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 جمهوری اسالمی،  

 سرکوب بهائیان  

 نیروهای چپی  هو وظیف 
 ح . مانی 

 

   ۱۳۶۰اردیبهشت  ۳۱  – ۷۶ یشماره دوم  یدوره  ، یستیسازمان وحدت کمون یه ی نشر «، یمنبع: »رهائ
 

ی هاه نشریه در اختیار ما قرار داده است. ما در شمارزیر را یکی از خوانندگان رهائی برای درج در ی  ه مقال
جمهوری اسالمی نسبت به  ی  ه گرانبورهائی نیز اشارات کوتاهی به برخورد ارتجاعی و سرک  یهگذشت
ایم. در  اجتماعی از دیدگاهی انقالبی و کمونیستی داشته ی ه ضرورت طرح این مسئل های مذهبی و اقلیت
، نویسنده بعد از بررسی موقعیت  نیروهای چپ«ی ه ن و وظیف »جمهوری اسالمی، سرکوب بهائیای  ه مقال
  اجتماعی می ی ه با این مسئل  هابرخورد کمونیستی ه نحو بهائیان در گذشته و امروز به توضیح ی هجامع

پردازد. ما با اعتقاد به آزادی مذهب )داشتن یا نداشتن آن(، و نظر به اهمیت طرح این گونه مطالب در  
گیری درست و انقالبی در قبال آن، چاپ این مقاله  ی کمونیستی و موضع هاناموقعیت کنونی از جانب سازم

 دیم.  را ضروری تشخیص دا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آلود به بهائیان  ه از نفرتی خونزده، کریخته و خشم همدادگاه انقالب اسالمی شیراز، در حکمی آشفته، به 

خواندیم. صرف نظر از دو   ۵۹اسفند   ۲۷سرشار است، حکم تیرباران دو بهائی را صادر کرد. خبر را در کیهان 

که البته هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ارائه نشده،   –همکاری با ساواک و با کودتاچیان اخیر  –اتهام 

توان در یک کالم خالصه کرد: »بهائی بودن«. و از آنجا که در قاموس جمهوری اسالمی  می سایر اتهامات را

االرض شناخته  یبودن مفسد فبودن است، این دو بهائی به »جرم جاسوس بودن مساوی با جاسوس ایران، بهائی 

ارتباط  »دارد:  می  این دو تن از کجا معلوم شده است؟ حکم دادگاه چنین اعالم  بودنشدند.« اما جاسوس 

العدل حیفا و  العدل حیفا، مرکز جاسوسی صهیونیستی در اسرائیل ... دادن کمک نقدی به بیتنزدیک با بیت

و انتخابی است    نفرهنُه شورائی  «العدلت داشته باشید که » بی کتبی از این مرکز )توجهی  ه نامتقدیر تدریاف

و  (  ئیتیعنی تبلیغ بهاو تشتت بین مسلمانان )ایجاد تفرقه که رهبری بهائیان جهان را برعهده دارد( و 

نفر از   ۲۵۰خصوص روستائیان، تماس با ه ( ب ! کردن افراد ناآگاه )نامهویت در شورای ملی بهائیان .... تشویق عض

در محفل بهائیان  بودن چه؟(... و )جان کالم( فعالی ه ران عشایر فارس )تماس دربارالنتران و س خدایان و ک کد 

کوشند، حالل است.  ی که در تبلیغ مرام خود میکم بهائیانبله، به حکم دادگاه، خون بهائیان، یا دست « ..آباده.

 ی نبود.  چینالبته برای اثبات این نکته  چندان نیازی به این مقدمه 

نوشت:  که آن ، هفت بهائی را محکوم به تیرباران کرد و ضمن ۵۹دادگاه انقالب اسالمی یزد، در شهریور 

 « برای تیرباران این هفت تن کفایت نمود:  »صدها دلیل... در پرونده موجود است« تنها به یک »دلیل 

https://vahdatcommunisti.com/2021/07/07/%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b6/
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یان یزد را یک ارگان  بهائ محفل  مرکز اسناد ملی انقالب اسالمی ایران صراحتاًی ه »گزارشات ادار 

 . (۵۹شهریور  ۱۸  ، جاسوسی دانسته.« )کیهان

ه خصومتی با  وان داشت؟ جمهوری اسالمی چ تمی  از این جامعه ای ی اما بهائیان چه کسانی هستند؟ چه ارزیاب

 ؟ ی انقالبی و کمونیستی در این میان چیستهانسازمای ه اینان دارد؟ وظیف 

 *** 

  ۱۸۴۴هجری قمری ) ۱۲۶۰سال  »باب« که جوانی تاجر بود، در   سید علی محمد شیرازی موسوم به

ران و فقیران شهر و روستا به گردش جمع  وه ی، از کسبه و پیش ه امیالدی( در شیراز ادعای پیغمبری کرد. عد 

گیری مسلحانه با قوای  شیخ طبرسی )بین شاهی و بابل( دری ه نیریز، قلع ،در زنجان  .کار باال گرفت .شدند 

رشادت شایان توجهی از خود بروز دادند.   های « در این درگیرهای ابشاه پیش آمد. پیروان باب یا »ب ناصرالدین

ی بابیان نیز  هاش تبریز اعدام شد و شور در   ۱۸۵۰سرانجام باب، به فرمان میرزا تقی خان امیرکبیر در سال 

بسیاری از  وب گردید. ی محلی سرکهال همان سال به دست نیروهای حکومت مرکزی و فئودا رد عمدتاً

آن دوران نیز، که در آن زمان حجاب از سر گرفته بود، در  ی ه ن، شاعرالعیرهقتل عام شدند و طاهره ق هابابی

 ان بود.  گهشد ه بین کشت

کتاب »بیان« است که قران بابیان   ینش قاعدتاًترکه از سید علی محمد باب باقی مانده، و مهم  ئیهاه نوشت

»حروف ابجد« است که مشکل  ی  ه معنا و غرق در خرافی وار، مبهم و در واقع ب ان دش د، چنش می  محسوب

ره نبوده است.  بهئودالی بی فد رایانه و ضگتی مساواهاه بتوان از آن چیزی سر درآورد. لیکن باز از اندیش

