان با مطالعۀ مجلّدات
سالنامهھا و کتابھای سال ،مانند  lxii Almanach de Gothaمورد
بررسی قرار داد .ھيچيک از منابع فوق نيز ا ّدعاھای مطرح شده در
خاطرات مزبور در خصوص دالگورکی يا ا ّدعای ارتباط وی با حضرت
lxiii
باب را تاييد نمینمايد.
-------------------------------------------• دالگورکی منشی نمايندگی روسيه در نپال ) (1838-1842و استانبول
) (1843-1845بود lxiv.سيد کاظم رشتی سه سال قبل از اين که دالگورکی
وارد ايران شود در کربال درگذشته بود .ھيچ سند تاريخی مبنی بر سفر
دالگورکی به کربال وجود ندارد.
-----------------------------------------• ھيچ سند تاريخی دا ّل بر اين اظھارات ،جز خاطرات مجعول ،وجود ندارد.
ھمچنين ،دالگورکی ھرگز باب را مالقات نکرد؛ بنابراين ھيچ پايه و اساسی
برای اين اتّھامات و ادعاھا وجود ندارد.

------------------------------------• اوايل دھۀ ،(1841-1843) 1840
دالگورکی در کالسھای سيد کاظم رشتی در
کربال شرکت میکرد و در آنجا برای ا ّولين
lii
بار با باب آشنا شد.
----------------------------------• در آغاز دھۀ  ،1840باب ساعات زيادی را
بر بام خانهاش در بوشھر ،در زير آفتاب
سوزان ،به ترنّم ادعيۀ شيخيه میگذراند .وی
ھمچنين به حشيش معتاد بود .ش ّدت گرما و
اعتياد قوۀ تعقّل او را به تحليل برد .چون
ھدف دالگورکی تضعيف اسالم بود ،ھر دوی
liii
اين رفتارھا را تشويق مینمود.
----------------------------------------• خاطرات گفتگوھايی را به تفصيل بين باب و
دالگورکی در اوايل دھۀ  1840نقل مینمايد.
در يکی از اين گفتگوھا ،دالگورکی باب را
که تحت تاثير حشيش بوده تشويق مینمايد که
liv
ا ّدعای پيامبری نمايد.
--------------------------------------• بعدھا دالگورکی به بابيان و بھائيان کمک
کرد تا به عشقآباد روسيه مھاجرت نمايند و
ا ّولين مشرق االذکار خود را در آن شھر
lv
بسازند.
------------------------------------------• بسياری از آثار باب توسط دالگورکی نوشته

------------------------------------------• دالگورکی ھرگز نه باب را میشناخت و نه او را مالقات کرد .او تا سال
 1846وارد ايران نشده بود .او تا سال ) 1847سه سال بعد از تأسيس آن(
حتّی از نھضت بابيه آگاه نبود .در سال ) 1852دو سال بعد از شھادت
حضرت باب( دالگورکی ھنوز اطّالع درستی دربارۀ تعاليم حضرت باب
lxv
نداشت و آن را مشابه کمونيستھای اروپا تصور ميکرد!
• بعضی از گزارشھای دالگورکی حتّی نشانگر دشمنی وی نسبت به حضرت
باب و نگرانیاش از گسترش نھضت به قفقاز و ايجاد اختالل در قدرت تازه
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و برای باب فرستاده شد .بقيه را خود باب
نوشت ولی دالگورکی اشتباھات او را
تصحيح کرد .دالگورکی ھمين کار را در
lvi
مورد بھاءﷲ و آثار او ادامه داد.
---------------------------------------------• بھاءﷲ و برادر ناتنیاش ميرزا يحيی)ازل(
از خدمۀ ميرزا آقاخان نوری ،صدراعظم
lvii
آيندۀ ايران بودند.
-----------------------------------------------• گفته میشود که دالگورکی در محافلی در
خانۀ حکيم احمد گيالنی ،سياستمدار ايرانی،
شرکت میکرده و بھاءﷲ و ميرزا يحيی ازل
lviii
ھم در آن محافل حضور داشتهاند.

---------------------------------------------• در چاپ خراسان خاطرات ،بيان شده که
دالگورکی پولی برای حضرت بھاءﷲ جھت
ساختن خانهای در ع ّکا فراھم نموده است .در
چاپھای بعدی عکا به ادرنه تبديل شده
lix
است.

تأسيس روسيه در آن منطقه است.
------------------------------------------• ھيچ فرد بابی ھرگز به عشقآباد مھاجرت نکرد .اولين سکونتگاه بھائی در
عشقآباد در سال  ،1882پانزده سال بعد از وفات دالگورکی ،تأسيس شد.
طرح مشرقاالذکار عشقآباد در سال  1902آغاز و در سال  ،1908حدود
lxvii
 40سال بعد از وفات دالگورکی ،خاتمه يافت.
-------------------------------------------------• ھمانگونه که بيان شد ،دالگورکی تا سال  ،1847يعنی تقريبا ھمان زمانی که
حضرت باب به قلعۀ ماکومنتقل شدند ،ھيچگونه آشنائی با حضرت باب و
ا ّدعای ايشان نداشت lxviii.جز محاکمهای مختصر در تبريز در ژوئيۀ
 ،1848حضرت باب بقيۀ اين سه سال تا زمان شھادتشان در  9ژانويۀ
 1850را در سجن به سر بردند .بنابر اين ھيچ گفتگو يا ارتباطی بين ايشان
و دالگورکی در ھيچ زمانی امکان پذير نبوده است.
-----------------------------------------------------• حضرت بھاءﷲ در خانوادهای اشرافی به دنيا آمدند .پدرشان وزير اماموردی
ميرزا ،پسر فتحعليشاه بود lxix.در حالی که خانوادۀ حضرت بھاءﷲ نسبت
دوری با ميرزا آقاخان داشتند ،ھيچ دليلی برای اين که پسران خانوادهای
اشرافی در خانۀ يکی ازاقوام خود خادم باشند وجود ندارد.
------------------------------------------------------------• آنچنان که در چاپ خراسان خاطرات مزبور بيان شده ،حکيم احمد گيالنی در
سال  1835فوت نمود .در جای ديگر ھمان منبع ا ّدعا مینمايد که دالگورکی
در سال  ،1838يعنی سه سال بعد از فوت فرضی گيالنی ،وارد طھران شد.
در واقع ،دالگورکی تا ژانويۀ  1848وارد ايران نشد.
• اگر واقعا گيالنی در سال  1835فوت کرده باشد ،حضرت بھاءﷲ در آن
زمان بيش از  17سال نداشتهاند و يحيی ازل ھم کودکی پنج ساله بوده است؛
بنابراين "سن آنھا برای ھمنشينی در چنين مجالس شبانهای با سياستمداران
lxx
عالیرتبه ای ھمچون گيالنی و دالگورگی مناسب نبوده است".
----------------------------------------------------------• دالگورکی در سال  ،1867يعنی يک سال قبل از اين که حضرت بھاءﷲ به
عکا تبعيد شوند ،فوت کرد .وقتی که فردی متوجه شد که اطالعات موجود
در چاپ خراسان نمیتواند از لحاظ تاريخی صحيح باشد ،در چاپھای بعدی
مح ّل خانه از عکا به ادرنه تغيير پيدا کرد تا در زمان حيات دالگورکی باشد.
به ھر حال دالگورکی در سال  ،1854يعنی  9سال قبل از اين که حضرت
بھاءﷲ به ادرنه تبعيد شوند ،از خدمات سياسی روسيه بازنشسته شد .بنابراين
ھر گونه کمکی که وی بعد از سال  1854به حضرت بھاءﷲ نموده باشد بايد
از سرمايۀ شخصی او بوده باشد که بسيار بعيد به نظر ميرسد .صرف نظر
از اين مطلب ،خاطرات دالگورکی ھيچ مدرکی به عنوان منبع اين ا ّدعا ذکر
lxxi
نمینمايد.
lxvi

جايگاه واقعی دالگورکی در تاريخ بھائی
در سال  ،[1231]1852توطئۀ سوء قصد به جان ناصرال ّدين شاه ،سلطان ايران ،که توسط چند بابی متع ّ
صب صورت گرفت ،با شکست مواجه
ّ
سوءظن قرار گرفت و بسياری از بابيان دستگير شدند .زمانی که حضرت بھاءﷲ به وسيلۀ شاه مسجون
شد .در نتيجه ،ک ّل جامعۀ بابی مورد
گرديدند ،خانوادۀ ايشان نزد مجيد آھی ،که ھمسر خواھر حضرت بھاءﷲ بود و در مقام منشی سفارت روسيه در طھران کار میکرد ،رفتند.
lxxii
خانوادۀ حضرت بھاءﷲ از ميرزا مجيد خواستند که نزد دالگورکی برود و از او بخواھد که به نفع حضرت بھاءﷲ در اين ماجرا مداخله نمايد.
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دالگورکی و ھمچنين ميرزاآقاخان نوری ،که خويشاوندی دوری با حضرت بھاءﷲ داشت و صدراعظم ايران در آن زمان بود ،ھر دو از شاه
خواستند که يا عليه حضرت بھاءﷲ مدارکی ارائه نمايد و يا ايشان را آزاد کند .ناصرال ّدين شاه ،چون ھيچ مدرکی عليه حضرت بھاءﷲ نداشت،
پذيرفت که ايشان را آزاد نمايد اما مق ّرر نمود که ايشان از ايران تبعيد گردند .دالگورکی به حضرت بھاءﷲ و خانوادۀ ايشان پيشنھاد کرد که به
روسيه مھاجرت نمايند ،ولی حضرت بھاءﷲ نپذيرفتند .در عوض ،ايشان تصميم گرفتند به عراق ،که جمعيت مسلمان شيعۀ قابل تو ّجھی داشت،
lxxiii
تشريف ببرند .اين ک ّل کمک دالگورکی به حضرت بھاءﷲ و نقش او در تاريخ بھائی بود.
حضرت بھاءﷲ در آوريل ] 1853اسفند [1231وارد بغداد شدند و دورۀ  40سالۀ تبعيدشان در قسمتھای مختلف امپراطوری عثمانی آغاز و تا
صعود ايشان در فلسطين ادامه يافت .در مه ]1854ارديبھشت  [1233دولت روسيه دالگورکی را با حکم امپراطوری به عضويت سنا منصوب
lxxiv
نمود .اين پايان مأموريت ديپلماتيک دالگورکی در ايران بود و برای ھميشه ارتباط او را با ايران قطع نمود.

ميرزا آقاخان نوری :صدر اعظم ايران و از خويشاوندان دور حضرت بھاءﷲ
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ميرزا مجيد آھی :منشی سفارت روس و شوھر خواھر حضرت بھاءﷲ

ارتباط با انگليس :دست نشاندگان امپرياليسم
ا ّدعاھای ديگری نيز وجود دارد که نھضت بابی را دولت انگليس پايه گذاری نموده و ديانت بھائی با امپرياليسم مرتبط است .ا ّما ،اتّھام
ارتباط با دولت انگليس حاصل نتيجهگيریھای اشتباه از مدارک جعلی بوده است.

حضرت باب و جناب باب الباب به عنوان عمال دولت انگليس
بعضی از آثار جدلی به ا ّدعای مطرح شده توسط فريدون آدميت ،مورخ مشھور دورۀ قاجار و انقالب مشروطيت ايران ،استناد نموده
اظھار داشتهاند که نھضت بابی را دولت انگليس پايه گذاری کرده است .آدميت ،در صفحات  243-244چاپ اوّ ل کتاب مشھورش در
شرح زندگی اميرکبير ،نخستين صدراعظم ناصرال ّدينشاه ،که در سال  [1323] 1944طبع شد ،ا ّدعا نموده بود که ّ
مالحسين در
حقيقت عامل دولت انگليس بوده و آرتور کانلی  ،([1186-1221] 1807-1842) Arthur Conollyافسر اطّالعات ،محقّق و
نويسندۀ انگليسی ،او را استخدام کرده است .آدميت اشاره نموده که سند اين اتھام در کتاب کانلی ،به نام سفر زمينی از انگلستان به
شمال ھندوستان از طريق روسيه ،ايران و افغانستان ،5است که به مالقات جناب ّ
مالحسين و کانلی در سال  [1209]1830در طول
سفر کانلی به خراسان اشاره دارد .به نظر آدميت ،اين ّ
مالحسين بود که به خاطر منافع انگليس حضرت باب را وادار نمود که چنين
ّ
ادعايی بنمايد .مالقاتی که ا ّدعا شده در واقع ھرگز رخ نداد .در سال  ،1830جناب مالحسين نوجوانی  17ساله و حضرت باب طفلی
 11ساله بودند .به عالوه کانلی خودش در  35سالگی ،يعنی  2سال قبل از اين که حضرت باب حتی ا ّدعای خود را علنا ً بيان نمايند،
فوت نمود .زمانی که يکی از اساتيد به نام مجتبی مينوی ،با در دست داشتن نسخهای از کتاب کانلی آدميت را مالقات نمود و از او
خواست که اشاره به جناب ّ
مالحسين با حضرت باب در اين کتاب را به او نشان دھد ،آدميت مجبور شد اعتراف کند که ا ّدعای او
lxxv
جعلی است .او اين مطالب ساختگی را در چاپھای بعدی کتابش حذف نمود.

