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سؤال تشريحی: امروز مرکز اصلی بهائيت کجاست؟

سؤال های چهارگزينه ای: 
1- سابقه جاسوسی بهائی ها به چه دورانی بازمی گردد؟ 

الف( بعد از انقالب اسالمی در ايران. ب( از ابتدای تشکيل کشور جعلی اسرائيل. ج( از 
جنگ تحميلی. د( از دوران جنگ ميان انگليس و عثمانی.

2- انگليسی ها به چه کسی نشان شواليه گری امپراتوری بريتانيا و لقب »ِسر« اعطا 
کردند؟

الف( عباس افندی. ب( حسينعلی نوری. ج( علی محمد باب. د( شوقی افندی.
در مورد سؤال تشريحی، تنها کلمه يا کلمات خواسته شده را و در 
ابتدا شماره سؤال و سپس عدد گزينه صحیح  سؤال های تستی، 

مربوط به آن را به شماره پیامک  200001377 ارسال نمايید. 
هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی 

اهدا خواهد گرديد.

دوهـــــفته نامـــــه ي فرهــــنگي- اجـــــتماعي
شــــــماره ي 43، نیمـــــه دوم بهــمن ماه 1393

سيدعلی محمد شيرازی)1221-1266ش( يکی از شاگردان 
سيدکاظم رشتی بود. سيدکاظم رشتی، در زمان حياتش، خود 
را تنها راه ارتباط با امام زمان )عجل ا... تعالی فرجه الشريف( 
معرفی می کرد. بعد از مرگ سيدکاظم، علی محمد راه او را ادامه 
داد و خودش را باب ارتباط با امام عصر معرفی کرد)1260ش(. 
عده ای از دوستان و اطرافيانش به او ايمان آوردند. بعد از مدت 
کوتاهی، علی محمد ادعای قبلی اش را تغيير داد و خودش را 
امام زمان معرفی کرد و در نامه ای به  يکی از دوستانش نوشت: 
»إننی أنا القائم الذی أنتم بظهوره توعدون«. هنوز چند صباحی 
از اين ادعايش هم نگذشته بود که خودش را پيامبر جديدی 
معرفی کرد که بشارت ظهور يك پيامبر ديگر را می دهد. 
علی محمد شيرازی توانست برای خود طرفدارانی دست و پا 
کند. وقتی تعداد پيروان مسلك باب به چند صد نفر رسيد، در 
نقاط مختلف کشور شورش هايی عليه دولت مرکزی به راه 
انداختند. دولت نيز در مقابل، باب را دستگير و در تبريز اعدام 
کرد )1266ش(. بعد از مرگ باب، بابيان نيز که طی عملياتی،  
قصد جان ناصرالدين شاه را کرده بودند)1268(، از کشور اخراج 

شده و به بغداد گريختند.

 حسینعلی نوری )بهاء ا...( که ُمرد، پسرش عباس افندی )عبدالبهاء( رهبری بهائیان را به عهده گرفت. فعالیت 
اصلی بهائیت از اين زمان آغاز شد. مخصوصاً در جنگ جهانی اول و زمانی که بین دولت عثمانی و انگلیس 
جنگ در گرفت و بهائیان به عنوان بهترين ياور انگلیسی ها در منطقه، نقش آفرينی کردند. عبدالبهاء موفق شد 

به پاس خدماتش به انگلیس، نشان شوالیه گری امپراطوری بريتانیا و لقب »ِسر«  )sir( را دريافت نمايد.  
عباس افندی برای جذب افراد بیشتری به سمت فرقه بهائیت،  سفرهايی به اروپا و آمريکا انجام داد 

و با شخصیت های مختلف ايرانی و غیر ايرانی مالقات هايی کرد. تالش های وی در تبلیغ و جذب 
افراد بیشتر،  بی اثر نبود. عده قابل توجهی از يهوديان و زرتشتی های ايران، به سمت اين فرقه 
گرايش پیدا کردند و تعداد بسیار کمتری نیز از مسلمانان، بهائی شدند. به عنوان مثال در سال 
1249ش،  250 نفر از زرتشتی ها بهائی شدند. عبدالبهاء توانست با پارسیان هند نیز روابط 
خوبی برقرار کرده و عده ای از آنها را بهائی کند.

