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  »مسئله بهائيت«تأملي در 

  عبداهللا شهبازي
. درباره بهائيان پديد آمده اسـت  ١»ضوضاء«يافته از  هاي اخير موجي سازمان در هفته -١

شمار تعدادي از بهائيان سبب برانگيختن مـوجي بـزرگ    هاي محدود و كم برخي دستگيري
. هـا نـدارد   اد دسـتگيري در ايران شده كه تناسبي بـا ابعـ  » ستيزي بهائي«از تبليغات درباره 

ها از جانب كيست، به چه علت بود و چرا بايد در ايـن زمـان رخ    دانم اين دستگيري نمي
  داد؟  مي

آن نيز در اين گيـرودار رخ داد،  » تصادفاً«اهللا منتظري و پاسخ وي، كه  استفتا از آيت -٢
ظري دربـاره حقـوق   اهللا منت از آيت. يافته است عامل مهم ديگري در ايجاد اين موج سازمان

كه اهل ايـن كشـور   از آن جهت «بهائيان : اند و وي پاسخ داده پرسيده» بهائيان«شهروندي 
همچنـين بايـد از   ، باشـند  مي   هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار

  ]١[» .مند باشند رأفت اسالمي كه مورد تأكيد قرآن و اولياء دين است بهره
گفتم، بهائيـان بـه    كناكگونه كه زماني به سوس وان الزن، سردبير مجله بلژيكي  همان

غيررسمي در طول قريب به سه دهه موجوديـت جمهـوري اسـالمي ايـران     اي  عنوان فرقه
هاي مخصوص خـود را دارنـد و    كنند، و حتي گورستان آزادانه زندگي و كار و تحصيل مي
كـه مـورد تعـرض قـرار گيرنـد، در ايـن        آن مفصل بـي  متوفيات خويش را، با تشييع جنازه

هـاي بهـائي در    من خود بارها، به دليل وقوع يكـي از گورسـتان  . كنند ها دفن مي گورستان
و » حـزب اللهـي  «ام و از ظـاهر   ها را ديـده  شيراز، اين تشييع جنازه -مدخل جاده دارنگان

ايران تنها بايـد در اوراق رسـمي   بهائيان . ام ريش انبوه برخي از جوانان بهائي حيرت كرده
بـا رعايـت ايـن محـدوديت، بهائيـان از تمـامي حقـوق        . معرفي كننـد » مسلمان«خود را 
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اين محدوديت و اين رويه، بـه دليـل عـدم رسـميت     . اند شهروندي در ايران برخوردار بوده
از . بهائي در قانون اساسي مشروطه، در دوران حكومت پهلوي نيز وجود داشت -فرقه بابي

بـا اعـالم رسـمي    اينرو، پاسخ آقاي منتظري را بايد بدين گونه تفسير كرد كه بهائيان بايـد  
اي كه حتي حكومـت   برخوردار باشند؛ رويه» حقوق شهروندي«از  تعلق خود به فرقه بهائي

اهللا  كنم آقاي منتظري، كه محضر آيـت  تصور نمي. پهلوي نيز جرئت پذيرش آن را نداشت
توجه كرده باشد؛  آنپيامدهاي كنه پاسخ خود و خميني را درك كرده، به بروجردي و امام 

به گمانم، . ، به صورتي كه طرح كردم، مورد پذيرش وي باشد»حقوق شهروندي بهائيان«و 
) ره(كـه امـام   » سادگي«كننده همان  اين پاسخ القاء از سوي اطرافيان ايشان است و اثبات

  . در نامه معروف خود فرموده بودند
خود با دانشجويان  ١٣٨٧ ارديبهشت ١٤اي، رهبر انقالب، در سخنان  اهللا خامنه آيت -٣

هـائى كـه اسـمش     سـازمان «: در شيراز، فرقه بهائي را، بدون ذكر نام، چنين توصيف كردند
   ».است دين است، باطنش سازمان سياسى

نسجم و متمركز و اي بسيار م فرقه، به معناي مرسوم، نيست؛ »دين«در واقع، فرقه بهائي 
ويـژه نفـوذ در نهادهـاي     كار است كه قريب به يك قرن و نيم پيشينه فعاليت مخفي، به پنهان

از . هاي پنهان و متنفذ قدرت، در كارنامـه خـود دارد   هاي سياسي و ايجاد البي دولتي و سازمان
  . اين منظر هيچ سازمان سياسي ايراني قابل قياس با فرقه بهائي نيست

ها و محافـل مخفـي و    پس از دو دهه تالش مستمر پژوهشي، برخي شخصيتامروزه، 
شناسيم و از نقـش ايشـان در    هاي قاجاريه و پهلوي را مي نفوذي بابيان و بهائيان در دوران