Journey to the North of India Overland from England through Russia, Persia, and Affghaunistaun
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5

کتاب آرتور کانولی

فريدون آدميت

اعطاء لقب سر به حضرت عبدالبھاء
اتّھام رابطۀ بھائيان با انگليس به اعطای لقب سر به حضرت عبدالبھاء توسط نمايندء انگليس در فلسطين نيز مبتنی شده استlxxvi؛
عملی که به ا ّدعای عوامل بھائیستيز نشانۀ واضح ارتباط سياسی ديانت بھائی و بريتانيای کبير است .تصوير ذيل اغلب به عنوان سند
تصويری اين ارتباط به کار ميرود.
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مراسم اعطای لقب سر به حضرت عبدالبھاء در  27آپريل  1920در حيفا ،فلسطين

در حالی که منابع جدلی ا ّدعا مینمايند اعطای لقب سر به حضرت عبدالبھاء پاداش خدمات ايشان در جھت حفظ منافع دولت انگليس
بوده ،واقعيت امر آن است که اين لقب بدان علّت به ايشان داده شد که مساعی انساندوستانۀ حضرت عبدالبھاء در طول جنگ جھانی
اوّ ل سبب نجات جان بسياری از مردم در دوران قحطی در کشور فلسطين گرديد lxxvii.در طول سالھا ،دولت انگليس لقب ِسر را به
افرادی با سوابق گوناگون اعطاء نموده است .اين افراد دامنهای از سياستمدارانی ھمچون نلسون ماندال  Nelson Mandelaگرفته
تا پيشگامان امور تجاری مانند بيل گيتس  ،Bill Gatesمديرعامل مايکروسافت ،و شخصيتھای ھنری و سرگرمی مانند استيون
اسپيلبرگ ،Steven Spielbergکارگردان ھاليوود را در بر میگيرد .خدمت به عالم انسانی در ھفده مقولۀ مختلف سبب میشود
لقب انگليسی ِسر اعطاء گردد .اين مقولهھا عبارتند از:
 ھنر و سرگرمی -ديانت

 سياست و حکومت امرا ،پادشاھان وشاھزادگان
 -تعليم و تربيت

 -امور مالی

 -اکتشافات

 -ورزش

 امور ديپلماتيک -علوم

 امور نظامی -پزشکی

 امور تجاری -اقدامات بشردوستانه

 خبرگزاری صوتیتصويری

 -حقوق

 -تنفيذ قانون
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حضرت عبدالبھاء اوّ لين شخصيتی بودند که لقب انگليسی ِسر را در زمينۀ خدمات بشردوستانه ،در سال  ،[1299] 1920اندکی پيش
از عروج از اين عالم خاکی دريافت نمودند .لقب ِسر در اين زمينه به افرادی داده میشود که خدماتی در جھت اصالح و بھبود شرايط
انسانھا و نه خدمت به دولت انگليس انجام داده باشند .بعضی از افرادی که اين لقب را دريافت نمودند ،شخصيتھای برجستهای
ھمچون دکتر آلبرت شوايتزر  Dr. Albert Schweitzerدر سال  [1334] 1955به علّت خدمات مذھبی پزشکی در افريقا و مادر
ترزا  Mother Teresaدر سال  [1362]1983به علّت کمک به فقرا ،بيماران ،ايتام و ساکنين ُمشرف به مرگ ھندوستان و ساير
lxxviii
کشورھا بودند.

دکتر آلبرت شوايتزر ) (1875-1965متخصص الھيات ،موسيقيدان ،فيلسوف و فيزيکدان اھل آلسس فرانسه

مادر ترزا ) (1910-1997اگنس گونکسا بوجکسيو ) (Agnes Conxha Bojaxhiuراھبۀ کاتوليک روم و بشر دوست اھل آلبانيا
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در طول جنگ جھانی اول ،کشور فلسطين به علت بیکفايتی دولت عثمانی در ادارۀ امور و ھمچنين حمالت پی در پی نوعی ملخ
دچار قحطی شد .اين نوع ملخ حشرۀ گياه خواری دارای شاخکھای کوتاه است که سريعاً تکثير میگردد و مسافتھای طوالنی را به
lxxix
صورت گروھی طی میکنند؛ آنھا مزارع را به سرعت عريان میسازند و لطمۀ سنگينی به محصوالت وارد میکنند.

بی کفايتی دولت عثمانی
در طول سالھای  1911تا  ،[1290-1293]1914حکومت عثمانی دچار شکستھای قاطع و پی در پی در طرابلس و بالکان گرديد.
با اين ھمه ،ھنگامی که جنگ جھانی اوّ ل در تابستان  1914آغاز گرديد ،ح ّکام عثمانی ،يعنی حزب جوانان ترک ،و علیالخصوص
گروه سه نفرۀ انور پاشا ،طلعت پاشا و جمال پاشا نابخردانه دولت را وادار کردند با ورود به جنگ و طرفداری از نيروھای محور،
يعنی آلمان و اتريش – ھنگری ،دست به رشتهای از عمليات گستردۀ نظامی بزند .اين تصميم منجر به انحطاط و سرانجام اضمحالل
lxxx
و سقوط نھائی امپراطوری عثمانی گرديد.

قحطی در منطقهۀ حيفا -عکا
حضرت بھاءﷲ در اوت ] 1868مرداد [1247به عکا تبعيد گرديدند .عالوه بر عائلۀ مبارکه ،حدود  70نفر از پيروانشان نيز ايشان را
ھمراھی مینمودند .سالھای اوّ ليه زندگی در عکا برای حضرت بھاءﷲ و ھمراھانشان بسيار سخت بود .سرانجام ،بیاعتمادی اوّ ليه
به تبعيدشدگان از ميان رفت و شرايط رو به بھبودی گذاشت .در دھهھای پس از آن ،جامعۀ کوچک بھائی شروع به رشد نمود .بعضی
از بھائيان مغازه باز کردند و برخی به انواع داد و ستد پرداختند و برخی ديگر ھم به زراعت در منطقۀ حيفا -ع ّکا مشغول به کار
شدند.
ھمچنين ،بعد از صعود حضرت بھاءﷲ در سال  ،[1271]1892حضرت عبدالبھاء توانستند ترتيب خريد قطعاتی از اراضی ارزان
قيمت در روستاھای مختلف آن منطقه از جمله سامره و عدسيه در نزديکی نھر اردن را بدھند .ايشان تعدادی از کشاورزان بھائی در
آن منطقه را ھدايت فرمودند در اراضی ايشان به کشت گندم بپردازند .عشر گندمھای کاشته شده را به بيت حضرت عبدالبھاء
lxxxi
میفرستادند ،بقيه را در محلھای مخصوص ذخيره میکردند ،میفروختند يا با ساير بھائيان و ھمسايهھا تقسيم میکردند.
با آغاز جنگ جھانی اول ،حضرت عبدالبھاء اراده فرمودند که بھائيان ساکن منطقۀ حيفا -عکا را ،که تعدادشان به حدود  140نفر
میرسيد ،از خطرات احتمالی بمباران يا ساير حمالت به آن منطقه محافظت فرمايند .بنابر اين ،آنھا را به طور موقّت در ابوسنان ،که
دھکدهای دروزی واقع در حدود  7مايلی شرق عکا بود ،نقل مکان فرمودند .اين جابهجايی در سپتامبر ] 1914شھريور [1293رخ
داد و تا مه ] 1915ارديبھشت  [1294ادامه يافت.
از  28مارس تا  15آوريل  8]1915فروردين 1294تا  25ارديبھشت ،[1294ھيجده حملۀ ملخ مزارع منطقۀ حيفا -عکا را ويران
نمود و اکثر کشتزارھای حاصلخيز را به اراضی باير و بیحاصل تبديل نمود .يکی از شاھدان عينی بھائی که ناظر حمالت اوليۀ
ملخھا بوده ،اينگونه می نويسد:
ملخھا مانندابری ضخيم جلوی اشعۀ خورشيد را گرفته بودند و وقتی فرود آمدند ،به صورت چند اليه روی ھم قرار
گرفتند .در اندک زمانی ،حتّی حاصلخيزترين مزارع به اراضی باير و بیحاصل تبديل شدند) .حبيب مؤيّد،
خاطرات حبيب(
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حملۀ ملخھا

ملخ

حضرت عبدالبھاء ،موقعی که در ابوسنان بودند ،به بعضی از بھائيان تعليم داده بودند که سبزی بکارند .سبزیھای تازه ھمراه با گندم
و ذرّ تی که از مزارع بھائيان در نُقَيب ،سامره و عدسيه میرسيد جان بسياری از ساکنين منطقه از ھر قشر و مذھبی خصوصا ً فقرا را
lxxxii
از مرگ حتمی نجات داد.
در سال  ،1918وقتی که نيروھای انگلستان ،قوای عثمانی را شکست دادند و وارد شھر حيفا شدند ،برای تأمين موا ّد غذايی
سربازانشان با مشکل مواجه شدند .افسر فرماندۀ انگليسی از حضرت عبدالبھاء تقاضای کمک نمود .حضرت عبدالبھاء صرفا ً به
علّت بشردوستی ،ھمان گونه که با ساير مردم منطقۀ حيفا و عکا برخورد نموده بودند ،با سربازان انگليسی رفتار نمودند .ايشان به
افسر فرمانده فرمودند که ّ
غالت کافی برای سربازان در انبار موجود است lxxxiii.اين حرکت انساندوستانه در طول سالھای جنگ
سبب شد که مقامات قيموميت انگلستان برای فلسطين ،لقب ِسر را به حضرت عبدالبھاء اعطاء نمايند و ايشان با اکراه و تنھا به جھت
حفظ ادب و احترام اين لقب را پذيرفتند .ايشان ھرگز از اين لقب سخنی بر زبان نراندند و از آن در ھيچ موقعيتی ،اعم از خصوصی
يا عمومی ،استفاده ننمودند.

نظر ديدارکنندگان با حضرت عبدالبھاء در باره ايشان
تضا ّد قابل مالحظهای بين نظرات افراد منصفی که حضرت عبدالبھاء را مالقات نمودند و اطّالعات دست اوّ لی از ايشان داشتند با
آنچه که در مورد حضرت عبدالبھاء در محافل مسلمان ض ّد بھائی توصيف میگردد وجود دارد .در حالی که رسانهھای دولتی ايران
24

ھمچنان حضرت عبدالبھاء را به صورت عامل استعمار و امپرياليسم به تصوير میکشند ،افرادی ھمچون خليل جبران صاحبنام،
نويسندۀ کتاب پيامبر ،وجود ايشان را آنقدر متعالی و شريف میيابد که مھبط الھامات روح القدس باشد.

تصوير حضرت عبدالبھاء توسط خليل جبران نويسندۀ کتاب پيامبرترسيم شده در سال [1291] 1912
25

جبران حضرت عبدالبھاء را در سال  [1291]1912مالقات نمود و از ايشان تقاضا کرد اجازه دھند تصوير از ايشان را ترسيم نمايد.
او در مورد حضرت عبدالبھاء چنين مینويسد" :برای اولين بار وجودی را به آن اندازه متعالی ديدم که قابليت آن را داشت که مھبط
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الھامات روحالقدس باشد".
ادوارد ج .براون مستشرق بزرگ و استاد دانشگاه کمبريج که در سال  [1269]1890حضرت عبدالبھاء را مالقات نمود و پس از آن
نيز با ايشان مکاتبه داشت در بارۀ ايشان چنين مینگارد:
بندرت شخصی را ديدهام که زيارتش به اين اندازه در من تأثير نمايد .شخصی بلند قامت و خوش بنيه ،دارای اندامی موزون
و محکم ،قامتی چون سرو روان کشيده و خرامان ،مولوی سفيد رنگی بر سر دارد و لبّاده سپيدی در بر ،گيسوان مشگين بر
دوش افشانده از پيشانی بلند و نيرومندش آثار کمال عقل و ذکاء و ارادۀ محکم و خلل ناپذير پديدار ،دارای چشمانی تيزبين و
جاذب و در عين حال فتّان و دلربا؛ اين است ا ّولين اثری که در ذھن نگارنده از مالقات حضرت عباس افندی يا سرکار آقا ،به
لقبی که بابيان حضرتش را مینامند ،باقی ماند ...ھر جلسه از نو نطقی فصيح نمودن و بالتأ ّمل بيانی جديد و برھانی بليغ ادا
کردن و با کمال قدرت و مھارت ھر موضوع را وصف و تمثيل نمودن و تا اين اندازه در کتب مق ّدسۀ عبرانيان و مسيحيان و
مسلمين احاطه و علم داشتن بنظر من از نوادر و غرائب امور است که حتّی در بين خود ايرانيان ھم که ھمنژاد آن حضرتند
و بر لطائف و دقائق امور واقف و آگاه ،يافت نشود .اين اوصاف که با مشی و وقار و عظمت و لطف و مھربانی حضرت
عباس افندی آميخته بود مرا دچار شگفتی و تعجب نمود .مبھوت و متحير ماندم که تاچه اندازه آن حضرت ،نه تنھا در دايرۀ
پيروان پدر بزرگوارش بلکه در خارج آن محيط و جمع نفوس ،نفوذ و احترام دارد .ھرکس که حضرت عباس افندی را
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زيارت نمود ممکن نيست بتواند نسبت به عظمت و اقتدار آن حضرت شک و ترديد نمايد.