مرند  ش می  خویش جنبان آئین، و آن سید را سرسلسله انند دمی   راه بابیانی هدهند بهائیان،  که خود را ادامه 

ویند:  گمی  نند و گاه در توجیه عمل خویشکمی  ی باب جلوگیریهاه سره و قاطعانه از چاپ و پخش نوشتیک

 فهمد!«نمی یش راهات هیچ کس کتاب»سطح دانش آن حضرت آنقدر باال بود که هنوز که هنوز اس 

اتی با سایر مدعیان، مقام رهبری  مبارز بعد از « یرزا حسین علی نوری موسوم به »بهااهللبعد از اعدام باب، م 

بابیان را به دست گرفت و خود را بانی »دیانت بهائی« دانست. جناب ایشان در »لوح سلطان« ناصرالدین شاه  

 عالم کرد و در کتاب آسمانی خود »اقدس« نوشت:  را مظهر عدل و پادشاه زمان ا 

د با حکومت کاری  کند و بهائیان بایی وقت خود اعتراض  هاکس نباید بر سالطین و حکومت »هیچ

 نداشته باشند.« 

بهائی را  ی ه ، فرزندش عبدالبها که بیشتر با نام »عباس افندی« مشهور است رهبری جامع هللبعد از مرگ بهاا

ر تز »عدم مداخله در امور سیاسیه« بسیار پافشاری کرد. بله، بهائیان در هر مملکتی که  به دست گرفت. او ب

توانید  می  یع اوامر دولت باشند. هیچ انتقادی از رهبران سیاسی کشور جایز نیست.باید مطهستند  ساکن

ائید. عبدالبها  ای تخطی نمدر حکومت آریامهری زندگی کنید و حرام است اگر از فرمان پادشاهی ذره هاسال

که  آن  ه بی شمرد والبترا واجب می هللالزمان بود و روشن است که اطاعت از ظایران هم ی ه با انقالب مشروط 

ی  ه انقالب مشروطی   هواهان پرداخت. او در بحبوح خه ای در سیاست مداخله کند! به مخالفت با مشروطذره

 ویسد:  نمی  ( در خصوص محمدعلی شاه۱۹۰۵) ایران
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   (۱شخص مجربند و عدل مصور، عقل مجسم و حکم مشخص.« ) هللهریاری الحمدا»اعلیحضرت ش 

گری، عبدالبها به دامان انگلستان پناه برد. در  تزاری از بهائیی  ه ، و قطع حمایت روسیبه دنبال انقالب اکتبر

شهرت و جاه نبود در شهر حیفا واقع در  به لقب »سر« ملقب شد و سرانجام در حالی که بی  ۱۹۱۸سال 

مرگ او از  ش شد و پس از  اشوقی افندی جانشین اش ه سرائیل امروزی درگذشت. به دنبال مرگ عبدالبها، نو ا

بهائیان جهان، عهده دار رهبری  ای ه نفره، با انتخاب دو مرحله نداشت، شورائی نُ ای ا که فرزند یا نوه آنج

ی انقالب  هادر احکام دادگاه  العدل« است که مقرش در حیفاست و بهائی شد. این شورا همان »بیتی هجامع

 شود.  می  اسالمی ذکر خیرش 

مشتاق به  که  آن اعتقادات بهائیان چیزی بنویسیم. ما بیش از ی ه این دربارچندان نیازی نیست که بیش از 

به دانستن  که آنویند. ما بیش از  گمی  ویند، مشتاقیم بدانیم که »چرا« گمی   دانستن این باشیم که »چه«

رت  داشته باشیم مایلیم بدانیم که در پس این اعتقادات چه منافعی نهفته است. به عبا»اعتقادات« عالقه 

خورد که ما را در یافتن منافع طبقاتی مربوطه یاری  می   ، تا آنجا دانستن »اعتقادات« به دردمانترصحیح

به    وذریم گمی  نند دامی اعتقاد و حکم کوچک و بزرگ که بهائیان خود را معتقد بدان هارساند. پس از خیر ده 

  معرف ماهیت این دیانت است اکتفا اصل »عدم دخالت در امور سیاسیه« به عنوان گویاترین اصلی که

 کنیم.می 

وان در رفاه  تمی هابهائی را در این سالی ه ین خصوصیت جامعترمهم کردند؟ می بهائیان در زمان آریامهر چه 

  غالباًای هجامعه خالصه کرد. بهائیان در هر شهر عمد گیر سیاسی این تفاوتی چشمنسبی این جامعه و بی 

طال فروش و بزاز  ای هرات دولتی، برخی افسران ارتش، چند پزشک و عد ی روسای اداشدند از برخمی  تشکیل

اتی که بهائیان صاحب منصبش بودند،  رشهری و روستائی اغلب در موسسات یا اداکشان زحمت و داروفروش. 

ه  د و دیگری در بیمارستانی کش می  چیپپسی کوال تلفن  ه مثال یکی در کارخان دند.ش می   به کار گمارده

کرد.  می  گشت. وحدت مذهبی، مرزهای طبقاتی را مخدوش می  ده دار دربانیهرئیسش بهائی بود ع

کردند و به حکم وحدت مذهبی، و  می   بهائی، در خدمت کارفرمایان بهائی اغلب صمیمانه کارکشان زحمت

یافت.  می  خفیف کیشان خود، در نظرشان تطبقاتی با هم ی ه مقابل دشمنان دینی، امر مبارزلزوم وحدت در  

بهائی که در اقلیت قرار داشت، و از طرف سایر مردم و تشکیالت »تبلیغات اسالمی«، که از آن یاد  ی هعجام

بهائیان همواره   گرفت ناگزیر از نوعی انسجام و همبستگی برخوردار بود. می   خواهیم کرد، تحت فشارهائی قرار

شدند )و پیروان سایر مذاهب حق ورود به این جلسات  می  از پیروجوان گرد هم جمع  باریک هر نوزده روز 

کردند. جوانان بهائی  می  نوزده روزه را نداشتند(. جلساتی نیز برای تبلیغ با حضور پیروان سایر مذاهب برقرار 

عکاسی و ورزش داشتند. تعلق به   عربی، یا مثالً کتب بهائی، ی ه ی مختلف از قبیل کالس مطالع هاکالس 