علی محمد باب قبل از اعدام، وصيت کرده بود که بعد از او 
بابی ها از »ميرزا يحيی نوری« )صبح ازل( اطاعت کنند. ميرزا 
يحيی برادر کوچك تری داشت به اسم »حسينعلی«. حسينعلی 
در ايامی که بابی ها به بغداد تبعيد شده بودند، به اتهام تالش 
برای ترور ناصرالدين شاه، به مدت چهارماه در زندان به سر 
می برد و سرانجام با تالش های دولت روس و انگليس، از 
زندان آزاد شد و با مشايعت گماشتگان سفارت انگليس و روس 

به بغداد گريخت)1269ش(. 
به محض رسيدن به بغداد، تالش خود را برای خارج کردن 
رهبری بابی ها از دست ميرزا يحيی آغاز کرد. مدتی نگذشت 
که حسينعلی ادعا کرد من همان پيامبری هستم که علی محمد 
باب بشارت ظهورش را داده بود)1285ش(. و بدين ترتيب آيين 

جديدی پايه گذاری کرد. 
درگيری های شديدی ميان طرفداران يحيی و حسينعلی رخ 
داد. دولت عثمانی که حضور آنها را در کشورش، مخّل امنيت 
و آرامش مردم يافت، همه آنها را به اردنه و سپس بهائيان 
)طرفداران حسينعلی( را به عکا )فلسطين( و ازليان )طرفداران 
يحيی( را به قبرس تبعيد کرد)1288ش(. با مرگ صبح ازل، 
ازليان منقرض شدند. اما بهائيان که تعداد بيشتری داشتند، 

قدرت پيدا کردند. 

عباس افندی )عبدالبهاء(، پسر نداشت. مجبور شد برای بعد از خودش از ميان نوه های دختری اش، شوقی افندی را به عنوان جانشين معرفی 
کند. شوقی افندی، برعکس پدربزرگ و جدش، حتی در ظاهرش هم کاماًل غربی بود. تحصيل کرده آمريکا بود و يك زن کانادايی هم داشت 
که اسمش »روحيه ماکسول« بود. شوقی افندی با برنامه ريزی و استفاده از امکانات و سرمايه هايی که دولت های غربی و زرساالران يهودی در 

اختيارشان گذاشته بودند، توانست در گسترش نفوذ و تعداد بهائيان در ايران و نقاط ديگر جهان موفق عمل کند.
همزمان با رياست شوقی افندی بر تشکيالت بهائيت، سر کار آمدن رژيم پهلوی در ايران نيز موقعيت خوبی برای قدرت يافتن بهائيان در ايران 
فراهم کرد. ارتباط قوی بهائی ها با دولت های استعماری و صهيونيسم باعث باالرفتن قدرت سياسی و اقتصادی آنان در عرصه حاکميت ايران 
شد. در اين زمان اغلب شخصيت های طراز اول در اقتصاد و سرمايه داران بزرگ ايرانی، بهائی بودند. شوقی افندی سال 1335ش در لندن 

درگذشت و برای بعد از خودش، چون فرزندی نداشت، يك آمريکايی به اسم »ميسن ريمی« را به عنوان جانشين معرفی کرد. 

آغاز دوران طالیی بهائیت در ایران

تا وقتی که در ايران حکومت قاجار بر سر کار بود، شاهان عصر قجر، از ترِس اعتراض علما و مردم مسلمان، فضا را بر بهائی ها تنگ کرده بودند 
و آنها به راحتی نمی توانستند به تبليغ و فعاليت بپردازند.  با کودتای انگليسی-آمريکايی سوم اسفند 1299ش، سلسله قاجار ساقط شد و ايران به 
دست خاندان پهلوی سپرده شد. در جريان اين کودتا، بهائی ها حضور فعال داشتند. به همين خاطر بعد از به قدرت رسيدن رضا خان، سيدضياءالدين 
)رئيس الوزرا(، يکی از سران درجه اول بهائی به نام »موقرالدوله« را )که از خويشان علی محمد باب نيز بود( وزير کرد. در اين دوره، بهائی ها که نظر 
مساعد رضاخان را به خود احساس کردند،  اقدام به تأسيس تشکيالت و محافل رسمی نمودند و مناصب دولتی بيشتری را به تصاحب خويش درآوردند.  
رضاخان برای دهن کجی به علما و تحت فشار قرار دادن آنان، توجه خاصی به پيروان اين فرقه داشت و تا جايی که می توانست سعی می کرد در مقابل 