در طول اسفار حضرت عبدالبھاء به غرب افراد مھمی ايشان را مالقات نمودند .نمايندگان ايالتی ،سفرا ،نمايندگان مجلس ،خاخامھا و
کشيشھای سرشناس ،و ساير مردم برجسته که در ميان آنھا میتوان به شخصيتھای ذيل اشاره کرد:
دکتر د.اس .جردن ) ،(D.S. Jordanرئيس دانشگاه لالند استانفورد) ، (Leland Stanford Universityپرفسور جکسون
) (Jacksonاز دانشگاه کلمبيا  ،(Columbia) Universityپرفسور جک از دانشگاه آکسفورد ،خاخام استفان وايز (Stephan
) Wiseاز نيويورک ،دکتر مارتين ای ماير ) ،(Martin A. Meyerخاخام ژزف ال لوی  ،(Joseph L.) Levyخاخام آبرام سيمون
) ،(Abram Simonالکساندر گراھام بل )) (Alexander Graham Bellمخترع تلفن( ،رابيندرانات تاگور )(Rabindranath
 ،Tagoreعاليجناب فرانکلين کی لين ) ،(Franklin K. Laneخانم ويليام جنينگز برايان ) ،(William Jennings Bryanاندرو
کارنگی ) ،(Andrew Carnegieعاليجناب فرانکلين مک ويگ ) ،(Franklin MacVeaghوزير خزانهداری اياالت متّحده ،لی
مک کالنگ ) ،(Lee McClungآقای روزولت )رئيس جمھور آتی امريکا( ،دريادار وين رايت ) ،(Wain Wrightدريادار پيری
) ،(Pearyسفرای انگليس ،ھلند و سويس در واشنگتن ،يوسف ضيا پاشا ) ،(Yusuf Diya Pashaسفير ترکيه در واشنگتن ،توماس
سيتون ) ،(Thomas Seatonعاليجناب ويليام سولزر ) (William Sulzerو شاھزاده محمود علی از مصر ،برادر امير
مصر.88 lxxxvi.

در ستايش حضرت عبدالبھاء
در مراسم تشييع پيکر حضرت عبدالبھاء ،خيابانھای حيفا مملو از ھزاران نفر از مسلمانان ،مسيحيان ،يھوديان ،دروزيان و بھائيان
از مناطق حيفا و عکا بود که برای شرکت در اين مراسم باشکوه گرد آمده بودند .افراد عرب ،ايرانی ،يونانی ،ترک ،کرد ،امريکايی
و اروپايی از اقشار مختلف جامعه در اين مراسم شرکت داشتند .حسن موقر باليوزی در زندگینامۀ حضرت عبدالبھاء از مراسم تشييع
و سخنرانیھای مختلفی که توسط شخصيتھای برجسته در آن مراسم ايراد گرديد ،شرح کاملی درج نموده است.
اولين سخنران يک خطيب مشھور مسلمان ،يوسف الخطيب احساسات خويش را چنين بيان کرد:
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ای معشر عرب و عجم برای که گريه و زاری میکنيد؟ آيا برای کسی است که در حيات ديروزی خود بزرگ بود
و در موت امروزی بزرگتر است؟ اشک برای کسی که به عالم بقا شتافته َمريزيد ،بلکه برای از کف رفتن تقوی
و عقل و احسان ندبه کنيد .برای خود زاری کنيد چه که فاقد شمائيد .فقي ِد شما رھگذری بود که از عرصۀ اين جھان
فانی به عالم باقی قدم گذاشت .ساعتی برای خاطر کسی زاری کنيد که قريب به ھشتاد سال به حال شما گريه کرد.
نظر به راست کنيد نظر به چپ نمائيد .نظر به شرق و غرب نمائيد؛ ببينيد چه عظمت و جاللی غيبت نموده؛ چه
پايه بزرگ صلحی منھدم شده؛ چه لبھای فصيحی خاموش گشته .وااسفا! قلبی نيست که از غم اين مصيبت،
دردناک نيست و ديدهای نيست که پُرسرشک نيست .وای به حال فقرا؛ احسان از آنھا مقطوع شد .وای به حال
يتيمان که پدر بزرگوارشان از دست رفت .اگر حيات ِسر عبدالبھاء به قربانی بسياری از روحھای قيمتی مصون
میماند در اين راه بسی از نفوس جان خود را فدا مینمودند .ولی يَ ِد تقدير به غير از اين امضاء نموده ھر آتيهای
قبالً مق ّدر گشته و فرمان الھی خلل پذير نيست .از اعمال اين قائد انسانيت چه بيان کنم؟ زيرا که خارج از ح ّد
وصف و بيان است .به ھمين اکتفا میکنم که بر ھر قلبی اثری دائمی گذاشت و بر ھر زبانی ذکر خيری عظيم و
کسی که چنين تذکاری بس عزيز و دائمی باقی بگذارد ھرگز نمرده است .ای اھل ابھی به خود تسليت دھيد .حليم
و صبور باشيد کسی در شرق و يا غرب نيست که به شما تسليت دھد زيرا که خود را بيشتر محتاج به تسليت می
6
داند.
سخنران بعدی ابراھيم نصار] [Ibrahim Nassarنويسندۀ مشھور مسيحی بيانات ذيل را ادا نمود:
و مثلی من يبکی اذا مات سيده

بکيت علی الدنيا و قد مات سيدی

چقدر اين مصيبت جانگداز تلخ و ناگوار است اين خسارت فقط راجع به مملکت ما نيست بلکه يک فاجعۀ عمومی
است .حضرت عبدالبھاء عباس قريب به ھشتاد سال زندگی فرمود و آتيه حياتش ھمچون حيات مرسلين بود
حضرتش ناس را تھذيب فرمود ،تعليم نمود ،احسان کرد و ارشاد فرمود تا آن که قومش را به اعلی ذروۀ جالل
فائز نمود .لذا از درگاه حضرت ربّ االرباب حضرتش را ثواب و جزاء عظيم از پی خواھد بود .ايّھا النّاس بدانيد
عباس مفقود نشده و نور بھاء خاموش نگشت شعاع اين نور الی االبد پاينده و درخشنده است .سراج بھاء حضرت
عبدالبھاء عمری نمود که از آن معانی حيات ابدی منبعث گشت و از آن تجليّات حيات روحيه ھويدا شد تا اين که از
اين دنيا رخت بربست و به جنت پروردگار انتقال فرمود در حالتی که ملبّس به ردای اعمال طيبه و صفات عزيزه
بود .بلی ح ّ
ضار محترم ،صحيح است که جسد مطھّر اين شخص عظيم را به مقام اخيرش مشايعت میکنيد ولی به
يقين مبين بدانيد که روح عبّاس ھميشه در بين شما به اعمال و اقوال و صفات و تمام جواھر حيات باقی و برقرار
است به جسد ما ّدی عباس وداع میکنيم و جسما از نظر ما غيبت میفرمايد وليکن حقيقت عبّاس روحانی از افکار
و عقول ما مفارقت نمینمايد و ذکر حضرتش از افواه منقطع نخواھد شد .ای راقد عظيم مق ّدس ،تو ما را احسان
کردی ،ارشاد نمودی ،تعليم فرمودی ،در بين ما با عظمت به تمام معنی عظيمت زندگی فرمودی مارا مفتخر به
اعمال و اقوال خود نمودی؛ مقام و منزلت شرق را به اعلی ذروۀ جالل رساندی؛ به کل رأفت نمودی و ناس را
تھذيب کردی تا آن که تاج وھّاج ظفر و فيروزی را حامل گشتی .در عين سعادت در ظلّ رحمت پروردگار بياسای
7
و ھو يجزيک خيرالجزاء.
پس از نويسندۀ مسيحی ،مفتی حيفا ،محمد مراد که فردی مسلمان بود چنين بيان نمود:
 ...دوست ندارم که مبالغه کنم در بيان مقام اين مرد بزرگ؛ پس دستھای نورانی او را در راه خدمت به عالم
انسانيت و آثار روشن وی را در عمل بِرّ و احسان احدی انکار نکرده است مگر کسی که خدا ُمھر بر دل او نھاده
باشد...

6

از صفحه  348و  347حيات حضرت عبدالبھاء نقل شده است
7
از صفحات  349و  350حيات حضرت عبدالبھاء
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تو ای مسافر و کوچ کنندۀ کريم ،زندگی کردی با عظمت و بزرگی و مرگ تو نيز با عظمت و بزرگی بود و اين
مشھد کبير و موکب مھيب نيست مگر برھانی ساطع بر عظمت تو حيّا ً و ميّتا ً .ا ّما بعد از تو ،ای فقيد ،کيست برای
فقيران و کيست برای گرسنگان و اندوهزدگان؟ بلکه کيست برای بيوه زنان و يتيمان بعد از فقدان يگانه مرد
انسانيت و تنھا مرد خيّر و معروف؟ خداوند در اين حادثۀ جسيمه و مصيبت عظيمه ،آل و اقارب تو را به صبر
8
جميل الھام کند و در رحمت و رضوان خود تو را فرو بَ َرد .اوست شنوا و پذيرا.
فرد برجستۀ بعدی عبدﷲ مخلص بود که فردی مسلمان بود چنين بيان نمود:
 ...آری آفتاب دانش غروب کرد ،بدر تقوی افول نمود ،ستارۀ مکارم اخالق فرو ريخت ،تخت فضيلت سرنگون
شد ،کوه احسان و نيکی از ھم پاشيد ،آثار ھدايت دگرگون شد ،به سبب رحلت اين مسافر کريم که انتقال میفرمايد
از جھان فانی به عالم باقی .به نظر نمی رسد که نيازيبه اين باشد که من به بيان فضائل اين فقيد بزرگ ويا نام بردن
مناقب اين نور جبين ميمنتھا مشغول شوم .ھمۀ شماھا گواھان عادلی ھستيد بر آنچه خداوند نھان کرده بود در
وجود او از حسن جمال و ُخلق جميل و وسعت صدر و دريای جود و کرم حاتمی  ...و من معذرت ميخواھم از
شماھا اگر در اين ايستادن خود )برای خطابه( وفائی را که واجب است نيکو به جا نياورده باشم و قادر نشده باشم
که ثنای نيکو و وصف شايان و ستايش پسنديدهای که اين مسافر کريم استحقاق آن را دارد ادا کرده باشم .پس آنچه
بر زبان من جاری است نيست مگر نتيجۀ قريحۀ مقروح زخمدار من و قلب خونآلود من پس اينھا در حقيقت
پارهھای جگر است نه کلمات ،و اشکھای ديده است نه عبارات...
"ز اين مصيبت شد فراموش آن مصيبتھا که بود

ليک خود منسی نگردد تا جھان برپاستی"
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پس از وی ،شيخ يونس الخطيب ،شاعر مشھور مسلمان ،شعری را که سروده بود قرائت نمود و پس از او اسقف
باسيليوس] ،[Bassiliosرئيس روحانی کليسای کاتوليک حيفا بيانات خود را که به ويژه در مورد اعمال انساندوستانۀ حضرت
عبدالبھاء ،احسان ايشان به فقرا و کرامت و جاللت و شيخوخت ايشان بود بيان نمود .سپس نوبت به جوانان رسيد تا ستايش و تجليل
خويش را بيان نمايند .وديع بستانی] [Wadi Bustaniکه جوانی مسيحی بود شعری خواند که ابياتی از آن چنين است:
در ارواح و اذھان ،تو جاودان خواھی زيست .يکی مثل تو که صاحب تمام کماالت ،فضائل و افتخارات است ابدی
است ...ای عبدالبھاء ،ای فرزند بھاءﷲ ،ای جان من فدای ھمچو تو .تو فرزانهای و خردمند يگانهای؛ جز تو ھر
که ھست ،دانشی دارد ظاھری؛ در عصر تو شاعران چه گويند؟ ای عبدالبھاء ،ای فرزند بھاءﷲ ،تو آنچنان زيستی
که خدايت میخواست نه آنچنان که بندگان او خواستند؛ تو در سرزمينی عزم رحيل کردی که عيسی مسيح و مريم
مقدس در آن زيستند .مکانی که پذيرای مح ّمد بود .سرزمينی که خاکش پربرکت است و پربار  ...اين آرامگاه و
10
نفس مقدسی که در او آرميده حيات بخش ماست .ميثاق عشق و اخالص ما جاودانه برقرار خواھد ماند.
ھشتمين خطيب سالومون بوزاگلو  ،Salomon Bouzagloاز شخصيتھای مشھور جمعيت يھود در حيفا بود که به زبان فرانسه
مطالب ذيل را بيان نمود:
در قرن انتشار فلسفه حسّی و غلبه ماديّات خيلی عجيب و نادر است که فيلسوفی باحاطه عبدالبھاء عبّاس يافت شود.
آن وجودی که بقلب و عواطف تکلّم ميکند و روح را بتعاليم و مبادی َح َسنه اش سيراب مينمايد .چه که مبادئيست که
8