شکل و منسجم بود، نوعی احساس هویت، احساس گریز ازتنهائی،  هم نسبتاًای ه جامعه بهائی ک ی هجامع

به این حساب بسیاری از افرادی که بنا به ماهیت طبقاتی خود  و  خشید بمی  احساس همبستگی به شخص 

ان  یهودیان، که برخی از آن به برخی خصوصیات فرهنگی )مثالً  افسران و روسای ادارات( و یا بنا )خصوصاً

یافتند و به  می  رسید، پذیرفتند( خود را رودررو یا بیگانه با جامعهمی  به نظر  ترو امروزی  تربهائیت را که جوان 

  بهائیی ه یش، در جامعهاو همبستگی  های الناس راغب نبودند، جای خویش را، با دوست شر با عوام نحشر و 
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خود، برای  ی ه یافتن یک دوست در دبیرستان یا اداریافتند. یک فرد این جامعه، برای یافتن شغل، برای می 

یافتن شریک احتمالی زندگی خود، برای یافتن پزشکی که در صورت لزوم او را با محبت و رفاقت مداوا کند،  

توانست بر این جامعه تکیه  می  مواره بزرگ، کار او را سامان دهد، های ه برای یافتن کسی که در آشفتگی ادار

 کند.  

ی  ه تاثیری بر جامع  ایران، مختصری ه شدن جامع تری پنجاه، به دنبال جنبش سیاهکل و سیاس ی ه دهدر آغاز  

، در  هارحال وجود داشته است. زیرا در همین زمان هبهائی گذاشته شد. این تاثیر بسیار کم بوده ولی به 

شود.  می  ت در سیاست تاکید شد با لحنی تندتر بر لزوم عدم دخالمی  درلعدل صاات ئی که از جانب بیهافرمان 

تکفیر  العدل بیت زدند بالفاصله به فرمان می  سیاسی علیه رژیم برخی از جوانان بهائی که دست به فعالیتی 

دیگر   که طبیعتاً –بهائی ای ه مشهور، جوانی از خانوادی ه شدند. در یک نمونمی  بهائی طرد ی ه از جامعو شده 

آور را  ت نظیر، شهادتی شگف ی بای ه پیوست و با تحمل شکنج هایک به چر  –  ز این مرام دوری جسته بودا

( اما باز باید تاکید ورزید که هیچ کس به عنوان بهائی و در صفت بهائی، در جنبش  ۲تحمل کرد. )

ری بود که در  دود نیز از جانب عناصعی مهاپیوستنانقالب یه خلق شرکت نجست و آن به جبه ی هجویانقح

به   طور طبیعی و نیز به ضرب احکام شرعی سردمداران و مسلماًخواهی به دیکی به آزادیزنی ه اولین لحظ 

 شدند.می  طیب خاطر از جمع بهائیان اخراج

خوراک  لباس و خوش ش دادند؛ دختران و پسرانی خو می  جوانان بهائی جمعی مشخص را تشکیل  هاهگاشدر دان

ی پر  هاجوشش ،اعتصاباتی ه سشان بشوند. در هم ه این که شاگرد اول کالو در پی تحصیل. مفتخر ب 

ی  ه سفیه از کنار هماندرزده، اینان با لبخندی سیر و راضی و نگاه عاقل ن آور و گاه خوآلود، رنج کشاکش، عرق

است  چه خوب  ذشتند. این جوانان ترد و فربه در جلسات خود پیرامون »اثبات روح، انواع روح! گمی ماجراها

  ا یکی شود، لزوم تساوی حقوق زنان و مردان، بدی جنگ و خوبی صلح« صحبتدنی مردم ی ه زبان هم

ریید و آن چه در مغز ایشان هیچ نبود، وضع جامعه بود. گاه که  گمی  ریخت و خون می  کردند. جامعه خون می 

  تیدند یا در آن شرکادمی  دردی نشانتنی چند از جوانان بهائی »دست از پا خطا کرده« به اعتصابی هم 

  که سهل است زبان به تهدید مود و زبان به نصیحت نمی  جستند، محفل محل زود ایشان را احضارمی 

  ینید که ساواک چه نیرو و اعجازی دارد. پس چرا مشت را در دیوار آهنینبنمی  شما مگر . »شودگمی 

جوانی مومن و   : »البته شما کهد ش می  « و بعد از مبالغی تعارف و صرف چای و شیرینی ابالغ[؟]زنید می 

بهائی طرد خواهند شد.« نام  ی ه کنند البته از جامع می  امور سیاسیه مداخله در ادمید. اما آن کسانی که خ

ی سایر جوانان بهائی، بر  هاو گالیه  های چینریق سخنطجوانانی که در اعتصاب خودی نشان داده بودند، از 

و   های چندان بیکار نبود. از طریق دوست در این میان ساواک نیز   قاعدتاًشد. لیکن می   اعضای محفل مکشوف

ئی که میان برخی از بهائیان موثر و ساواکیان وجود داشت نام دانشجویان خاطی به اعضای محفل  هاشنائیآ

کانالی معین بین ساواک و    –  در مواردی چون مورد فوق خصوصاً  –ند که  کمی شد. منطق حکم می   تحویل

 مناطق دانشجوئی، وجود داشته باشد.   های حساس، مثالًرستانهبری بهائی در شهشورای ر

بهائی را، در عبارات »عدم مداخله در امور  ی ه رفتار جامع با این تفاصیل روشن است که بی لطفی است اگر 

ا  وجود دارند و ب توان در دنیائی که »طرفین« واقعاًمی  « و »بی طرفی سیاسی« خالصه کنیم. چگونه هسیاسی
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آن کشاکش بستگی دارد، دم از بی طرفی زد؟ در  ی ه دگی خود ما نیز به نتیج ند، و تازه زناهم در کشاکش 

د ش می   شد. و تازه این پوشش را تنها تا زمانیمی  پوشش »بی طرفی« البته بر نظام موجود صحه گذاشته

هرگاه که   داشت. واال  تردید ناپذیرای ه رف دیگر غلبی از طرفین منازعه در جامعه، برطیک حفظ کرد که 