اعتراضات مردمی نسبت به نصب بهائی ها در مناصب رسمی کشور مقاومت کند.

بهائیت در دوران محمدرضا شاه

نکته قابل توجه اين است که در آن روزها، جمعيت اندک بهائی ها در ايران به چند هزار نفر نمی رسيد، اما به نسبت جمعيت چند ميليون نفری ايران که بيش از 
95 درصد آنها مسلمان بودند، بهائی ها مناصب بااليی همچون فرمانداری، رياست ادرات و سازمان ها، نخست وزيری، وزارت و ... را تصاحب کرده بودند. و از هيچ 
اذيت و آزاری نسبت به مردم مظلوم و مسلمان دريغ نمی کردند. يکی از شخصيت های تأثيرگذار در حکومت پهلوی دوم، هويدا بود. او يك بهائی و فراماسونر 
بود. ارتشبد فردوست،  رفيق گرمابه و گلستان شاه، درباره قدرت گرفتن بهائيت در آن دوره می گويد: »بهائی ها در زمان هويدا، مقامات عالی مملکت را به راحتی 
اشغال می کردند.«. هدف اصلی بهائی ها در هر منصبی که بودند، اوالً تأمين منافع شخصی و فرقه ای خودشان و سپس خدمت خالصانه به اربابان انگليسی و 

صهيونيستشان بود. حتی آن وقت ها نيز هيچکس از شدت وابستگی اين افراد به صهيونيست ها و آمريکا و انگليس، بی خبر نبود.

مبارزه مردم علیه بهائیت در دوران پهلوی
تحرکات بهائی ها در دهه 30 شمسی افزايش چشمگيری پيدا کرد. حمايت های بی دريغ خاندان پهلوی از اين فرقه گمراه ، مردم را وادار کرد که کتباً و شفاهاً زبان به 
شکايت باز کنند. نامه های اعتراض آميز مردم از شهر های مختلف به دست آيت ا... العظمی بروجردی می رسيد و ايشان از هر فرصتی برای رساندن صدای مردم به 
گوش سران رژيم استفاده می کردند. اما اعتراضات نتيجه قابل توجهی نداشت.  آيت ا... بروجردی که به وضوح همراهی سران رژيم را با بهائيان مشاهده می کردند، 
طی فتوايی مراوده و معامله با پيروان فرقه بهائيت را حرام اعالم کردند )1334ش(. مؤمنين شهرهای مختلف، محافل و مجالسی برای نقد تفکرات اين فرقه به 
راه انداختند. در آن ايام، مبارزه عليه بهائيت به نوعی مبارزه عليه رژيم پهلوی محسوب می شد.  برخی از تحليلگران معتقدند، يکی از اصلی ترين داليل مخالفت 

علما با فرقه بهائيت، نه فقط انحراف فکری و اعتقادات بی پايه و اساس آنان، بلکه وابستگی آنها به خارجی ها و تأمين کردن منافع غربی ها توسط اين افراد بود.