از صفحات  313و  314کتاب کواکبال ّد ّريّه ،ج ،2تأليف عبدالحسين آواره

9

نقل از صفحات  314تا  316کواکب الدريه
10
شعر عربی است و توسط بيژن و فرناز معصوميان برای متن حاضر ترجمه شده است.
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اساس تمام عقايد و اخالق صافيه است با الواح و بيانات و حرکات مخصوصه و با آن مضامين دلکش .با ھر يک
ب قوّه ديگری ھستند .حيات
ازنابغهھای عصر که طرف ميشد آنھا را ھميشه قانع ميفرمود.
نفوس حيﱠه صاح ِ
ِ
شخصی و اجتماعی او بزرگترين سرمشق فداکاری و عفو برای خيرديگران بود.
فلسفه عبّاس بسيط و آسان است و به واسطه ھمان سادگی عظيم است چه که موافق با طبايع بشري است که امروزه
به واسطه اغالط و تعصّبات و موھومات موجوده لطافتش را گم کرده .عبّاس در حيفا ،فلسطين ،ارض مق ّدس،
منبت انبياء ،رحلت فرمود؛ سرزمينی که قرنھا متروک و بیثمر مانده بود روح جديد يافته مقام و شھرت اوّ ليّه خود
را از سر ميگيرد .در مصيبت رحلت اين پيمبر گريه و زاری ميکنيم؛ ما فقط نفوسی نيستيم که حضرتش را تجليل
مردمان ِوجدانپرست است و مردماني که در اين دنيای
مسکن
مينماييم .در امريک و اروپ و در تمام ممالکی که
ِ
ِ
دون تشنه عدالت اجتماعی و اخوّ ت ھستند نيز در اين مصيبت عزادارند .عبدالبھاء رحلت فرمود بعد از آنکه از
ھتک
استبداد و تعصّبات دينی و
ت افکار در اين عالم صدمات و ابتالآت زياد ديد .حضرتش َسنَوات
احترام حُريّ ِ
ِ
ِ
عديده در ع ّکا که باستيل عثمانی بود مسجون بود .بغداد پايتخت عبّاسيان نيز حبس او و پدرش را مشاھده کرد و
ايران مھد قديم فلسفه پر حالوت الھی ابناء خود را که اين عقايد را در آن سرزمين ايجاد نموده بودند بيرون کرد.
آيا در اين وقايع اراده الھی مشاھده نميشود که ھميشه اراضی موعود را اختصاصی داده که چون گذشته در آينده
ھم منبع افکار ساميه باشد؟ کسي که گذشتهای به اين درخشندگی دارد ھرگز نمرده است؛ کسي که چنين مبادی
عاليه را تعليم فرموده و منتشر نموده است و مقام قوم خود را در نظر قارئين آن مبادی مرتفع نمود ،مکلّل به خلود
11
و بقای ابدي است.
شيخ اسعد شوقاير ] ،[Shaykh As’ad Shuqayrاز شھروندان برجستۀ عکا ،که فردی تحصيلکرده و فصيحالبيان بود،
سخنرانی بعدی را ايراد کرد .پس از وی محمود صفدی ،شاعر مشھور مسلمان،مرثيۀ خويش را قرائت نمود .شيخ اسعد در
بارۀ حضرت عبدالبھاء چنين گفت:
اين آقای عباس بھائی از اھل عکا شمرده میشد ،چه که زياده از چھل سال اھالی عکا با وی زندگی کردند .مجالس
او مجالس علم بود و تکلّم میفرمود در آن مجالس به تفسير آيات قرآنيه ،و اخبار نبويه را جمع میکرد و به حکمت
خود و دقّت خويش بين آراء مف ّسرين و مح ّدثين و بين آراء علمای اين عصر و حکمای قديم و جديد توافق میداد.
صدقات پی در پی از او به ارامل و ايتام و مساکين میرسيد...برای او منزلت بزرگی بود که بُخل نمیفرمود بر
ھر کس که به او روی می آورد .در يک زمستانی مالقات فرمود با علمای عکا و بزرگان و اشراف در منزل استاد
بزرگ آقا شيخ علی ميری نوّ رﷲ مرقده و در فصل تابستان نيز ھمين اجتماع حاصل شد در قُرب منزل او در
ميدانی که در محلۀ فاخوره است 12و در اين دو اجتماع ھر کس نشسته بود جز کتاب تاريخ و تفسير و حکمت و
مجموعۀ اوراق حوادث که مخصوص باشد به مباحث علميه و فنيه چيزی ديگر نمیديد .پس از آن که در حيفا
منزل گرفت ،مسافرت فرمود به اروپا و امريکا و موعظه و نصيحت و خطابهھای بليغه در آنجا انتشار داد و
مرادش از اين نشريات اين بود که بين ارباب اديان و مذاھب الفت دھد و جدال عنيف را زايل سازد از دلھا و
زبانھا .تحريص میفرمود ھمه را بر تم ّسک به جواھر و اعراض )يعنی حقائق( و گذشتن از فروع و عوارض
)يعنی تقاليد و اوھام( و اين رويه که با اسلوبھای علميه داشت مخصوص بود به مسلک خودش .جمعی از ايرانيان
و غيرھم بر او اعتراض کردند و بر مسلک و آراء او انتقاد نمودند و رسائل و کتب مدوّ ن و مطبوع و منتشر
ساختند ،ولی او در مسير خود کوشش داشت و به انتقادات و اعتراضات ايشان کسالت حاصل نمیکرد و از عداوت
و بغض ايشان متألّم نمیگشت و معموال اين طور است که ھر صاحب امر تازه و ھر ذی مبدئی ناچار است از اين
که دستهای او را موافق شده مدح نمايند و دستۀ ديگر مخالفت نموده قدح و مذ ّمت کنند .سنّةُ ﷲ فی خلقه و لن تجد
13
لسنة ﷲ تبديال.
و ابياتی نيز از شعری که محمود صفدی در نعت حضرت عبدالبھاء سروده است نقل میگردد:
11

نقل از صفحه  350حيات حضرت عبدالبھاء

 12ناحيهای که بيت عبّود ،مق ّر و مسکن حضرت عبدالبھاء در آن قرار داشت.
13

از صفحات  321و  322کواکب الدريه
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شامگاه يکشنبه ،دروازهھای بھشت آسمان گشوده گشت .روح عبدالبھاء پروازی پرشکوه به سوی آن آغاز کرد؛ پيامبران به
پيشوازش رفتند و پذيرای او شدند...
ای کوه کرمل ،تو حال ،سرافراختهتر از جنّتی .چرا که مب ّدل به مق ّدسترين کوه گشتهای.
من تا ابد برای تو اشک خواھم ريخت ،و تو پياپی اشکھای مرا با دستان خود پاک کرده و خواھی کرد.
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اندکی پس از صعود حضرت عبدالبھاء در دسامبر]1921آذر 1300شمسی[ ،ھفتهنامۀ النّفير حيفا يک شمارۀ کامل خود را به حضرت
عبدالبھاء اختصاص داد .النفير مینويسد که حاضرين در مراسم تشييع ،حضرت عبدالبھاء را با القاب "رجل االنسانيه" "سيّداالکبر"،
"الفقيدالکريم" ستودند .اين شماره ھمچنين شامل مدح و ستايشی ويژه در خصوص حضرت عبدالبھاء توسط جامعۀ مسلمان حيفا بود.

تابوت حامل عرش مطھر حضرت عبدالبھاء که در دسامبر  1921از بيت ايشان در حيفا توسط افراد عالیمقام و برجسته از پيشينهھای
مختلف حمل گرديد.

14

شعر عربی است و توسط بيژن و فرناز معصوميان ترجمه شده است
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جمعيتی بالغ بر 10000نفر در مراسم تشييع جسد مطھر حضرت عبدالبھاء در خيابانھای حيفا تجمع نموده بودند.

بھائيان ،جاسوس اسرائيل و عوامل صھيونيسم بين المللی
از روزھای آغازين انقالب اسالمی ،بھائيان متھم به جاسوسی و خيانت علیالخصوص به نفع اسرائيل و صھيونيسم گرديدند.
صھيونيسم جنبشی سياسی و بينالمللی است که برای حمايت از بازگرداندن ا ّمت يھود به فلسطين تشکيل گرديد .به اين بھانه عدۀ
زيادی از بھائيان از ھر سن و طبقه دستگير ،ربوده ،شکنجه ،ترور يا اعدام گرديدند.

شيخ محمد موحد از علمای مسلمان که قبل از انقالب اسالمی به ديانت بھائی ايمان آورد و در مه  1979ربوده گرديد .پيکر ايشان ھرگز
يافت نشد.

31

پروفسور منوچھر حکيم که در مطب خويش در سال [1360] 1981به وسيلۀ فردی مسلح به شھادت رسيد.

دکتر عليمراد داودی استاد فلسفۀ دانشگاه طھران ،نويسنده ،مترجم و خطيب مشھور و عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران
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که در سال [1358] 1979ربوده شدند و پيکرشان ھرگز يافت نشد.

32

ھوشنگ محمودی وکيل و شخصيت مشھور تلويزيونی قبل از انقالب اسالمی ،يکی از  9عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران
که در اوت ] 1980مرداد [1359ربوده شدند .پيکر ايشان ھرگز يافت نشد.

ژينوس محمودی اولين زن ھواشناس ايرانی و رئيس سازمان ھواشناسی ايران ،ھمچنين عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران و
ھمسر ھوشنگ محمودی.
ايشان در  27دسامبر 6] 1981دی ماه  [1360به شھادت رسيدند.

33

شھين)شيرين( دالوند جامعه شناس ،يکی از  10بانوی بھائی که در  18ژوئن 28] 1983خرداد [1362در شيراز به شھادت رسيدند،
وی در ھنگام شھادت  25سال داشت.

مونا محمودتژاد مح ّ
صل ،معلّم درس اخالق ،يکی از  10بانوئی که در  18ژوئن 28]1983خرداد [1362در شيراز به شھادت رسيدند،
وی در ھنگام شھادت  17سال داشت.

34

دکتر فرامرز سمندری به ھمراه ھمسر امريکائیاش آنيتا و فرزندانش .وی پزشک و استاد دانشگاه تبريز بود و در جوالی ] 1980تير
 [1359در تبريز به شھادت رسيد.

ا ّما متّھم کردن بھائيان به جاسوسی موضوعاتی چند را برای اتّھام زنندگان در بر دارد .نخست اين که آنھا بايد به تعليم ،ھدايت يا
دستوری در آثار بھائی استناد نمايند که بھائيان را مأمور به جاسوسی بنمايد .ولی چنين موردی در ھيچيک از آثار بھائی وجود ندارد.
بهعالوه ،انتظار میرود جاسوسھا ھويت واقعی خود را پنھان سازند تا بتوانند به فعاليتھای جاسوسی خود ادامه دھند .اگر بھائيان
واقعا جاسوس بودند ،ھنگامی که دستگير میشدند ،بايد اعتقاد مذھبی خود را کتمان مینمودند تا بتوانند به مأموريت خود ادامه بدھند.
با اين ھمه ،اسناد تاريخی دھهھای قبل ثابت میکند که بھائيان دستگير شده ،به جای آن که به تقيه روی آورند که در فرقۀ شيعه عملی
مقبول برای دفع موقعيتھای خطرناک است ،قاطعانه اعتقاد مذھبی خود را بيان کردهاند .فردی که عضويت در جامعۀ بھائی را
بپذيرد ھمواره با عواقب وخيمی مواجه است .اين عواقب شامل مواردی مانند از دست دادن شغل ،حقوق بازنشستگی ،از دست رفتن
اموال ،محروميت از تحصيالت عاليه ،محکوميت به حبس طوالنی ،شکنجه و حتی مرگ بوده است .با وجود اين بھائيان دستگير شده
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عموما ً اين پيامدھا را پذيرفته و اعتقاد خويش را کتمان ننمودهاند.
دليلی که عموما ً به واسطۀ آن بھائيان به جاسوسی متھم میگردند اين است که مراقد مطھّره و اماکن متبرّ کۀ بھائيان در اسرائيل
امروز قرار دارد و بھائيان ايران به اسرائيل پول میفرستند و اين پول به منزلۀ سرمايهای جھت حمايت از فعاليتھای ض ّد اسالمی
ايشان قلمداد میگردد xc.بھائيان اظھار میدارند که بسياری از اماکن متبرّ کۀ مسلمين و مسيحيان نيز در اسرائيل واقع است ولی وجود
اين اماکن دليل آن نيست که مسلمين و مسيحيان عوامل اسرائيل يا صھيونيسم جھانی ھستند.
آنچه که در خصوص قرار داشتن اماکن متبرکۀ بھائيان در اسرائيل نديده گرفته شده ومورد بیتوجھی قرار میگيرد اين حقيقت است
که تأسيس مراقد مطھرۀ بھائی در اسرائيل امروز به علّت تبعيد حضرت بھاءﷲ به فرمان دو فرمانروای مسلمان به اين محل صورت
گرفته است .نخست ،در سال  ،[1232]1853حضرت بھاءﷲ تو ّسط ناصرال ّدينشاه از ايران به بغداد در خاک عثمانی تبعيد شدند .ده
سال پس از آن ،ناصرال ّدينشاه که از نفوذ روزافزون حضرت بھاءﷲ در نزديکی مرز ايران واھمه داشت ،از سلطان عبدالعزيز
35