ی آشکار و پنهان خود معنای واقعی »بی  های یرگبهائی با موضع ی هگرفت جامعمی  نبش خلق اوجی ج

 ایستاد.  می  رد و به حمایت از طبقات حاکم رودرروی مردم کمی  مال طرفی«اش را بر

به شاهنشاه   اد ردم  ۲۸ای  دانستند که آقای ثابت پاسال، ثروتمند مشهور ایران، در کودتمی  بسیاری از بهائیان

عضو »محفل ملی   هالبهائی، بلکه سای ه جامعی ه یاری رسانده است. و تازه شخص مزبور نه یک عضو ساد

گیرد.(  می   شود و رهبری بهائیان ایران را برعهدهمی که هرسال انتخابای نفره نُه بهائیان ایران« بود. )شورای 

مسار صنیعی وزیر جنگ شاهنشاهی، دکتر ایادی پزشک  یتبودند. مملکتی بهائی ی ه برخی مقامات عالیرتب 

  سوم ساواکی ه (، و باالخره آقای پرویز ثابتی، شومن مشهور سازمان امنیت و رئیس ادار۳مخصوص شاه )

بهائی به  ی ه جناب هژبر یزدانی، مردی با انگشترهای نود میلیون تومانی از جمله مفاخری هستند که جامع و

نیکان نیز  ی ه بهائی نیست. البته در جامع عنصرمسئله بر سر یک یا چند    است!اده خلق ایران تحویل د

در   نگرد. ضمناًمی  است که به این افراد به چشم قبول ای ه جامعشوند. مسئله بر سر  می  عناصر ناپاک یافت

فرد   طرد ین انتقاد از حکومت، دخالت در امر سیاسی محسوب شده منجر به توبیخ و سپس ترآنجا که کوچک 

شد، می  کنید، پاسخ داده نمی  آقای وزیر جنگ را توبیخ  شد در مقابل این سئوال که پس چرا می  خاطی

 در امور سیاسی مداخله ننمایند.«!  اند ه »ایشان قول داد

روشنی در این جامعه به چشم زد.   داری از اسرائیل به بجانی ه اعراب و اسرائیل، روحیی ه روز در جنگ شش

با   ای، خصوصاًی اب به خوبی در جلسات بهائیان آشکار بود. که البته چنین جانبدار اعرمسرت از شکست 

 تشکیالت رهبری بهائی در اسرائیل مستقر است، کامال منطقی و متصور است. که آن توجه به 

  سربزیر و مطیع ای هتوانستند مهر می  کم مردان و زنانی که فرهنگ بهائی را به خود جذب کرده بودند، دست

کشی و  خود آمادگی ضعیف ی ه نوبپذیر به پیشه و دستوردستگاه حکومت آریامهری باشند. اما، اطاعت برای

تواند بر رنج آنان بیافزاید.  می   تفاوت است، در صورت لزومران بی کس که به رنج دیگ زورگوئی را دارد. و آن 

طور  رفتند و نه به گمی   هرا برعهد   زیر و مطیع« گاه نقش بازجویان و خبرچینان ساواکیه های سرب»مهره

 دند.  ش می  ساالر آریامهری دخیلمنفعل بلکه فعاالنه در تحکیم رژیم سرمایه 

ین مجمعی از سوی ساواک تعطیل و  ترل، حاجت به توضیح نیست که چرا در زمانی که کوچک یبا این تفاص

گر گاه فشارهائی از جانب  بودند. وا  شد، بهائیان از نظر دولت در گردهمائی و تشکیالت خود آزادمی   تعقیب

خصومتی بود که برخی از مردم و نیز روحانیون  ی ه آمد، قبل از هر چیز نشانمی   بهائی واردی ه دولت بر جامع 

بهائی داشتند و دولت گاه فواید دفاع از بهائیان را در مقابل مضار سوءشهرتی که از این رهگذر  ی ه به جامع 

عنوان مثال در  انست. به دمی  واال حکومت بهائیان را قدر  دید.نمی  ه صرفه شد مقرون ب نصیب دولت می

عنوان راهنمای این جشن  جویانی که از دانشگاه پهلوی به چهارم دانش ساله نزدیک به یک  ۲۵۰۰ی هانجش

م کل دانشجویان آن  اسیتعداد دانشجویان بهائی به یک که آن منحوس انتخاب شدند بهائی بودند. حال 

قابل تعمیم   رساند، کامالً می   رسید. این مثال کوچک که اعتماد ساواک را به چنین مجمعینمی  نشگاه نیزدا
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است. در همان سال مسئولین ساواک قول داده بودند از دانشجویان بهائی که به عزم تبلیغ بهائیت به اطراف  

 شیراز رفته بودند در مقابل تعرض مسلمانان دفاع کنند.  

 رسد. نمی  ضرور به نظر ای ه یان بیش از این نکت ارتجاعی بهائدر خصوص نقش 

ایم و نشان دادیم که فرهنگ بهائی  ه سخن گفت  المللی بین  داریسرمایه بهائی با ی ه جامع بودن خط ما از هم 

عمل و روابط مخفی    اشتراک  مسلماًای ه خود چگونه در خدمت نظام موجود بوده است. چنین اشتراک روحی

بسیار کوچکی از آن را در  ی ه وجود آورده که ما گوش المللی به نبی داریسرمایه ی هاامعه و سازمانبین این ج

حتی بهائیان   –توان یکایک بهائیان را   نمی  یم. لیکن با این وجود، هرگزاه مورد روابط ساواک با بهائیان دید 

اسرائیل تلقی کرد.  ا و  مل آگاه آمریکجاسوس یا عا  – اند ه فعالی را که تا سطوح رهبری این جامعه پیش رفت 

وجود آمده. بسیار بودند و  وان همچون اداره یا سازمانی پنداشت که محض جاسوسی به تنمی  بهائی رای هجامع

واری آرزومند تحقق صلح و برقراری عدالت هستند و در این  گرائی مسیحی هستند بهائیانی که با خیال 

بهائی به دست آورد. کسانی هستند که فارغ از   تعالیمی ه توان در سایمی   تصورند که وحدت عالم انسانی را