اهللا خـان   ويژه در ماجراي كودتاي احسان هاي تخريبي و تروريستي و جاسوسي، به فعاليت
و ساير عمليات سـرويس اطالعـاتي بريتانيـا    ) ارياز خاندان سرشناس بهائي س(دوستدار 

» كميتـه مجـازات  «عليه ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل و نيز در ترورهـاي پرهيـاهوي   
گـري رضـا شـاه     و نيز اسناد كافي در دست داريم كه پيونـدها و تعلقـات بهـائي   . مطلعيم

ضا خان، محمدرضا دانيم كه دو فرزند ارشد دوقلوي ر از جمله مي. كند پهلوي را ثابت مي
  . خواندند و اشرف، پيش از اقتدار وي در مدرسه بهائيان درس مي

ايـن مـوج   . يافته و هدفمند است موج تبليغاتي اخير ساده و طبيعي نيست؛ سازمان -٤
هاي ميـرزا محمـدباقر    زماني كه فعاليت .است) عبدالبها(يادآور روش تبليغاتي عباس افندي 

بـزرگ  (الملك  ، و ميرزا ابراهيم خان ابتهاج)ياي خاندان بصارين(بصار رشتي، مبلغ بهائي 
بـيم ايجـاد شـورش عليـه     ) مالك بهائي گيالن و مازندران و گرگان و نياي خاندان ابتهاج

بـه عبـاس   ) الحكمـا  صمصـام (بهائيان را در خطه گيالن پديد آورده بود، ميرزا آقا گيالني 
عبـاس افنـدي در    ».كرد] خواهد[انقالب بي حكمتي بصار توليد «افندي شكايت كرد كه 
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در ضوضاء جهله وهمي نه، البته بايد گاه گاهي جزئي صدايي بلند شود كه سبب «  :پاسخ نوشت
  ]٢[ ».انتباه خلق گردد

اي  بليغـات گسـترده  ها ت عوامل فوق سبب شده كه در دو هفته گذشته برخي رسانه -٥
نقـض  «ترين مورد  را به عنوان مهم» مسئله بهائيت«را درباره بهائيت دامن زنند و بكوشند تا 

جديـدي اسـت كـه    » سـوژه «ظاهراً اين . در ايران در سطح جهاني تبليغ كنند» حقوق بشر
  . عليه ايران شود» اي جنجال هسته«بايد جايگزين 

فارسـي و  » .سـي . بي. بي«ويژه بايد به  ين حوزه بههاي فارسي زبان فعال در ا از رسانه
روز، (» مسـئله بهائيـان  «براي نمونه، بنگريد به مقـاالت  . اشاره كرد» روز«نشريه الكترونيكي 

ادامـه بازداشـت   «و  ]٤[بادي از احمـد زيـدآ  » فقـه ملّـي  «و  ]٣[) ١٣٨٧خرداد  ٢پنجشنبه 
ويـژه   در ايـن ميـان بـه    ]٥[). ١٣٨٧خـرداد   ٩روز، پنجشنبه، (از آرش سيگارچي » ها بهائي

، با اسـتقبال از  )خرداد ٩(او در آخرين مقاله خود . ي احمد زيدآبادي بسيار فعال استآقا
بنگريد ! (را آرزو كرده است» فقه ملّي«اهللا منتظري در مسئله بهائيت طلوع  موضع اخير آيت

  ) نوشت من درباره زيدآبادي به پي
آمرانـه و  انسـجام ايـن فرقـه بـر مركزيـت      جامعه بهائي به شدت طبقاتي است و  -٦

و فرودسـت  حال  ، ميانه)ثروتمند(جامعه بهائي به سه طبقه فرادست . اقتدارآميز مبتني است
تا پيش از انقالب اسالمي، بهائيان فقير روستايي و از نظـر فرهنگـي   . شود تقسيم مي) فقير(

اين فاصله طبقاتي بسيار شـديد بـود و در   . دادند مانده اكثريت بهائيان را تشكيل مي عقب
و گرگان ) خطه ساري و آمل و بابل و روستاهاي منطقه فوق(ناطقي مانند شرق مازندران م

بهائي و ) اربابان(و يزد و كرمان مالكين ) ريز آباده و سروستان و ني(و شمال و شرق فارس 
مباشران و كدخدايان ايشان رعاياي فقير بهائي را به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده قـرار  

در تاريخ ايران به ايـن سوءاسـتفاده   «  كشي بهائي«منشاء برخي حوادث موسوم به . دادند مي
به عبارت ديگر، جان و مال بهائيان فرودست ابزاري بـود بـراي پيشـبرد اهـداف     . گردد بازمي