امپراطور عثمانی درخواست نمود حضرت بھاءﷲ را به مناطقی که از مرز ايران دورتر باشد تبعيد نمايد .امپراطور عثمانی نخست
حضرت بھاءﷲ را به استانبول دعوت کرد و سپس به فاصلۀ چھار ماه ايشان را به ادرنه در سال  [1242]1863و پس از آن به عکا
در سال  [1247]1868تبعيد نمود .در آن زمان ،ع ّکا در واقع قسمتی از منطقۀ فلسطينی سوريه بود .سرانجام حضرت بھاءﷲ در 29
مه 8]1892خرداد  [1271در عکا صعود فرمودند.
پس از صعود حضرت بھاءﷲ ،فرزندشان حضرت عبدالبھاء ھدايت جامعۀ بھائی را تا ھنگام صعودشان در سال  [1300]1921به
عھده گرفتند .ايشان در حيفا در محلی که در آن زمان فلسطين ناميده میشد مدفون گرديدند .شخصيت ديگری که برای بھائيان از
اھميت خاص برخوردار ھستند و آرامگاھشان در اسرائيل امروز قرار دارد حضرت باب ھستند ،که عرش مطھّرشان مخفيانه از
ايران به فلسطين انتقال داده شد و در سال  [1287]1909در حيفا مدفون گرديد .اسرائيل در سال  [1327]1948يعنی تقريبا  60سال
پس از صعود حضرت بھاءﷲ 39 ،سال بعد از حمل عرش مطھر حضرت باب به آن منطقه و  27سال پس از صعود حضرت
عبدالبھاء تأسيس گرديد .بنابراين در وارد کردن اين اتّھام که بھائيان به دليل محل استقرار مراقد مطھرۀ ايشان با اسرائيل ارتباط
دارند ،شرايط تاريخی مسبّب قرار گرفتن اين اماکن متبرّ که در محلی که در آن زمان منطقۀ فلسطينی سوريه بود ،ناديده گرفته
میشود.
اين واقعيت دارد که بھائيان ايران )و در واقع بھائيان کل جھان( تبرّ عات خود را به مرکز بينالمللی در حيفا واقع در اسرائيل
میفرستند .اما اين تبرّ عات برای حمايت از فعاليتھای ض ّد اسالمی فرستاده نمیشود ،بلکه جھت حفظ و نگھداری مراقد مطھّره و
اماکن تاريخی و ھمچنين رسيدگی به امور اداری جامعۀ جھانی صرف میگردد xci.از قضا ،در حاليکه مؤ ّسسات مذھبی مسلمانان،
مسيحيان و يھوديان برای حفاظت و نگھداری اماکن متبرّ کۀ خويش از کمکھای مالی مداوم دولت اسرائيل استفاده مینمايند ،بھائيان
مطابق تعاليم شان نمیتوانند کمکھای مالی غير بھائيان را برای برنامهھا و فعاليتھای خويش بپذيرند .اين ممنوعيت شامل
کمکھای مالی دولت اسرائيل برای نگھداری اماکن متبرّ که در آن کشور نيز میگردد.
عليرغم اين موضوع ،حکومت جمھوری اسالمی ايران در سال  ،[1362]1983دستور انحالل تمامی مؤ ّسسات اداری بھائی در آن
کشور را صادر کرد .از آنجائی که بھائيان ،در ھر سرزمينی که سکونت دارند ،موظّف به اطاعت از حکومت ھستند ،محفل ملّی
بھائيان ايران از اين دستور حکومت اطاعت نمود .اما آنھا مکتوب سرگشادهای نيز در خصوص اين موقعيت نگاشتند و موضع و
موقف بھائيان در مورد اين تصميم دولت و اتّھامات وارده بر جامعۀ بھائی را بيان نمودند .يکی از مواردی که در اين مکتوب بيان
گرديده بود اتّھام جاسوسی بھائيان برای اسرائيل بود که حکومت ايران مکرّ راً بدون ارائۀ ھيچ سندی برای اثبات اين ادعا بيان نموده
بود:
جناب آقای دادستان باز افسانه و داستان بیپايه و بیمايۀ جاسوسی بھائيان را عنوان نمودهاند بی آن که الاقل
مدرکی ابراز و دليلی اتيان کنند؛ بی آن که توضيح فرمايند اينھمه جاسوس در يک مملکت به چه کاری مشغولند و
چه اخباری را از کجا میآورند و به کجا میدھند و به چه منظوری چنين میکنند؟
پيرمرد ھشتاد و پنج سالۀ يزدی که ھرگز پا از ده خود بيرون ننھاده چگونه جاسوسی است؟ و اين جاسوسان
ا ّدعايی ايشان چرا ھرگز خود را پنھان نمیسازند؟ چرا عقيدۀ خود را کتمان نمینمايند؟ چرا به لطائفالحيل
نمیکوشند تا در ادارات و مراکز خبری راه يابند؟ چرا تاکنون در ھيچ جای جھان يک جاسوس بھائی دستگير
نشده؟ جوانان محصل و بانوان خانهدار و دوشيزگان معصوم و مردان و زنان کھنسال بھائی که بی گناه به چوبۀ
دار سپرده شدند يا ھدف تير تعصب و عدوان گرديدند ،کشته شدگان روستائی بھائی قُراء افوس ،چيگان ،قلعۀ ملک
)حومۀ اصفھان( و قريۀ نوک بيرجند چگونه میتوانستند جاسوس باشند؟ چه مدارک و وسائل جاسوسی از آنھا به
xcii
دست آمد؟ کودکان دبستانی که از مدارس اخراج گرديدند چگونه جاسوسی می کردند؟
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عبدالوھاب کاظمی منشادی ،پيرمرد  85سالۀ ساکن يکی از دھات يزد که در 8سپتامبر 17]1980شھريور [1359به اتّھام جاسوسی به
شھادت رسيد.

شکرنساء و محمدحسين معصومی ،زوج بھائی اھل روستای نوک در نزديکی بيرجند در استان خراسان .اين زوج در نوامبر
]1980آبان [1359به اتّھام جاسوسی زنده سوزانده شدند.

بھائيان متھم به دشمنی با اسالم
اتھام ديگر عليه بھائيان دشمنی با اسالم است .در کتب و جزواتی که بر ر ّد ديانت بھائی نگاشته شده ،اغلب تالش شده است
که مؤ ّسسين ديانت بھائی را به دشمنی با ديانت منشأ خود متّھم سازند و ھدف آنان را تضعيف اسالم به وسيلۀ ايجاد تفرقه در آن و در
نتيجه کمک به اھداف استعماری و امپرياليستی اربابان خود بيان نمودهاند .ا ّما ،آثار ديانت بھائی مملو از تجليل اسالم ،پيامبر اسالم،
و ائ ّمۀ اطھار است .ذيالً نمونهای از آثار حضرت بھاءﷲ نقل میگردد که در آن ،مقام متعالی حضرت محمد و عائلۀ ايشان و نقش
اسالم در تاريخ اديان ستايش گرديده است:
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و ال ّ
صالة و ال ّسالم علی من ابتسم بظھوره ثغر البطحاء و تعطﱠر بنفحات قميصه کلّ الوری الّذی أتی لحفظ العباد
عن کلّ ما يضرﱡ ھم فی ناسوت االنشاء  .تعالی تعالی مقا ُمه عن وصف الممکنات و ذکر الکائنات  .به ارتفع خباء
ْ
النّظم فی العالم و َعلَ ُم العرفان بين األمم  .و علی آله و أصحابه الّذين بھم نُ
صبت رايات التّوحيد و اعالم النّصر و
التّفريد  .و بھم ارتفع دينُ ّ
ﷲ بين خلقه و ذکرُه بين عباده )لوح مقصود ،دريای دانش ،ص(13
ھمچنين رھبران بھائی ،بھائيان را به اصالح ديدگاه نادرستی که نسبت به اسالم خصوصا ً در ممالک غرب وجود دارد تشويق
نمودهاند:
عموما ،در مغرب زمين ،در بارۀ اسالم ،سوء تفاھمات بسياری وجود دارد که بايد سعی کنيد آنھا را زائل سازيد.
اما اين کاری نسبتا ً مشکل و مستلزم دانش و تب ّحر کافی است .وظيفۀ اصلی شما اين است که احبّاء را با تعاليم
اساسی و بیپيرايۀ حضرت رسول اکرم ،آنگونه که در متن قرآن کريم نازل شده ،آشنا نمائيد و روشن سازيد که
چگونه اين تعاليم مبارکه ،در خالل اعصار متماديه ،جريان ترقی و تکامل بشريه را متأثر بل ھدايت و صيانت
نموده است .به عبارت ديگر ،شما بايد منزلت و اھميت ديانت مقدس اسالم را ،در مسير تاريخ تمدن ،مشخص و
xciii
مبرھن سازيد.
در طی ساليان متمادی ،بسياری از نويسندگان بھائی اين نصايح را به گوش جان شنيدند و آثار فراوانی در بارۀ اسالم ،تاريخ ،تعاليم،
مکاتب فکری و تأثيرات مثبت آن بر تمدن جھانی نگاشتند .از جملۀ اين آثار عبارتند از:

•
•

تأثيرات مثبت اسالم بر تمدن ،نوشتۀ استانوود کاب

xciv15

حضرت محمد و دور اسالم ،نوشتۀ حسن م .باليوزی ) ،(1976آکسفورد ،انگلستان :انتشارات جرج رونالد

xcv

xcvi

•

سيّد الشھدا ،نوشتۀ ابوالقاسم فيضی ) ،(1977آکسفورد ،انگلستان :انتشارات جرج رونالد

•

مق ّدمه ای بر شيعه در اسالم ،16نوشتۀ موژان مؤمن ) ،(1985آکسفورد ،انگلستان :انتشارات جرج رونالد

xcvii

عناوين زيادی نيز توسط نويسندگان بھائی در ايران منتشر گرديده است مانند:

•

تاريخ ديانت اسالم ،اثر محمد علی فيضی

•

اسالم و ديانت بھائی ،اثر علی اکبر فروتن

•

سلطان رسل ،اثر علی اکبر فروتن

با اين وجود ،اتّھامات ھمچنان ادامه دارد و بسياری از بھائيان به اتّھام دشمنی با اسالم به شھادت رسيدهاند؛ دکتر مسيح فرھنگی از
جملۀ اين افراد بودهاند .افرادی که ايشان را به شھادت رساندند آنقدر در اين ا ّدعا پيش رفتند که حتی اين مطلب را بر پيکر ايشان نقش
نمودند .دکتر فرھنگی ،قبل از شھادتشان ،در زندان در مقام پزشک قائم به خدمت بودند.

15
پروفسور استن وود کاب ،فارغالتّحصيل ھاروارد ،در سال  1906بھائی شد .او يکی از بانيان و بعدھا رئيس انجمن تعليم و تربيت مترقّی امريکا شد .اين
کتاب ابتدا در سال  1914چاپ شده انتشار يافت.
16
اين اثر دکتر مؤمن در گسترۀ وسيعی يکی از جامعترين و بھترين کتابھايی که دربارۀ فرقۀ شيعه نوشته شده تلقّی میشود.