نگردند جهان مصفا   د بمردم راست بگویند و گرد اعمال ی ه پندارند که اگر هم می  طبقاتی،ی ه درک مبارز 

ند.  رشوه و دروغ کار کرده بودبی ای ه عمری را در ادار شد کسانی را یافت کهمی خواهد شد. در میان بهائیان

نیت و  و نه از روی سوء –سوزاندند و برای رفع آن می  ی جامعه دلهایو گرفتارج  کسانی بودند که بر رن

رفتند.  پین میگری، مثال به هند یا فیلیگاه از منافع مادی خویش گذشته و برای تبلیغ بهائی   –  خبث طینت

  باریکد. ش می  هند نیز پیدادمی  شانئی که زبردستان گاه به زیردستان »مستضعف« خود نهام دلسوزی و ترح

برخوردم که به کارگران شرکت ساختمانی خود بسیار دلسوزی داشت. غذای گرم   داریسرمایه چه به نیم 

نشینی پرداخت و به  داد. عاقبت ورشکسته شد و به خانه می   برایشان تدارک دیده دست و دلبازی فراوان نشان

نویسنده ناظر بود   باریک پیش از این سال  ۱۵شاه تهران، باغ ی ه ر محل کتب قدیمه اشتغال ورزید. دی  ه مطالع

گوش محل، که حکم »هر که بهائی است، محکوم است« را البته پذیرفته بودند، کودکی  که کودکان بازی 

درنگ از  دوستی و رضای آئین خویش بی بهائی را با سنگ زدند. کودک کور شد. پدر کودک برای ابراز انسان

ی اول باخته بود، و پدری از  هادر همان سال  کی روشنائی زندگی رامهاجمان گذشت و رضایت داد. پسرگناه 

 این رهگذر فرصتی برای تبلیغ آئین خویش یافته بود.  

وان برخی از حاملین این نظریات ارتجاعی را به میز  تمی  وان نظرات ارتجاعی بهائیان را برمال کرد. گاه می ت 

بهائی با ساواک   نر مشخص عنوان شود. این امر که فالبه طو ، ا باید آن »نظر«، آن جرممحاکمه کشاند. ام

عنوان یک  همکاری نموده اتهامی است مشخص و مستوجب مجازات آن فرد است. لیکن آن فرد را نه به 

خص،  ش بودن بهائی، بلکه به عنوان یک »ساواکی« باید محاکمه نمود. البته اگر نشان داده شود که بهائی

از  ای ه ش از اسرائیل بوده، نور علی نور است و پرد اش و یا حمایتاشدنکی او برای ساوا ی ه مشوق و انگیز

 تالشی که این آئین در راه تحمیق خلق به خرج داده، گرفته خواهد شد.  

توان »منفعلین سیاسی« را مجازات و محاکمه  محکوم نمود اما آیا می  ان اخالقاًتومی  »انفعال سیاسی« را

  شان در مورد فشارهای وارد بر بهائیان گواهی اگونه که سکوت چپ، آن  نمود؟ گویا برخی نیروها و عناصر

 دهد مایلند به این سئوال پاسخ مثبت دهند.  می 
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بته باید با چنین توهماتی، در هر نام، مبارزه  علمی بهائیان العلمی و ضد ی غیرهاه در مورد توهمات و اندیش

ا مجازات در پی  نده حتی مجازات کرد؟ و تازه اگر توهم ردادگاه کشاوان افراد متوهم را به تمی  نمود. اما مگر

و آیا مگر ما در دنیائی   پیروان سایر مذاهب را از مجازات معاف نمود؟  توان می  است به چه عنوان 

را بر سر بهائیان شکسته و اینان را به این جرم   هاکاسه ی  ه نیم که اینک همکمی  شده زندگیزدائی توهم 

 ادگاه صحرائی بدانیم؟ شرعی در د یه تنبمستحق 

ن داد که  اتوان نشمی  ی ارتجاعی بهائیان را بررسی کرد، هاه گاه عینی تصورات واهی و اندیشتوان خاستمی 

ضد علمی است، و امروزه یکی از صدها دوائی است که به کار  دوستانه دارد، شان که ظاهری انسانآن دعاوی 

ید هر  ابنتوان و نمی خلقی آنان را برمال کرد، لیکنضد  جاعی و وان عملکرد ارت تمی ورد،خمی  المللیبین ارتجاع 

 سزاوار مجازات و محاکمه دانست.بودن بهائی را به جرم بهائی

پیشه، کوشش برای  ئی اطاعتهاضدعلمی، پروراندن انسان ترویج و توجیه انفعال سیاسی، ترویج توهمات 

  و اسرائیل اتهاماتی است که ما  داری از امریکابجانی ه کردن درک طبقاتی از جامعه، ترویج موذیانمخدوش 

 بهائی وارد بدانیم.ی ه وانیم با اطمینان خاطر بر جامعتمی 

کند. زیرا اگر موارد اتهام این باشد، این جمهوری  نمی  اما جمهوری اسالمی بهائیان را به این دالیل محاکمه

این ادعا  واند. اما خمی  سالمی بهائیان را جاسوس نیز در اکثر موارد دامنی تر و بلکه بسیار تر دارد. جمهوری ا

  ر قتل یک یا چند بهائی را بش، که خای انقالبی ها ه ی دادگاهاه قدر یاوه است که حتی خود نیز در اعالمی آن

دهد. »صدها دلیل در پرونده موجود است« لیکن یکی از  نمی  ، دلیل و مدرکی بر جاسوسی آنان ارائه هند دمی 

واند دلیل نفرت  تنمی بهائیان، این نیز ی ه برخی یا همبودن فرض جاسوس شود. و تازه به نمی  این دالیل ارائه

  سوسان واقعی مدارا و مالطفت این جمهوری چگونه با جاایم  جمهوری اسالمی از بهائیان باشد زیرا دیده 

الید و عاقبت  بمی  گروگان »جاسوس«  ۵۲خود با  ی  ه چگونه همواره به رفتار شفیقان (. و دیدیم که۴کند)می 

برای حبس  ای ه نیز آنان را چگونه به »اشد مجازات« رساند. پس برچسب جاسوسی بر پیشانی بهائیان جز بهان