تسهیالت دولتی برای بهائیان
سال 1341ش، نزديك به دو هزار نفر از بهائی ها با تسهيالت دولتی و امکاناتی که رژيم پهلوی برای آنها فراهم کرده بود)مثل 500 دالر ارز و دويست تومان 
تخفيف بليط هواپيما و ...(، برای شرکت در کنفرانس ضد اسالمی بهائيت، به لندن سفر کردند. در موردی ديگر، رژيم در يك قرارداد نفتی، به يك بهائی که طرف 
قرارداد بود، بيست ميليون تومان )که در آن زمان مبلغ بسيار هنگفتی بوده است(،  تخفيف می دهد. در هر دو واقعه،  امام خمينی اعتراض شديد خود را اعالم می کند 
و از مردم و علما می خواهد که در مقابل اين تخلفات سکوت نکنند. در اقدام قابل تأمل ديگری، بهائی ها با چراغ سبز خاندان پهلوی، در شهرهای مختلف ايران، به 
شيوه صهيونيست ها، زمين های زيادی را به تصاحب خويش درآورده بودند و هر سال بر تعداد و وسعت آنها می افزودند. آنها از فروختن اين زمين ها به غير بهائی، 

اجتناب می ورزيدند و هرجا که می توانستند، حظيرة القدس )عبادتگاه مخصوص بهائيت( می ساختند.

سابقه جاسوسی 
سابقه جاسوسی بهائی ها بر می گردد به دورانی که عبدالبهاء )فرزند میرزا حسینعلی نوری يا همان عباس 
افندی( در پناه انگلیس و در فلسطین )شهرهای عکا و حیفا( سکونت داشت. در آن زمان میان انگلیس و دولت 
عثمانی - که هم بر عراق و هم بر فلسطین تسلط داشت - جنگ و درگیری بود. عبدالبهاء از هواداران سفت و 
سخت انگلیس بود. او و پیروانش، وظیفه خطیر جاسوسی برای دولت بريتانیا را برعهده داشتند و از اين طريق 
امرار معاش می کردند. بهائی ها اطالعات نظامی الزم را به نیروهای انگلیسی می رساندند و حتی مواد مورد 
نیازشان را هم تأمین می کردند. بعد از پیروزی انگلیس، عبدالبهاء برای »جرج پنجم« )پادشاه انگلیس( دعايی 
می سازد که متن آن دعا به زبان عربی موجود است: »خداوندا جرج پنجم پادشاه انگلستان را بتوفیقات رحمانی 
خويش تايید کن و سايه اش را بر اين سرزمین پرشکوه )فلسطین( همیشگی و جاودانه دار!«. )مکاتیب، جلد 

3، ص347، عبدالبهاء(
ارتشبد فردوست )دوست صمیمی شاه( درباره روحیه وطن فروشی و خدمت به بیگانه در بهائیان چنین 
می گويد: »بهائی هايی که من ديدم واقعاًّ احساس ايرانیت نداشتند و اين کامالً محسوس بود و طبعا اين افراد 

جاسوس های بالفطره بودند«. )خاطرات فردوست، ج1، ص375(

موعود بی خاصیتی
 که در تبعید مرد!

بهائی ها معتقدند که اساساً علی محمد باب آمده بود که بشارت ظهور پيامبری بزرگتر از خودش را بدهد، يعنی: »پيامبری که عصر صلح 
و سالم و عدل و داد را که موعود اديان يهود و مسيحيت و اسالم و ساير اديان جهان است- ظاهر و طالع خواهد ساخت.«.

اما جالب اينجاست که اين موعود همه اديان، از نظر بهايی ها همان بهاءاللهی بود که به دنيا آمد و تبعيد شد و ُمرد! حال معلوم نيست 
باالخره اين صلح جهانی و عدل فراگير قرار است چند صد سال يا چند هزار سال بعد از مرگ بهاءا... تحقق پيدا کند. آنچه که در اديان 
الهی پيرامون موعود آخرالزمان گفته شده اينست که او به دست مبارک خويش جهان را پر از عدل و صلح می کند؛ نه اينکه ظهور کند 

و مدتی را در زندان و تبعيد به سر ببرد و سپس بميرد، بدون اينکه هيچ اتفاق مثبتی در عالم رخ دهد.
از طرف ديگر باب گفته بود: »اين موعود، وقتی می آيد که دين بابيت در جهان گسترش پيدا کرده باشد.«. اما بهاء وقتی ادعايش را ظاهر 

کرد که کل فرقه ساختگی بابيت، چند صد نفر بيشتر نبود که بيشترشان هم در تبعيد و در بغداد به سر می بردند.