38

دکتر مسيح فرھنگی ،دارای مدرک دکترا در طب ،نويسنده ،نقاش و عضو ھيأت مشاورين قارهای

نوشته بر روی پای جناب دکتر فرھنگی :مسيح فرھنگی ،ض ّد اسالم

بھائيان عوامل رژيم شاه
اتھام ديگری که اغلب عليه بھائيان مطرح میگردد اين است که آنھا در زمان مح ّمدرضاشاه پھلوی مورد لطف حکومت بودند و
بسياری از مقامھای برجسته در دولت از آن آنھا بوده است و با پليس مخفی شاه يعنی ساواک ھمکاری مینمودند xcviii.حتی پيش از
انقالب ايران ،بھائيان به عنوان "بيگانه" در جامعۀ ايرانی مسئول بسياری از سرکوبگریھای تجاوزگرانۀ ساواک و نيز بعضی از
سياستھای نامطلوب شاه محسوب میشدند xcixاين ا ّدعا تا ح ّدی از اين واقعيت سرچشمه میگيرد که کمی قبل از انقالب ،بھائيان از
پيوستن به نيروھای انقالبی ض ّد حکومت امتناع ورزيدند .در ھر حال ،اين امتناع به دليل دستور حضرت بھاءﷲ مبنی بر اطاعت از
c
حکومت سرزمينی است که در آن ساکنند.
جامعۀ جھانی بھائی اعالن نموده است که بھاييان ايران در زمان رژيم شاه نيز مورد آزار واذيت بودند و ساواک يکی از طرق اصلی
اِعمال اين تضييقات بوده است ci.برای مثال دولت رضا شاه در سال  [1313]1934دستور بسته شدن مدارس بھائی ،مانند مدرسۀ
تربيت پسران و دختران در طھران ،را صادر کرد cii.ھمچنين در رمضان سال  ،[1334]1955زمانی که دولت محمدرضا شاه در
صدد منحرف کردن اذھان عمومی از تصميم حکومت مبنی بر ملحق شدن به قرارداد بغداد بر اثر تحميل دولتھای انگليس و امريکا
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بود ،خواستار حمايت طبقۀ روحانيون گرديد .آيتﷲ سيّد حسين بروجردی که مرجع تقليد بود و در مقام آية ﷲ العظمی قدرت وضع
قوانين در چارچوب شرع اسالم را داشت ،دولت شاه را مجبور به حمايت از آزار و اذيت جامعۀ بھائی نمود ciii.حمالت و ھجومھای
سال  1955حقيقتا مخرّ ب و گسترده بود و اين به واسطۀ اقدام ھماھنگ دولت و روحانيون بود که با استفاده از راديوی محلّی ايران و
روزنامهھای رسمی کشور شروع به گسترش نفرت بر عليه بھائيان نمودند و سرانجام منجر به ھجوم اوباش عليه بھائيان گرديدند: civ
ح ّجتاالسالم مح ّمدتقی فلسفی در خاطراتش نوشته است که سخنرانیھای او عليه بھائيان با رضايت قبلی آيت ﷲ بروجردی و
مح ّمدرضا شاه صورت گرفت .در مصاحبۀ  19ارديبھشت  10) 1334مه  (1955با گزارشگر روزنامۀ اتّحاد ملی ،فلسفی مالقات
خود با آيتﷲ بروجردی را چنين توضيح داد:
قبل از ماه مبارک رمضان ،من به قم رفتم ،در آنجا با آيت ﷲ بروجردی مالقات نمودم و او را شديداً پريشان يافتم.
او اظھار داشت" :اکنون مسئلۀ صنعت نفت حل شده است و فعاليتھای حزب توده )حزب طرفدار شوروی
cv
کمونيستی( نيز خنثی گرديده است ،ما بايد نقشهھای عليه بھائيان طرح کنيم و برای اين مبارزه قيام نمائيم".
فلسفی در کتاب "خاطرات و مبارزات" خود مینويسد:
آيتﷲ بروجردی پيغامی برای من فرستادند مبنی بر اين که مسئلۀ )بھائيان( را به مسئولين دولت منتقل نمايم....
سرانجام بعد از رمضان سال ) 1332مه  ،(1953ايشان نامهای برای بنده ارسال نمودند مبنی بر اين که با شاه
مالقات نمايم و نارضايتی آيتﷲ بروجردی در خصوص موقعيت )آزادی نسبی( بھائيان را بيان نمايم ...پيش از
رمضان سال ) 1333مه  ،(1954بنده از آيت ﷲ بروجردی سؤال کردم "آيا شما موافقيد که بنده راجع به موقعيت
بھائيان در موعظهھای راديويی خود که به صورت زنده از مسجد شاه پخش میشود صحبت کنم؟" ايشان لحظهای
تأ ّمل کردند و سپس پاسخ دادند "اگر اين کار را بکنی ،خوب است .در حال حاضر مسئولين نسبت به مسئلۀ
)سرکوب و از بين بردن بھائيان( بی تو ّجه ھستند .اين کار ح ّداقل )بھائيان( را در انظار مردم تحقير مینمايد".
ايشان اضافه نمودند" :الزم است که اين مطلب قبالً به شاه اطّالع داده شود تا او بعداً بھانهای برای مداخله و خراب
نمودن ھمه چيز و در نتيجه پايان دادن به پخش راديويی نداشته باشد .چرا که اگر اين اتفاق بيفتد ،بدترين اتّفاق
برای مسلمين خواھد بود و موجب جسور شدن بھائيان خواھد شد".
من با دفتر شاه تماس گرفتم و تقاضای مالقات نمودم .وقتی که من شاه را مالقات نمودم چنين اظھار داشتم " :آيت
ﷲ بروجردی رضايت دارند که مسئلۀ بھائيان که مسئلۀ نگران کننده ای برای مسلمين است ،در موعظهھای ماه
رمضان بنده مورد بحث و برخورد قرار بگيرد .آيا اعليحضرت نيز با اين امر موافق ھستند؟"
فلسفی نقل مينمايد که شاه برای لحظه ای سکوت کرد و سپس گفت "برو ھمين کار را بکن".
از سال  ،(1948) 1327ھر ماه رمضان ،فلسفی عليه حزب توده سخنرانی مینمود .حذف و نابودی بابيان و
بھائيان آرزوی قلبی ّ
مالھا و شرکای آنھا در دولت بود .در آن ايّام ،شايع شده بود که ضربه به بھائيان و تخريب
مراکز اداری و مذھبی آنھا از اھداف د ولت میباشد .در ھر صورت ،تا رمضان ) 1334مه (1955انتظار ادامه
يافت.
حمالت بیرحمانۀ راديويی سال  1955عليه بھائيان تو ّسط فلسفی ھمراه با مصادره اموال بھائيان در شھرھای بزرگ توسط حکومت
بطور ھمزمان صورت گرفت .در طھران ،در مقابل دوربينھای گزارشگران ايرانی و خارجی ،ژنرال )نادر( باتمانقليچ ،رئيس ستاد
ارتش ايران ،ھمراه با )ژنرال( تيمور بختيار ،فرمانده نظامی طھران ،کلنگ به دست گرفته و گنبد حظيرةالقدس بھائيان طھران را،
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که بارزترين نشانۀ ديانت بھائی در پايتخت بود ،تخريب نمودند .اين ساختمان سالھا در توقيف ارتش باقی ماند و به عنوان مرکز
فرماندھی مورد استفاده قرار گرفت.

نيروی ارتش شاه در حال ورود به حظيرةالقدس بھائيان طھران

ژنرال باتمانقليچ از ارتش شاه شخصا در تخريب حظيرةالقدس بھائيان طھران شرکت نمود .ژنرال تيمور بختيار)که بعداً اولين رئيس
ساواک گرديد( در سمت چپ ديده میشود.
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فلسفی در حال مشاھده و ھمکاری در تخريب حظيرةالقدس بھائيان طھران

فلسفی شخصا در تخريب حظيرةالقدس بھائيان طھران ھمکاری نمود.
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ژنرال محمد آيراملو ،نايب رئيس ساواک ،در يادداشتھای خود ،اين وقايع را چنين نقل مینمايد:
يک روز صبح ،ژنرال باتمانقليچ ،فرماندۀ ستاد ارتش ،ھمراه با ژنرال تيمور بختيار ،فرماندۀ نظامی ،به باالی قبۀ
حظيرةالقدس بھائيان )در طھران( رفتند و با کلنگ شروع به تخريب قبّه نمودند .صبح روز بعد ،وابستۀ نظامی
امريکا به دفتر من آمد و با لحنی خشمگين بيان کرد" :اين چه عملی است که فرماندۀ ارتش انجام داده است؟ چرا
بايد فرماندۀ نظامی کلنگ به دست بگيرد و در مقابل انظار عموم ،ساختمانی را تخريب نمايد؟ بعالوه او بنائی را
ھدف قرار داده که مورد احترام و عالقۀ فراوان بسياری از ھمشھریھای شماست! کشور من برای بازسازی
خرابهھا به ايران کمک مینمايد و اکنون شما يک بنای زيبا را به خرابه مبدل میسازيد؟" از آنجائی که من نيز به
خاطر چنين تخريب غير منطقی آن ھم به وسيلۀ يک افسر عاليرتبۀ ارتش متعجب بودم سکوت اختيار کردم و ھيچ
نگفتم .چند ساعت بعد ،مرحوم باتمانقليچ مرا به دفتر خود احضار نمود و با دستپاچگی پرسيد" :وابستۀ نظامی
راجع به وقايع ديروز چه میگويد؟"
من صراحتا ً نظرات نظامی امريکايی را به او گفتم و اضافه کردم" :چند نفر ديگر از وابستهھای نظامی نيز بُھت و
نوميدی خود را نسبت به اين وقايع اعالم کردهاند ".و ھنگامی که اندوه وی را ديدم ،پرسيدم ":ژنرال ،واقعا انگيزۀ
شما از ارتکاب اين عمل چه بود؟" او سرش را بلند کرد و پاسخ داد ":من ھيچ انگيزه ای نداشتم .اين دستور
فرمانده بود ".و منظورش از فرمانده ،محمد رضا شاه فقيد بود.
آنطور که من بعداً در پژوھشھای مختلف خواندم ،مح ّمدرضا شاه اين دستور را برای جلب رضايت چند آخوند با
نفوذ ،مخصوصا ً سيّد ابوالقاسم کاشانی صادر نموده بود  ...جالب تو ّجه است که بيست و پنج سال بعد ،مح ّمدرضا
شاه فقيد نتيجۀ فرصت دادن به آخوندھا و تسليم شدن در مقابل آنھا را ديد .ھمچنين بيست و پنج سال بعد ،وقتی که
ژنرال باتمانقليچ در اوج انقالب سال  (1978)1357دستگير و محاکمه گرديد ،او اين اتّفاقات را در دفاعيات تقريبا
cvi
موفقيتآميزش بيان نمود" .
آيت ﷲ بروجردی بعداً تقديرنامهای برای فلسفی نگاشت و از او به خاطر "خدمات گرانبھايش" سپاسگزاری نمود .او ھمچنين اظھار
اميدواری کرد که حظيرةالقدس بھائيان ايران به زودی کامالً تخريب گردد ،بھائيان از کليۀ مشاغل دولتی و رسمی معزول شوند و
پارلمان ايران طرحی برای بيرون راندن بھائيان از ايران را تصويب نمايد.
بروجردی ،خمينی و فلسفی تنھا روحانيون برجسته با احساسات شديد ضد بھائی نبودند .شاگرد ديگر بروجردی ،آيتﷲ العظمی
منتظری نيز در ايذاء و اذيت بھائيان در مرکز ايران فعاليت مینمود .اگرچه او بعد ھا موضع خويش نسبت به بھائيان را تعديل نمود
و قبل از فوت ،در فتوايی شجاعانه و بی نظير ،از حقوق اوليۀ شھروندی بھائيان دفاع کرد cvii.قبل از تعديل ديدگاھش ،آيت ﷲ
منتظری در خاطرات گذشتۀ خود مينويسد:
مرحوم آيتﷲ بروجردی خيلی ض ّد بھائی بود .مثالً در طرفھای يزد يک بھائی را کشته بودند و بنا بود قاتل را
اعدام کنند  ...آقای بروجردی در اين قضيه خواب نداشت و میخواست به ھر قيمتی که ھست از اعدام او
جلوگيری کند ...گويا يک سال ،ماه رمضان که آقای فلسفی از راديو صحبت میکرد ،آقای بروجردی به او گفته
بود که عليه بھائيت صحبت کند؛ آيتﷲ کاشانی ھم با اين معنا موافق بود .آقای فلسفی در آن ماه رمضان شروع
کرد عليه بھائیھا صبحت کردن؛ صحبت آقای فلسفی در آن سال خيلی ُگل کرد و مردم ھمه اطراف راديوھا جمع
میشدند صحبتھای آقای فلسفی را گوش کنند.
........
در ھمان ايّام من برای نماز و تبليغ دينی میرفتم به نجفآباد  ...من از آيتﷲ بروجردی راجع به معاشرت و خريد
و فروش و معامله با بھائیھا سؤالی کردم و ايشان در جواب مرقوم فرمودند" ،بسمه تعالی الزم است مسلمين با
اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند "...اعالميه در سطح شھر پخش شد و تبليغات زيادی در
مساجد و جاھای ديگر انجام گرفت  ...با خوانده شدن اين حکم جوّ گستردهای عليه بھائيت در نجفآباد ايجاد شد.
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آن وقت کاری که من کردم اين بود که تمام طبقات و اصناف نجفآباد را دعوت کردم و ھمه عليه بھائيت اعالميه
دادند .مثالً نانواھا نوشتند" ،ما به بھائیھا نان نمیفروشيم ".رانندهھا امضاء کردند که" ،ما ديگر سوارشان
نمیکنيم ".خالصه کاری کرديم که از نجفآباد تا اصفھان که کرايه ماشين يک تومان بود ،يک بھائی التماس
میکرد پنجاه تومان بدھد و او را نمیبردند .البته ھمۀ اين نبُردَنھا ھم از روی ايمان نبود .خيلیھا از ديگران و از
جوّ عمومی جامعه میترسيدند که آنھا را سوار کنند .باالخره با اين حرکت آنھا در نجفآباد متالشی شدند ... .بعد
از اين قضيه متفرّ ق شدند و در ھمه جا از چشم مردم خود را مخفی میکردند  ...اين قضيه را ما به اصفھان ھم
کشانديم و  ...در آنجا ھم سر و صدای گستردهای عليه بھائيت برپا شد.
باالخره پس از م ّدتی مش ّخص شد که مؤسّس و محرّک اين جريان من ھستم.

cviii

اگرچه منتظری اطمينان داد که بھائيان نجف آباد غارت شدند و از خانهھايشان اخراج و متفرق گرديدند ،دولت شاه ھيچ عکسالعملی
برای حمايت از بھائيان يا جلوگيری از اوباش ،که سرانجام حظيرة القدس بھائيان نجف آباد را به آتش کشيده و تخريب نمودند ،از خود
cix
نشان نداد .در ھمان خاطرات ،منتظری اذعان مينمايد که آيت ﷲ بروجردی "کامال از فعاليتھای من آگاه و بسيار راضی بود".