از جاسوسی مرتکب   ترمهوری اسالمی، جرمی به مراتب سنگین و کشتار آنان نیست. بهائیان، در نظر ج

شمرند، کتاب آسمانی خود را  می  ن مجید را منسوخ قرآ  ، معتقد نیستند  اهللآنان به خاتمیت رسول. چه اند هشد 

  کنند. ومی  ثمر و بازنشسته اعالم کلی بی ها بدتر، روحانیت و علمای اعالم را به دانند و، از اینش میاجانشین

ای  ه پردازند. این خصومت سابقمی  ش را با خون خوداسنگینی ه ست که بهائیان اینک کفار ا این همان گناهی

 ن بهائی دارد. به قدمت حیات آئی

در زمان آریامهری، افرادی »مکتبی و متعهد« به منظور مبارزه با بهائیت تشکیالتی موسوم به »سازمان  

ن سازمان یا جمع تقریبا در هر شهری که بهائیان به تبلیغ آئین خویش  وجود آوردند. ایتبلیغات اسالمی« به 

 نمود. این »مبارزه« چگونه بود؟ می  اینان مبارزهکرد و با می  انداممشغول بودند در مقابل بهائیان عرض 

بلیغات  ت ی ه یافتند، به مالقات مسلمانانی که در دایرمی  « در جلسات تبلیغی بهائیان حضور هااسالمیتبلیغات »

ئی هایستادند. بحثامی   شتافتند و با استدالالت خویش در مقابل براهین بهائیانمی  بهائیان قرار گرفته بودند 

کرد که خیر باید  می  دلیلی ه الزمان باید از چاه ظهور نماید. آن یک اقامصاحب گفت می   مکرر. یکیطوالنی و 

داد اما باید معجزاتی از خود بروز دهند. دیگری پاسخ میفت پیغمبران باید گمی  در فالن کوه ظاهر شود. یکی 



 8 

رد نقص دین شماست.« آن  گفت: »داشتن چهار زن برای یک ممی  معنای »معجزه« را روشن کرد. این یک 

انگاری است.«  ل ید و این سهه امثقال طال محدود کرد   ۱۹فت: »شما مجازات زنا را به پرداخت  گمی  یک

هجری قمری، نه    ۱۲۶۰بعد از اسالم باید در سال  ودند که پیامبر  منمی  ورده اثباتبهائیان آیاتی از قرآن آ 

ن پیغمبر ظهور نموده و همانا جناب باب است. این بحث  سال دیرتر، ظهور کند و ایودتر و نه یک سال زیک

کرسی  کوشید حرف خویش را بر می  . هر چند طرفین، هر یک با اصرار و گاه با خشمیافتمی   مکرر ادامه

کلمه وجود داشت. در اساس حدیث اصول، وحدت  یاستدالل و در بسیار ی ه بنشاند اما باز البته در نحو

توان با استفاده از کتب قدیم، حتی سال  می  بر سر کوه یا چاه بود. در این که لزمان شکی نبود، بحث اصاحب

حرفی   – یماید پمی   جبرزده و قدری رادر این که تاریخ مسیری چنین  –آتی را نیز پیش بینی کرد ای ه حادث

یچیدند پمی  نبود. بحث بر سر تعیین دقیق سال مذکور بود. در واقع طرفین، از جمله، از آن رو به پروپای هم 

دانستند. و از آن گذشته آن مسلمانان »مکتبی« که مبارزه با بهائیان را  می  خوبیدیگر را به که زبان یک 

ر داده بودند به خوبی واقف بودند که سایر انواع مبارزه در جامعه، و از همه  های خود قرا تفعالیی ه سرلوح

شد در مبارزه با بهائیان هم از صواب  می  ت.سیاسی بر علیه رژیم شاه، مقرون به صرفه نیسی ه مهمتر مبارز

 خروی متلذذ شد و هم از زندان و بازجوئی در امان ماند.  اُ

استدالل دو طرف و تکیه بر  ی ه سانی شیوبهائی به علت یکی ه با جامعایدئولوژیک آقایان ی ه اما مبارز

کاری بر  ای ه ست ضربوانتنمی  ی بنیانی واحدی که به غایت فرسوده و ضدعلمی بودند، هرگز هاهاندیش

جمعی از بهائیان را مجاب کرده ایشان را از مرام خویش منصرف نماید.   الًبهائی وارد آورد و مث ی هجامع

ارتجاعی »عدم مداخله در امور سیاسیه« و   به قصد افشای تز حقیقتاً بایستمی  ایدئولوژیک به بهائیان یهحمل

رفت که در این هردو مورد، خود آقایان  گمی  ی صورتعلمی بهائیگرنیز نشان دادن مبانی و استدالالت ضد 

چنین معیارهائی مورد ارزیابی و  توانستند بهائیت را با نمی  در مضیقه بودند و  نیز شدیداً اسالمیتبلیغات

نخوردن به نقد موجه آن، هر یک در  ی خویش و برهالافشاگری قرار دهند. و تازه طرفین به دنبال استدال

ردند.  کمی   وجود آورده نقلصفحه »استدالل« در دفاع از خویش به  هابهائیان ده شدند.  می   ترمرام خویش قانع 

عمق قبایل بدوی به دنیای پیشرفته و روشن قرن بیستم منتقل شده  چون میراثی که از  هالاین استدال

است،  الزمان صاحبداد: »نام حضرت باب بر حسب حروف ابجد، همان نام می  باشد، بوی کهنگی عهد عتیق را

  ش در تبریز سخن ااست.« یا »آنجا که مولوی در فالن شعر از حضور معشوقه الزمان صاحب)!( باب همان  پس

گو نیز بوده است و  فالن سال در تبریز است!« )می بینید که مولوی غیب در د، منظورش حضور باب گویمی 

 پیماید.(می  تاریخ چه مسیر جبرزده و از پیش مقدری را 

چنین شایعات نادرستی در  بگوئیم، بسیاری از مردم عادی مسلمان نیز، هم  تر، و یا درستهااسالمی تبلیغات

 د.ش می  شهرت بهائیان با حسن استقبال عامه مواجه ءبا توجه به سو اکثراً  ه دادند کمی  خصوص بهائیان رواج