پدرخوانده های بهائیت
در همان اوايل حکومت رضاخان، بهائی ها با استفاده از فضای مساعدی که برايشان فراهم شده بود، برای خودشان محافل متعدد و تشکيالت باقدرتی 
پديد آوردند. آنها با همکاری کارگزاران زرساالر يهودی و شبکه قدرتمندشان توانستند در مدت کوتاهی نبض اقتصاد کشور را به دست گيرند و در 
مشاغل مهم و کليدی دولتی مشغول به فعاليت شوند و برای ازدياد جمعيتشان تالش کنند. بعد از انقالب، دست بهائی ها از مناصب عالی دولتی کوتاه 
شد و اسرائيل و آمريکا و انگليس )پدرخوانده های بهائيت(، بازوی قدرتمندشان را در ايران از دست دادند. به همين خاطر است که هر کدام از آنها به نوبه 
خود در موقعيت های مختلف  از طريق بيانيه و کمك های مالی و ... به دفاع از اين اقليت می پردازند. به عنوان مثال رژيم غاصب صهيونيستی سال ها 
پيش از کيسه خليفه، ده ها هزار متر مربع از زمين های اشغال شده مردم مظلوم فلسطين را به بهائی ها بخشيده است تا عمارت های مجلل و عبادتگاه و 

باغ بسازند؛ و از ميان بهائيان، بهترين هايشان را برای جاسوسی تربيت می کند و به نفع موساد به خدمت می گيرد. 

علی محمد باب
کیست؟ مـــیرز ا 

حسینعلی نوری

ِسر عبدالبهاء

بهائیت از
آغاز تا کنون

وقتی عبدالبهاء در سال 1300ش ُمرد، سفارتخانه های انگلیس در سراسر خاورمیانه، پیام 
تسلیت صادر کردند)!(. بعد از او و در زمان رياست شوقی افندی بر تشکیالت بهائیت، کشور جعلی 

اسرائیل در فلسطین به طور رسمی تشکیل شد. شوقی تصمیم گرفت مرکز اصلی بهائیت را در اسرائیل و 
در دامان دولت يهود بنا کند.  اسرائیل يکی از اولین و مؤثرترين حکومت هايی بود که مسلک بهائی را به عنوان 
يک دين به رسمیت شناخت و جزو مذاهب رسمی مملکت خود قرار داد. ضمناً جذب سرمايه های بزرگ بهائیان 
و طبعاً سرمايه گذاری آنان در اسرائیل که باعث شکوفايی اقتصادی اين حکومت می شد، از عواملی بود که باعث 

شد اسرائیل بی درنگ روی خوش به بهائیان نشان داد. 

غلط های فاحش در منت 
کتاب نامقدس بابیان و بهائیان

علی محمد باب، کتابی نوشت به اسم »بیان« و گفت اين وحی از طرف خدا بر من است. کتاب »بیان« مخلوطی از جمالت 
عربی و فارسی بود. اما عربی که چه عرض کنیم! بسیاری از آيات عربی اين کتاب غیر آسمانی، حتی با موازين صرف و 
نحو عربی هم مطابقت نداشت، حال محتوای بی مغزش که پیشکش! به باب گفتند که اين جمالت وحی شده به شما، از 
لحاظ دستور زبان عربی مشکل دارد؛ او پاسخ داد: »جمالت به واسطه من نجات يافته اند.« )يعنی ديگر الزم نیست کلمات 
را در جمالت درست به کار ببريم(. سؤال ديگری که مطرح است اينکه چرا خدای علی محمد تصمیم گرفته بود که آيات 
جديدش را به زبان عربی نازل کند؛ حال آنکه خود باب و مخاطبان اولیه او، همگی ايرانی و فارسی زبان بودند. اين مثل 

اينست که العیاذ با... خداوند متعال در شبه جزيره عربستان قرآن را به زبان فارسی نازل می کرد)!(. 
حسینعلی نوری )بهاءا...( فرصت بیشتری برای نوشتن کتاب داشت. او دو کتاب نوشت، يکی به اسم »کتاب اقدس« )به 
زبان عربی( و ديگری به نام »کتاب ايقان« )به فارسی(. »اقدس« بهتر از »بیان« نوشته شده، اما اين کتاب هم خالی از 

غلط های صرفی و نحوی نیست.