آيت ﷲ منتظری

حجت االسالم محمد تقی فلسفی

آيت ﷲ بروجردی

البته ،نا گفته نماند که بر خالف روحانيون ديگر ،آيت ﷲ منتظری اين شھامت را داشت که قبل از فوت در فتوايی مھم و بيسابقه ،حقوق
شھروندی بھاييان ايران را برسميت بشناسد .روی متحده بيان میکند که در رژيم پھلوی ،بھائيان در واقع به عنوان "مھره ھای
سياسی" و نه ھمکار محسوب میشدند و پذيرشی که دولت رضا شاه نسبت به بھائيان در اوايل قرن بيستم نشان داد عمدتا ً نشانهھای
cx
حاکميت غير مذھبی ]سکوالر[ و کوششی در جھت تضعيف نفوذ روحانيون بود نه آن که دالّ بر لطف وی در حق بھائيان باشد.
ھمچنين شواھدی وجود دارد که ساواک در دھهھای  1960و  1970برای آزار و اذيت بھائيان با گروهھای اسالمی ھمکاری مینموده
است cxi.ساواک با ح ّجتيه ،که گروھی ض ّد بھائی و افراطی بود ،روابطی داشت .رھنما و نعمانی بيان میکنند که شاه به ح ّجتيه در
خصوص بھائيان آزادی عمل داده بود cxii.نيکی کدی اظھار میدارد که اتّھام ساواکی بودن بھائيان تنھا زمينهای دروغين برای
cxiii
افزايش ايذاء و اذيت آنان بود.

بھائيان در مسند قدرت در رژيم پھلوی
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برای پی بردن به حقيقت اين اتّھام که بھائيان در حکومت محمد رضاشاه پھلوی صاحبان مسندھای برجسته بودند ،ھيچ مطالعۀ تحقيقی
صورت نگرفته است cxiv.اصوالً ،اگر چه بھائيان برای استخدام در مشاغل دولتی آزادند ،ا ّما از مداخله در سياست حزبی منع
گرديدهاند.
ع ّدهای از افراد که از خانوادهھا يا پيشينهھای بھائی بودهاند ولی خودشان بھائی نبودند در دولت ايران پست و مقامی داشتند .گروه
ديگری حتی پيشينۀ بھائی ھم نداشتند ولی به بھائی بودن شھرت يافته بودند .مشکلی که وجود دارد در تعريف بھائی بودن است .فرد
بھائی عضوی از يک جامعۀ اختياری است که تنھا افرادی را میپذيرد که صفات و خصوصيات مذھبی خاصی را دارا باشند و فرد
میتواند آزادانه تصميم بگيرد که بھائی بشود ،بھائی بماند ،يا اين که ديگر بھائی نباشد .به ھر حال مسلمانان چون امکان ترک عقيده
را به رسميت نمیشناسند ،در درک اين موضوع با مشکل مواجه شوند که افراد آزادند که از عقايد قبلی خود ،مثال عقايد بھائی ،روی
برگردانند .بھائيان اصطالح بھائیزاده را در مورد افرادی که در خانوادۀ بھائی متولد شدهاند ولی خودشان بھائی يا عضوی از جامعه
cxv
نيستند به کار میبرند؛ معادلی برای اين اصطالح در جامعۀ اسالمی وجود ندارد.
ذيال ليست برخی از افراد صاحب منصب در دولت شاه که به بھائی بودن شھرت داشتهاند درج و حقيقت امر در مورد ھر يک بيان
میگردد:

مھناز افخمی :وزير کابينه در امور زنان

فرخرو پارسا :وزير آموزش و پرورش

امير عباس ھويدا نخست وزير

پرويز ثابتی :شخصيت معروف ساواک

ژنرال نصيری :رئيس ساواک

ژنرال صنيعی :وزير جنگ
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امير عباس ھويدا ) ( [1299-1358] 1979-1920سياستمدار ايرانی که از  27ژانويه 7] 1965بھمن  [1343تا  7اوت
16]1977مرداد [1356نخست وزير ايران بود .پدربزرگ ھويدا آقا رضا قناد شيرازی نام داشت و معاصر حضرت بھاءﷲ و يکی
cxvi
از پيروان ايشان در قرن نوزدھم بود .پدر ھويدا به نام ميرزا حبيب ﷲ نيز مدتی عضوی از جامعۀ بھائی بود.
در سال  ،[1297] 1918ميرزا حبيب ﷲ با افسرالملک ،زنی مسلمان که پدرش خواھرزادۀ ناصرال ّدين شاه بود ،ازدواج کرد .اين
ازدواج و ارتباط روزافزون با خانوادهھای بانفوذ سياسی سريعا ً راه را برای اشتغال ميرزا حبيبﷲ در مشاغل سياسی ھموار نمود.
در پی آن ،ميرزا حبيبﷲ شروع به فاصله گرفتن از ديانت بھائی نمود .در ھمان سال ) ،(1918او به "عينالملک" نيز ملقّب گرديد.
در سال  ، [1300]1921او منصب سر کنسولی ايران در دمشق را پذيرفت .ده سال بعد ،وی ھمان منصب را در بيروت قبول
نمود cxvii.پذيرش اين مناصب سياسی با تعليم بھائی در مورد عدم مداخله در سياست حزبی مغايرت داشت .وقتی که ميرزاحبيبﷲ
از استعفا از منصبھای سياسی خويش امتناع ورزيد ،اسم او از دفتر سجالت امری حذف گرديد .اين امر دشمنی وی نسبت به ديانت
بھائی را افزايش داد .او در سال  [1315] 1936فوت کرد و در عکا مدفون گرديد.
حضرت شوقی افندی ،در مکتوب مورّ خ  14ژوئن  24] 1932خرداد [1311خطاب به يکی از بھائيان ،به وضوح بيان میفرمايند که
پدر ھويدا در سال  1932عضوی از جامعۀ بھائی نبود .اين مکتوب دربارۀ فرد ديگری است که منصبی سياسی را میخواھد بپذيرد.
حضرت شوقی افندی به مخاطب نامه خاطر نشان میسازند که فرد مذکور بايد از شغل سياسی خود کنارهگيری نمايد ،در غير اين
صورت با او نيز مانند پدر ھويدا )عين الملک( رفتار میشود و اسمش از دفتر سجالت ديانت بھائی حذف خواھد شد:
"وی بايد اطاعت کند و استعفا بدھد ،در غير اينصورت ھمانند عين الملک ...او نيز از جامعۀ بھائی طرد خواھد شد".

cxviii

ھويدا خود ھرگز بھائی نبود .بر طبق شھادت برادرش ،موضوع مذھب به طور کلی و نام ديانت بھائی ھرگز در خانوادۀ آنھا مطرح
نشده بود:
بنا به اظھار فريدون ھويدا )برادر نخست وزير( ،نام امر بھائی ھرگز در خانوادۀ آنھا عنوان نشده بود .وی ميگويد" :من
cxix
چھارده ساله بودم وقتی که برای اولين بار از دوستی کلمۀ بھائی را شنيدم و معنای آن را فھميدم".

پدربزرگ ھويدا :آقا رضای قناد شيرازی

خود ھويدا شخصی مذھبی نبود cxx.وی برای از بين بردن شايعات در مورد بھائی بودنش ،در طول نخست وزيری خود دست به
اعمالی عليه بھائيان زد تا نشان دھد که به ھيچ عنوان ھوادار آنان نيست .برای مثال ،اسنادی که از پليس مخفی شاه )ساواک( بعد از
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انقالب سال  [1357] 1979به دست آمد و در معرض آگاھی عموم قرار گرفت نشان داد که در سال  ،[1346] 1967ھويدا دستور
اخراج بھائيان از وزارت نفت را داده است .ھويدا در ھمان سال دستور داد دانشجويان بھائی را ،که در رشتۀ پرستاری مشغول
تحصيل و وابسته به وزارت نفت بودند ،اخراج نمايند .او ،برای آن که اعتقاد و تعھّدش به اسالم را نشان دھد ،حتی به سفر حج رفت
و به زيارت ساير مراقد متبرکۀ مسلمين شتافت cxxi.با وجود ھمۀ اين کارھا ،شايعات ھمچنان به قوّ ت خود باقی ماندند.
فرخرو پارسا ([1301-1359] 1922-1980) cxxiiاولين بانوی وزير در دولت ايران بود .او ھمچنين به عنوان اولين و تنھا بانوی
وزير آموزش و پرورش ايران در رژيم شاه خدمت نمود .بهعالوه ،پارسا قبل از انتصاب به مقام وزارت آموزش و پرورش ،پزشک،
آموزگار ،و عضو مجلس شورای ملّی ايران بود.
مادر وی که فخر آفاق ناميده ميشد سردبيری مجلۀ جھان زن را به عھده داشت و از تساوی حقوق زنان و مردان و تمھيد امکانات
مساوی برای تحصيالت زنان حمايت میکرد .ديدگاهھای مترقی او در خصوص حقوق زنان در ايران پيش از انقالب با مخالفت
محافل محافظهکار مواجه شد که سرانجام کابينۀ نخست وزير زمان )احمد قوام( را وادار کردند خانوادۀ وی را به شھر مذھبی قم
تبعيد نمايد .دختر وی فرّ خرو در سال [1301] 1922در قم متولد شد .در سالھای بعد ،فرّ خرو به اخذ مدرک دکترا در رشتۀ پزشکی
موفق شد و در سمت دبير زيستشناسی در يکی از دبيرستانھای طھران مشغول به کار شد .فرح ديبا ،که بعدھا ملکۀ ايران گرديد،
در اين مدرسه يکی از شاگردان وی بود.
در سال  ،[1342]1963پارسا به عضويت مجلس شورای ملّی ايران انتخاب گرديد و ف ّعاليت خود را برای گرفتن حق رأی برای
زنان با نوشتن عريضه به مح ّمدرضاشاه پھلوی آغاز نمود .او ھمچنين در وادار نمودن مجلس شورای ملّی برای تغيير بعضی قوانين
محافظهکارانه در خصوص حقوق خانواده و حقوق زنان نقشی اساسی داشت .در سال  ،[1344]1965پارسا به معاونت وزارت
آموزش و پرورش تعيين گرديد و سه سال بعد به عنوان اولين بانوی وزير آموزش و پرورش در دولت ھويدا منصوب شد.
اندکی پس از آنکه انقالبيون اسالمی زمام حکومت را به دست گرفتند ،رشتهای از تحوالت را با عنوان انقالب فرھنگی اسالمی با
ھدف احياء ارزشھای اسالمی در ايران آغاز نمودند .يکی از گامھايی که در اين مسير برداشته شد دستگيری فرّ خرو پارسا به اتّھام
"مفسد فیاالرض و محارب خدا" بودن و تيرباران او در  8مه 18] 1980ارديبھشت  [1359در طھران بود.
پس از اعدام فرخرو پارسا ،دو روزنامه اصلی دولتی وقت يعنی کيھان ) 27آوريل  (19890و اطالعات ) 23آوريل  (1980ا ّدعا
نمودند که وی عضو جامعۀ بھائی بوده است .اين مطلب با ديدگاه عمومی ،که طرفداران حقوق زنان در ايران قبل از انقالب بھائيان
ّ
سجالت بھائيان ايران ،که مصادره گرديده بود ،به وضوح
بودند ،ھماھنگی داشت .ا ّما ،خانم پارسا ھرگز بھائی نبود و دفاتر و سوابق
cxxiii
مؤيّد اين مطلب است .رؤيا پارسا ،خواھرزادۀ وی ،نيز در وبالگ شخصی خود اين مطلب را اذعان نموده است.
سپھبد عبدالکريم ايادی )متولد؟ ( -پزشک مخصوص شاه بود .او در واقع عضو جامعۀ بھائی بود .اطّالع زيادی در بارۀ ايادی در
دسترس نيست جز اين که از طبقهای متو ّسط بود و ارتباطش با شاه ظاھراً از دورۀ خدمت او به عنوان افسر فرماندۀ پزشکان در گارد
سلطنتی آغاز گرديد.
ّ
سجالت بھائی ثبت
مھناز افخمی )متولد؟ ( -وزير امور زنان در ايران بود .مادر وی بھائی بود ولی نام خودش ھرگز در دفتر
نگرديد .اگر او بھائی بود به واسطۀ شغل سياسیاش مجبور میشد که بين مقام سياسی و ديانت بھائی يکی را انتخاب نمايد .افخمی،
مانند پارسا ،يکی از طرفداران برجستۀ حقوق زنان در ايران پيش از انقالب بود .او ،قبل از اشتغال به شغل دولتی ،از سال -1968
 [1346-1347]1967در مقام استاديار در دانشکدۀ زبان انگليسی دانشگاه ملی ايران خدمت میکرد .سپس او رياست دانشکدۀ زبان
انگليسی را از سال  [1347]1968تا  [1349]1970به عھده گرفت تا اين که مقام دبير کلّ مؤسسۀ امور زنان در ايران را به عھده
گرفت .در سال  ،[1346]1967به وزارت امور زنان در ايران منصوب گرديد و تا سال  [1357]1978عھدهدار اين مسئوليت بود.
يک سال بعد ،با آغاز انقالب اسالمی ،ايران را به قصد امريکا ترک نمود و اکنون در مريلند در تبعيد به سر میبرد .افخمی از
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طرفداران برجستۀ حقوق زنان در امريکا است .پايهگذاری و رياست چندين سازمان غير دولتی بينالمللی با ھدف پيشبرد حقوق زنان
cxxiv
از جمله فعاليتھای وی در اين زمينه است.
نعمت ﷲ نصيری ) ([1290-1357] 1911-1979رئيس ساواک ،سازمان اطالعات و امنيت کشور ،در زمان مح ّمدرضاشاه پھلوی
بود .او از معاشرين نزديک شاه بود و به علّت صدور دستور دستگيری مح ّمد مص ّدق ،بعد از کودتای موفّق عليه نخست وزير محبوب
در سال  ،[1332]1953شھرت دارد .نصيری به عنوان رئيس پليس مخفی ايران مظھر سرکوب وحشيانه و ظالمانۀ حکومت در
ايران پيش از انقالب گرديد .در سال  ،[1357]1978وقتی اوضاع در ايران بحرانیتر گرديد ،اردشير زاھدی ،سفير ايران در
امريکا و غالمعلی اويسی فرماندۀ حکومت نظامی ،به اين اميد که اين عمل از عصبانيت مردم بکاھد و منجر به آرامش مردم
خشمگين گردد ،شاه را تشويق به صدور فرمان دستگيری نصيری ھمراه ع ّدهای ازمسئوالن برجستۀ دولتی مانند نخست وزير ھويدا
نمودند .اين نقشه با شکست مواجه شد .مدت کوتاھی پس از انقالب در  13فوريه 24]1979بھمن ،[1357نصيری تيرباران
گرديد cxxv.نصيری ھرگز عضو جامۀ بھائی نبود.
پرويز ثابتی )  ([1327- ] 1949-به عنوان مأموری با نفوذ در ساواک شھرت گسترده ای داشت .او رئيس يکی از شعبه ھای
ساواک بود .ثابتی در يک خانوادۀ بھائی در سنگسر متولد گرديد ولی طبق اطالعات زندگینامۀ وی در پروندهھای ساواک ،که پس از
انقالب برای عموم افشا گرديد ،در دوران دبيرستان ديانت اسالم را به عنوان دين خويش انتخاب نمود و ھرگز بھائی نشد cxxvi.در
اواسط دھۀ  1970وقتی فعاليتھای ض ّد دولتی آغاز به گسترش نمود ،ثابتی چھرۀ شناخته شده ساواک در تلويزيون ملّی ايران گرديد
و به عنوان مقام امنيتی شناخته شد ".وی چندين حضور طوالنی و مھيّج در تلويزيون داشت و در خصوص موفّقيتھای ساواک در
cxxvii
شناسايی ،خنثی کردن و دستگيری سران گروهھای شورشی ض ّد رژيم سخنرانی نمود".
اسدﷲ صنيعی )متولد؟ ( -به عنوان وزير دفاع ايران توسط شاه منصوب گرديد .صنيعی بھائی بود .بنابر اين جامعۀ بھائيان ايران به
او توصيه نمود که از اين مقام استعفا بدھد .کتاب ظھور و سقوط سلسله پھلوی) cxxviiiجلد  2صفحات  (468-469حاوی سندی از
طرف جامعۀ بھائيان ايران است حاکی از که صنيعی سعی کرد که از اين توصيه اطاعت نمايد و بر اين اساس که بھائيان نمیتوانند
مشاغل سياسی داشته باشند از مقام خود استعفا دھد .در ھر حال ،شاه ظاھراً قانع نگرديد و به صنيعی گفت که ھيچکس جز شخص
شاه حق دخالت در امور سياسی را ندارد؛ بنابراين تقاضای استعفای او بر اساس اعتقادات مذھبیاش غير معتبر است .شاه به صنيعی
گفت که به کار خويش ادامه دھد و از اوامر شاه نافرمانی ننمايد .صنيعی موافقت نمود .در نتيجه تشکيالت اداری بھائی نام او را از
cxxix
دفتر سجالت امری حذف نمود.
مختصر اين که بسياری از مسئوالن برجستۀ دولت پھلوی به بھائی بودن شھرت يافتند .اما غير از سپھبد صنيعی که سر انجام به علّت
پذيرفتن عضويت ھيأت دولت از جامعۀ بھائی مطرود گرديد ،ھيچ بھائی ديگری عضو ھيأت دولت شاه نبود .عليرغم اين موضوع،
بعضی از نفوس تا بدان حد در اين ا ّدعا طريقۀ اغراق در پيش گرفتهاند که نيمی از ھيأت دولت شاه را بھائی قلمداد نمودهاند؛ ا ّدعائی
cxxx
که شھابی ،با توجه به تضييقات وارده بر بھائيان ،آن را مبالغهای خيالپردازانه و غير مسئوالنه ناميده است.