آن حوریان را که باید در  پردازند و می  خود به عیش و عشرتی ه گفتند که بهائیان در جلسات محرمانمی 

حقوق  د که بهائیان، فالن ش می   نند. یا گفتهکمی بهشت سهم مومنان باشد در همین جهان فانی تصاحب

دهند.  می  ول مفصلی پپردازند و یا به هر مسلمانی که این طریق ضاله را بپذیرد می   کالن را به مبلغان خود

دیدند می  پرداختند و چون حق را به جانب خویشمی  گوئیپاسخبه  هابا این گونه دروغ  هائیان در مواجهبه

 شدند. می ترخالبته در مرام خود راس 
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  رفت. بلکه مومنان گاه به ضرب شمشیر امر به معروفنمی  اره از راه بحث و فحص پیش مبارزه با بهائیان همو

معرف حضورتان است،  سالم فلسفی که  الاتبه رهبری حج  ۳۲ی بعد از ها در سال که آن کردند. چنمی 

 انجامید. لقدس، مرکز بهائیان تهران، اه قهر آمیز علیه بهائیان دامن زده شد که به فتح نظامی حظیر ای مبارزه 

و نظایر آن را از دل کتب عتیق بیرون کشیده، پیوسته از عالم غیب    ۱۲۶۰آسا سال قدر نبوغ اما بهائیان که آن 

که در همان  افتادند. اینان در حالی  ۱۳۵۷سال ی ه ه در چال باریک گیر شده ل دادند، این بار غافمی  خبر

ور بودند و جوانان خویش را حکیمانه به فواید دوری  غوطه  –و البته در دادوستد امور مادی زندگی  – هابحث

بدترین نوع انقالب   ه با چیزی به نام انقالب مواجه شدند. این انقالب قاعدتاًباریکنمودند می  از سیاست آشنا

زد،  می   ایمن سرمایه و کسب و کار را برهمی ه ز نظر بهائیان بود. زیرا از یک سو انقالب بود، پس عرصا

ساخت و هم،  می  را مختلای ه را، داشتن مدرکی تحصیلی و جای امنی در ادارلوف ترقی اجتماعی أمی ه رشت

ت نشاند. امروز، متهم و قاضی  « را به کرسی قدرهااسالمیتبلیغات بدتر از آن، »اسالمی« بود و دقیقا همان » 

امر  ی ه به ضرب شمشیر آختی شرع طرفین بحثی طوالنی هستند که سرانجام، و این بار هابسیاری از دادگاه 

ابد. یکی از طرفین بحث، اینک در مقام قاضی شرع ایستاده و به انتقام لجاجت  یمی  معروف فیصله خونین به 

ند. تعداد زیادی از بهائیان تیرباران  کمی   تام در گلوی او فرودار طرف مقابل دندان خونین را با لذت سال

)پرفسور حکیم عضو سابق محفل   اند ه ر زندانند و بعضی ترور شد (، برخی مفقوداالثرند، بسیاری د۵شدند )

در مطب خویش ترور شد و چند روز بعد اموالش مصادره   ۵۹بهائیان ایران و استاد دانشگاه در زمستان  

خواهند، واز آن بدتر، حقوق  می  شوند، از ادارات دولتی نیز عذرشان را می   د!( بهائیان از کار تدریس اخراجگردی

شود!  بهائی در صورتی که از آئین خود تبری نجویند، دیگر پرداخت نمیی ه دان و ارتشیان بازنشستکارمن

د که هیتلر شش میلیون یهودی را  ود. لیکن باید اعتراف کر ش می   قتل عام یهودیان اینک تکرار سخن کوتاه،

همان سبعیت   ااست. ام کشتار کرد و جمهوری جوان اسالمی چنین کشتاری البته نکردهبودن  به جرم یهودی 

آشامی، همان میل به کشتار و برانداختن یک نژاد یا دین را به ظهور رسانده. تفاوت تنها برسر کارآئی  و خون 

ردند و کسانی که به تولید کوچک  کمی  را احیا داریسرمایه ید کالن آلمانی است که تولی ه ی نخبهاتفاشیس

 چشم بازگشت دارند.  

، پول و دارائی  ترنگری، و از آن مهمبسیاری از بهائیان که آینده  ۵۷انقالب اسالمی  با نزدیک شدن طوفان 

گریختند. تعداد فراریان بسیار زیاد  داشتند، فرار را بر قرار ترجیح داده به کشورهای برادر، از جمله امریکا، 

 که ماندند قاعدتاًرسد. بهائیانی می  به نصف تعداد بهائیان آن شهر هاناست و گاه در برخی شهرستا

سنگین فشار و   رد و اینک هم اینانند که باناو حتی مستمند و زحمتکش ترو البته کم پول  ترتنیخوش 

 کشند.می  زورگوئی را بر دوش 

 لعملی برانگیخته است. اس چه عک هاجو اخرا ها، زندانهااین تیرباران 

توان چنین  می  . جان کالمشان را به درستیپخش گردید  ۵۹از بهائیان در اواسط سال ای ه اعالمی  باریک

جمهوری محترم اسالمی! ما مقیم هر مملکتی که باشیم، مطیع اوامر دولت مربوطه هستیم. ما  ‘عرضه کرد:  

اندازید؟ شما ما را نکشید. هر کار دیگر دلتان  می  پس چرا ما را کشته یا به زندانهستیم.  اینک مطیع شما

یگران آوردید، آوردید. خیالتان از ما جمع باشد. فقط کاری به ما نداشته  خواست بکنید. هر بالئی سر د
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  و باز از اند ه ک کرد توجه داشته باشید که مضمون فوق را در پاسخ به آن همه تیرباران و فشار کو  ’باشید.