  . سران فرقه
. تر، شبيه به جامعه يهـودي اسـت   از اين منظر، وضع جامعه بهائي، در مقياسي كوچك

يگارشي زرساالر يهودي بخشي از يهوديـان فرودسـت را بـه سـود مطـامع خـود       هماره، ال
در ) كشـتارها = واژه روسـي (» هـا  پوگروم«مثالً، در فاجعه معروف به . كرده است قرباني مي

. رسـيدند  ميالدي يهوديان روستايي توسط افرادي ناشناس به قتل مـي  ١٨٨١روسيه از سال 
مهاجرت دو ميليون نفر يهودي شـرق اروپـا بـه    ) ها پوگروم(بر بنياد و به بهانه اين كشتارها 

هزار نفـر   ١٥٠هزار نفر نيز به اروپاي غربي و  ٣٥٠. (اياالت متحده آمريكا سازمان داده شد
در پي اين مهاجرت عظيم، اليگارشي يهـودي توانسـت از   .) به ساير نقاط مهاجرت كردند
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آمريكا اقتدار يابد و نهادهـايي چـون   اوائل سده بيستم ميالدي در تركيب جمعيتي جامعه 
هـا و   هـا و كابـاره   خانـه  هاي فاحشه هاليوود و مافياي مواد مخدر و مشروبات الكلي و شبكه

را » ها پوگروم«دانيم كه اين  امروزه ما مي. را در اين كشور به پا كند» يافته تبهكاري سازمان«
ق؛ كه بـدون آن تفـوق كنـوني    همان زرساالران يهودي سازمان دادند با هدف مهاجرت فو

  . شد ايشان در آمريكا و جهان ميسر نمي
بايـد بـه تفـاوت ميـان بهائيـان فرودسـت و       از اينرو، حكومت جمهوري اسالمي ايران 

گـر، كـه    اند، با سران فرقه بهائي و بهائيان دسيسه معمولي، كه گاه مردماني فقير و مستضعف
توجه كند و با دانش و درايت و هشياري كافي امكـان  شناسانند،  نمي» بهائي«خود را به عنوان 

  .بهائي سلب كند گران بهائي و غير سوءاستفاده از بهائيان معمولي را از دسيسه
گر هيچ پروايي ندارند كه در مشاركت با سران فرقه بهـائي، بـراي    هاي توطئه كانون -٧

در ايران پديد » ها وگرومپ«حفظ شبكه بسيار ارزشمند عناصر پنهان خود، جنجالي مشابه با 
ها و اهداف خود كنند؛ حتي اگر اين افـراد از سـران    آورند و برخي بهائيان را فداي برنامه

توانـد   مـي » محفل ملي بهائيـان ايـران  «تن از اعضاي  ٦دستگيري . علني فرقه بهائي باشند
  . تلقي شود استتار عوامل نفوذي مهم و مؤثركاري براي  راه

دانند كه هيچگاه شـاخه علنـي يـك     ل سازماندهي آشنايي دارند ميكساني كه با اصو
دهند زيرا با پيگيـري سـازمان علنـي بـه سـادگي       سازمان را با شاخه مخفي آن پيوند نمي

دهند،  افرادي را كه در رأس سازمان علني جاي مي. هاي پنهان شناخته خواهند شد شاخه
سـازمان يـا   » ويتـرين «د و در واقع به عنـوان  بين و مراقبت دائم هستن از آنجا كه در زير ذره

شوند، از ميان افراد موجه و داراي تحصـيالت عـالي و وجهـه اجتمـاعي      فرقه شناخته مي
طبعاً، اين افراد نبايد . گزينند تا در صورت دستگيري قابل دفاع و تبليغ باشند مناسب برمي

  . هاي پنهان داشته باشند ترين اطالعي از فعاليت كم
عناصر نفـوذي مهـم   تر از سازمان مخفي،  ول سازماندهي مخفي، در اليه پنهانطبق اص

گونه عناصر را، كـه بهـر دليـل، از جملـه      در فرقه بهائي، اين. جاي دارند )هاي ويژه مهره(
پيوندهاي خانوادگي، از موقعيت بالقوه براي نفوذ و ارتقاء برخوردارند، از همـان ابتـدا بـه    

گونه افراد ديگر حتـي تـابع شـاخه     اين. كنند وصل مي )موساد( سرويس اطالعاتي اسرائيل
رغم پنهانكاري اكيد حاكم بـر آن، نيسـتند و در ارتباطـات     مخفي تشكيالت فرقه بهائي، به