ميرزا يحيی نوری« )صبح ازل( 

حسينعلی نوری)بهاء(

 
عبدالبهاء  موفق 

شد به پاس خدماتش 
به انگلیس، نشان 

شوالیه گری امپراطوری 
بريتانیا و لقب »ِسر«  را 

دريافت نمايد.

شوقی افندی
)شوقی ربانی(

حضور فعال در فتنه 88
در جريان انتخابات دهم رياست جمهوری )سال 88( و پيش از آن در انتخابات مجلس 
هشتم )سال 86(، تشکيالت مرکزی بهائيت )واقع در اسرائيل(، هوادارانش را به شرکت 
در انتخابات و رأی دادن به افراد خاصی دعوت کرد. در فتنه سال 1388، تشکيالت 
مذکور بيانيه هايی صادر کرد و از هوادارانش در ايران خواست که در شورش های 
خيابانی به صورت فعال حضور پيدا کنند. بيشتر اعضای تشکيالت بهائيت در آن دوره، 

از ميرحسين موسوی حمايت می کردند.
در همين راستا، تعدادی از بهائيان با در دست گرفتن پالکاردهايی، در تجمعات مختلف 
و در جمع هواداران موسوی و کروبی و در حضور کانديداهای مذکور به مطرح کردن 
مطالبات خود پرداختند. اما در کمال تعجب، موسوی و کروبی نسبت به اين تحرکات 
واکنش منفی نشان ندادند و اين اقدام از سوی بهائی های ايران به عنوان چراغ سبز 

جريان اصالحات به بهائيت تلقی شد. 
حضور بهائی ها مخصوصاً در روز عاشورای سال 88 بسيار پررنگ تر از هميشه بود. 
در رابطه با اغتشاشات روز عاشورای سال 88، دست کم 10 نفر از فرزندان اعضای 
رده باالی تشکيالت بهائيت دستگير شدند. به عنوان مثال يکی از اين افراد )ژينوس 
سبحانی(، معاون شيرين عبادی بود و بقيه همگی از عناصر فعال اين تشکيالت بودند. 
اين افراد همگی سرتيم بوده و به صورت گروه های سازمان يافته در مناطق مختلف به 

ايجاد آشوب و اغتشاش مشغول بودند. 

وعده همکاری 
عبدالبهاء به یهودی ها

عباس افندی )عبدالبهاء(، در نامه به حبيب مؤيد )از يهوديان 
بهائی شده ايران( قول برپايی حکومت يهود را در فلسطين 
می دهد و می نويسد: »اينجا فلسطين است، عن قريب قوم 
يهود به اين اراضی بازگشت خواهند نمود، سلطنت داوودی 

مواعيد  از  اين  يافت،  خواهند  سليمانی  حشمت  و 
صريحه الهيه است و شك و ترديد ندارم،  قوم 

يهود عزيز می شود ...«.

وقتی عبدالبهاء ُمرد

روحيه ماکسول

مال و جان و ناموس 
مسلامنان مباح است!

»بابيان و بهائيان توسل به زور را برای پذيرفتن آيين خود منع 
کرده بودند، مگر در مورد مسلمانان که مال و جان و ناموس آنان 
را مباح کرده بودند، حتی آنان را شکنجه می دادند، سپس به شهادت 
می رسانيدند... به همين دليل بود که پس از تشکيل حکومت اسرائيل، 
چهارمين پيشوای بهائيت درصدد برآمد، با استفاده از اختالف ديرين 
مسلمانان و يهوديان، سرزمين اسرائيل را به عنوان مرکز اصلی و 

کعبه آمال بهائيان بپذيرد و دولت يهود را به صورت پناهگاه، 
بلکه تکيه گاه جهانی اين فرقه درآورد.«

) اسماعيل رائين(