ارتباط بھائيان با فراماسونری
درفرضيهھای دسيسه و خيانتی که ايرانيان در مورد بھائيان بيان مینمايند ،ديانت بھائی به داشتن ارتباط با فراماسونری نيز متّھم
گرديده است .فراماسونری تو ّسط ايرانيانی که در ھندوستان و اروپا با آن آشنا شدند وارد ايران گرديد .عليرغم ا ّدعاھای ض ّد بھائی،
اوّ لين شعبهھای آن مانند فراموشخانۀ ملکم خان )تأسيس در  ([1237] 1858رسما ً با شعبهھای اروپايی مرتبط نبودند cxxxi.طبيعت
فراماسونری به عنوان يک ساختار سری و منشأ آن در اروپا ،آن را ھدف نظريهپردازان دسيسه و خيانت نمود که ا ّدعا نمودند
فراماسونری ديدگاهھای غربی را وارد ايران نمود و به تضعيف اسالم کمک کرد .نھايتا ً ،فراماسونری با ديانت بھائی و يھودی در
cxxxii
خيانتی عظيم با ھدف تضعيف ايران و اسالم مرتبط گرديد.
در کتابی دربارۀ فراماسونری در ايران ،تنھا سند موثّقی که به ديانت بھائی ارتباط دارد ،مجموعهای از مباحثاتی درج است که بين
تعدادی از فراماسونھای برجسته ،از جمله رئيس اعظم لژ بزرگ ،دکتر احمد علیآبادی صورت گرفته است .در اين سند ،دکتر علی
آبادی بيان مینمايد که "ھيچ فرد بھائی به عضويت فراماسونری در نيامده است و اين موضوع توسط ساير افراد حاضر بدون ھيچ
cxxxiii
مخالفتی تائيد گرديده است".
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نظريه پردازان دسيسه در ايران ھمچنين اظھار داشتهاند که دکتر ذبيح قربان ،بھائی و نيز از فراماسونھای معروف بوده است.
طرفداران اين ا ّدعا به کتاب ظھورالحق نوشتۀ جناب فاضل مازندرانی جلد ھشتم قسمت اول صفحات  585-589اشاره مینمايند .در
صورتی که صفحات مزبور ذکری از نام دکتر قربان يا مطلب ديگری که مربوط به اين موضوع باشد نمینمايد .cxxxivدر واقع ،دکتر
قربان بھائی و دوست حضرت شوقی افندی در بيروت بود .ولی او بعداً اعتقاد خود را ترک گفت و حتّی در ف ّعاليتھای ض ّد بھائی در
cxxxv
شيراز شرکت نمود .وی بعد از جدايی از ديانت بھائی به عضويت فراماسونری در آمد.
تعاليم ديانت بھائی به وضوح عضويت در جوامع سرّ ی را ممنوع مینمايد .در تلگراف مورخ  22دسامبر] 1954اول دی ماه[1333
توسط حضرت شوقی افندی خطاب به محفل روحانی ملّی جزاير بريتانيا ،وضعيت افرادی که ممکن است به عضويت ھمزمان در
جامعۀ بھائی و فراماسونری تمايل داشته باشند به وضوح بيان گرديده است:
" ھر فرد بھائی که تصميم به ادامۀ عضويت در فراماسونری داشته باشد از حق رأی محروم میگردد".
محروميت از حق رأی به اين معنی است که فرد امکان شرکت در جلسات نظم اداری بھائی مانند انتخابات يا جلسات ضيافت نوزده
روزه ،شرکت در امور مشابه مانند تبرّ ع به صندوقھای بھائی يا ازدواج با عقد بھائی را از دست میدھد .اين امر ھنگامی رخ
میدھد که يک عضو جامعه بر انجام عملی مغاير با تعاليم ديانت بھائی اصرار ورزد.
ھمچنين در نامه ای خطاب به فردی بھائی که به وسيلۀ منشی حضرت ولی امرﷲ در 17فوريه 28] 1956بھمن [1334نوشته شده،
اين گونه بيان میگردد:
"بنابراين به ھمۀ بھائيان عالم توصيه شده است که وابستگیھای قديم را رھا کرده و از عضويت در فراماسونری و ساير
جوامع مخفی کناره گيری کنند تا اين که کامالً آزاد بوده و به امر حضرت بھاءﷲ به عنوان ھيکلی واحد خدمت کنند.
گروهھايی از قبيل فراماسونری ،ھر اندازه از اعتبار محلّی واالئی برخوردار باشند ،در ساير کشورھا به تدريج تحت تأثير
مسائلی قرار میگيرند که ملّتھا را متالشی میسازد .حضرت ولی امرﷲ مايلند که بھائيان از ھر آنچه که به نحوی در حال
cxxxvi
حاضر يا در آينده استقالل بھائيان و کيفيت بينالمللی ديانتشان را به خطر میاندازد اجتناب نمايند) ".ترجمه(

مؤخره
ديانت بھائی و سلف آن ديانت بابی از بدو تأسيس در اواسط قرن ھجدھم در ايران ،به وسيلۀ گروهھای خاص در جھان اسالم به عنوان
جنبشی قلمداد گرديد که تو ّسط دول استعماری و توسعهطلب و با ھدف آشکار ايجاد تفرقه در اسالم و تضعيف تدريجی آن پايهگذاری
گرديده است .طيف وسيعی از اتّھامات عليه مؤ ّسسين اين اديان در طول سالھا بيان شد .با وجود اين ،ھيچ مدرک موثقی برای ھيچيک
از اين ا ّدعاھا ارائه نگرديد .در عين حال ،مؤ ّسسين اين اديان در معرض تھمتھای فراوان قرار گرفتند ،تبعيد شدند ،يا به شھادت
رسيدند و ھزاران نفر از پيروانشان با وحشيانهترين روشھا به قتل رسيدند .در سالھای اخير ،پس از اين که در سال [1357]1979
حکومت اسالمی ايران قدرت را به دست گرفت ،حداقل  200بھائی رسما ً اعدام گرديدند و ھزاران نقر ديگر از مشاغلشان اخراج
شدند ،حقوق بازنشستگیشان قطع گرديد ،اموالشان به تاراج رفت و جوانانشان از تحصيالت عاليه محروم شدند.
اتّھامات و ا ّدعاھا ،اگر چه بی پايه و اساسند ،ولی در طول چندين دھه ادامه يافتهاند .در ھر حال ،به نظر میرسد که اين موج در حال
تغيير است .اخيراً تعداد فزايندهای از افراد و گروهھا در داخل و خارج از ايران به دفاع از حقوق بھائيان قيام نمودهاند .اين افراد و
گروهھا شامل گروهھای ساسی از چپگرا تا ملّیگرا و از طرفداران قانون اساسی تا ف ّعاالن برجستۀ حقوق بشرند؛ از جمله شش برندۀ
جايزۀ صلح نوبل cxxxviiو آقای احمد باطبی ،ف ّعال دانشجويی ايرانی که شھرت جھانی دارد و نمايندۀ فعلی مؤ ّسسۀ ف ّعاالن حقوق بشر
ايران در امريکا است.
بهعالوه ،جامعۀ دانشجويان مسلمان ايرانی در داخل کشور اخيراً سميناری برگزار نمود که در آن از حقوق اقليتھای مذھبی ايران
ِمنجمله بھائيان دفاع نمود .يک دانشجوی بھائی که اخيراً از دانشگاه گلدشت در کالردشت ،شھری در استان شمالی مازندران ،اخراج
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 نفر از ھم کالسیھای وی از شرکت در26 ، در اعتراض به رفتار ناعادالنه با اين دانشجو.شده يکی از سخنرانان اين سمينار بود
cxxxviii
.جلسۀ امتحان خودداری نمودند
بھائيان اميدوارند که اين مساعی طاليع حمايت گستردهتر عمومی از ديانت بھائی در ايران باشد و بتواند نھايتا ً به آزادی اين
.ديانت در مھد والدتش و به رسميت شناخته شدن آن به عنوان يک اقليت رسمی منجر گردد
:جھت کسب آخرين اطالعات از تحوالت موقعيت بھائيان ايران به وبالگ ايران پرس واچ به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد

http://www.iranpresswatch.org
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