يكـي از  . شوند آنان مستقيماً از طريق موساد هدايت مي. اي جاي ندارند اي و زنجيره شبكه
  . وط به ايران وجود چنين عواملي استعلل اقتدار اطالعاتي موساد در مسائل مرب

گيرد كه  زماني اوج مي» مسئله بهائيت«دهد كه جنجال تبليغاتي درباره  تجربه نشان مي -٨
كوشند مقامات ايران را تهديد كنند يا حادثـه   از اين طريق مي. حادثه مهمي در ايران رخ داده
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اخيراً كدام حادثه يا كـدام تحـول    .الشعاع قرار دهند يا مسير آن را منحرف كنند فوق را تحت
  سبب نگراني و در نتيجه تحركات و جنجال اخير شده است؟

  شيراز
 ١٣٨٧خرداد  ٩پنجشنبه، 

  
  

آغاز كـرد و در آنجـا شـناخته     همشهرياحمد زيدآبادي فعاليت خود را در روزنامه : نوشت پي
هـا بعـد    كرد و سـال  مي معرفي» متخصص يهوديت و اسرائيل«در آن زمان زيدآبادي خود را . شد

پس ). صفحه رقعي ١٩٧، ١٣٨١نشر روزنگار، ( دين و دولت در اسرائيلكتابي منتشر كرد با عنوان 
نگار به شدت  ، زيدآبادي در جمع جوانان روزنامه)١٣٧٧(زرساالران از انتشار جلدهاي اول و دوم 

واسـتند كـه بـا وي مصـاحبه يـا      نگـاران خ  از اينرو، تعدادي از روزنامـه . كرد كتاب مرا تخطئه مي
آقـاي ابوالحسـن مختابـاد، از سـوي خـود و      . منتشـر شـود   همشـهري اي انجام دهم و در  مباحثه

بـار  . دوستانش، دو بار اين درخواست را مطرح كرد و هر دو بار گفت كه زيدآبادي پذيرفته اسـت 
شـد كـه در آن زمـان     كردم اين مسئله سبب شهرت زيدآبادي خواهد اول نپذيرفتم زيرا تصور مي

بار دوم، كه زيدآبادي به شهرت كافي دست يافته بود، پـذيرفتم ولـي از   . نگاري گمنام بود روزنامه
آقـاي حسـينيان   ) ١٣٨٤اسـفند   ١٤(هـا بعـد    جالب اسـت كـه مـدت   . گفتگوي فوق خبري نشد

اين مناظره درباره يهوديـت و اسـرائيل   ] ٢، ١. [جنجالي و مفصل با زيدآبادي انجام داد اي مناظره
نبود؛ درباره نهضت ملّي شدن صنعت نفت بود كه زيـدآبادي در نقـش مـدافع سرسـخت دكتـر      

زيدآبادي از گرداننـدگان  ! انياهللا كاش مصدق ظاهر شد و حسينيان در نقش مدافع سرسخت آيت
مـن در  . فارسي، به من لطف فراوان دارد» .سي. بي.  بي«است كه، مانند » روز«نشريه الكترونيكي 

زماني كه ناگزير مجبور . هاي ديگر، قرار دارم صدر فهرست بايكوت اين دو رسانه، و برخي سايت
من درباره انفجار حسينه رهپويان شـيراز،   شوند، مثالً به دليل انتشار تحليل اخير به ذكر نام من مي

مرتبط بـا وزارت اطالعـات   «يا »  عضو سابق حزب توده«محترمانه چون  هاي حتماً با توصيف ]٣[
خـاطرات  از ميـان آثـار مـن نيـز حتمـاً ويـرايش        ]٤[. دهند نهايت لطف خود را نشان مي» رژيم

 ٢٧٥٠(  زرسـاالران كننـد ولـي مجموعـه پـنج جلـدي       ، دبير اول حزب توده، را ذكر مـي كيانوري
احمد زيـدآبادي، كـه اخيـراً مـدرك     . گذارند را مسكوت مي) ١٣٨٥ -١٣٧٧صفحه، قطع وزيري، 

ايـن  . دهد، اهـل روسـتاي زيـدآباد كرمـان اسـت      كه نام او نشان مي ا اخذ كرده، چناندكترايش ر
توجـه بهـائي داشـت و مـوطن      روستايي است در حوالي سيرجان كه از دوره قاجاريه سكنه قابـل 

حاجي درويش زيدآبادي، نيـاي خانـداني بـه همـين نـام، از مشـاهير       . برخي بهائيان مشهور بود
  . »نورالشهدا«سرشناس بهائيان ملقب به » شهيد«سيد يحيي سيرجاني بهائيان است و پدر زن 