. بهائیان با وقاحتی که  زند می  موج هاآوری نسبت به حقوق سایر طبقات و خلق اعتنائی شرم چه بی [ آن ]

تا نقشی را که در دوران آریامهر ایفا کردند در   اند ه دارند که آمادمی  توان یافت اعالمنمی  نظیری بر آن  یقتاًحق

وانند  تمی   کنند که دولت آنان را آزار ندهد. آری آقایانمی  خواستاین دوران نیز ایفا کنند. تنها ملتمسانه در 

کن باشند به شرطی که  زشک یا حتی تیر خالص شلیک ی هنری، پها، دربان، مجری برنامه گدر اردوگاه مر 

 شان حفظ شود و رفاه و حقوق خودشان، و البته فقط خودشان محفوظ بماند.ا»بی طرفی«

ذ و کارکردی که  . ما از متن این شکایات و نفو اند هشکایاتی برد  المللیبین ه مجامع ئیان باعالوه بر این گویا به

ی  ه مردم در صحنی ه که تودای  ه در این زمان دانیم، خصوصاًمی   به خوبی اطالعیم. امابی آن جوامع دارند 

باشند. اما  وانند تمی  ین قاضی هر دادخواستیترفسیاسی جامعه حضوری فعال دارند، هم اینان بهترین و منص

حقوق   بهای هاعتنائی زنند چه بی اند ه که گویا خطاب به مردم نوشتای ه دیدیم که بهائیان حتی باز در نام

زدن، عمری در پناه شهنشاه ایستادن،  . از سوئی، عمری به درد و رنج مردم نیشخند اند ه همین مردم نشان داد 

 ه حمایت آن داشتن؟ وان بتمی  کردن، و اینک، چه امید عمری به مردم پشت

که    طرف ماند؟ فراموش نکنیمی توان ب می  و افراد مترقی در این میان چیست؟ آیا  هاسازمانی ه وظیف 

  ، دانیم. نهمی   خط ارتجاعطرفی« همان جرمی است که ما به استنادش بهائیان را در خور مالمت و هم »بی 

 توان ماند.نمی  طرفبی

رود تنها به هم اینان مربوط و منحصر است. همان گونه  می  بهائیان این تصور نیز خطاست که بیدادی که بر

(،  ۶کشتند ) می  و مردم دیگر را با برچسب »بابی« خواهانی ایران برخی از آزادی ه که در انقالب مشروط

قمع مخالفان به کار جمهوری اسالمی آید.  وتواند از جمله دستاویزهائی باشد که در قلع می  عنوان بهائی

تیمی« که در آن همه  ی  ه شهریور ضمن خبر کشف یک »خان ۴جمهوری اسالمی  ی ه روزنام  مثالً که  آن چن

ن آدمیزاد، از انواع نشریات سیاسی تا صور جمیله پیدا شده بود، خبر از کشف عکس  چیز از شیر مرغ تا جا

به زودی به کشف   تحقیقات پاسداران... د که »احتماالًدیمی   از پیش داد و طبیعتاًمی  رهبران متوفای بهائی

منتهی خواهد  ی جاسوسی به خصوص اسرائیل هاهاری راجع به ارتباطات گسترده ... با دستگاده حقایق دامن 

از   مثالً  –  داشته اش ه بهائی در خان خواهی که، راست یا دروغ، کتب و تصاویر بینید که آزادی می  شد.«

شود و چه ساده و به چه  می   مجرم هایونیست به چه آسانی به جاسوسی برای صه  –  بهائی برخاستهای ه خانواد

 آتش بایستد.ی ه سادگی شاید با همین عنوان در مقابل جوخ 

دیگران نیز خواهد خوابید. یا بهتر است  ی  هبهائیان خوابیده در مقابل خانی ه شتری که اینک در برابر خان

 دیگران نیز تخت خوابیده است. ی ه بگوئیم همان شتری است که اینک در مقابل خان 

ی  ه ه و صحن رود از آن رو نیز ضرورت دارد که مظهر و نمونمی  گیری در برابر بیدادی که بر بهائیانوضع م

امتحان برداشت انقالبیون ما از دموکراسی خواهد بود. سازمانی انقالبی که اینک، با سکوت خویش، به اعدام  

  کشتار موافقت کرده و به زبان حالدهد، در واقع با از بین بردن مخالفان از طریق ترور و  می  بهائیان رضا

  « بکنم.ای ه باکسانی که جز من بیاندیشند چه معامل دانم می  بگذار قدرت به دست من بیافتد من»گوید: می 

 وان با کشتار صاحبانش از میان برداشت. تمی   د اندیشه رارَبَمی  ست که گمانا چنین سازمانی همان
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اعالم دارند هیچ   ماهیت ارتجاعی بهائیان را تصدیق کنند و ثانیاً  و عناصر مترقی باید قاطعانه اوالً  هاسازمان

توان سازمانی انگاشت که  نمی  به محکمه کشاند و مجازات کرد. بهائیان رابودن به جرم بهائی وانتنمی  کس را

  ی مترقی باید پرده از دلیل نفرت جمهوری هابه قصد خبرچینی برای اسرائیل برپا شده باشد و نیز، سازمان

ارتجاعی  ی هبه جامعکه این جمهوری از موضعی ارتجاعی   اسالمی نسبت به بهائیان بردارند و نشان دهند 

 ور شده است.بهائی حمله

ی ضدانقالبی و  های انقالبی همواره باید در جهت تضعیف و نابود کردن سازمان هان روشن است که سازما

افراد   تک تک  برداشتنمیان اشتن ارتجاع به معنای ازبردمیان ارتجاعی بکوشند. اما نباید فراموش کرد که از

از میان برداشتن ارتجاع، او را از میان برد! از  ی ه بان هر بهائی را گرفت و به بهانتوان گرینمی  نیست. جعمرت

المثل  فی که آن بردن فیزیکی آنها نیست. چنمیانبه معنای از  برداشتن« مرتجعین الزاماًاین گذشته، »ازمیان 

ن امر، در صورت موفقیت، به  بودن نظراتشان را برمال کرد، و ایبودن و ارتجاعی علمید بهائیان، باید ضد در مور

برداشتن« این آئین خواهد بود. مادام که یک جریان ضدانقالبی اسلحه به دست نگرفته و به  میان معنای »از 

با   ،ئولوژیک، و نه از طریق ارعاب و تروراید ی ه وانیم از طریق مبارزتمی  میدان جنگ علیه ما نیامده، ما تنها

دون، باکونین، دورینگ، مالینوسکی،  هبران سوسیالیسم با دشمنانی چون پرُ برخورد ری ه آن مبارزه کنیم. نحو 

  را به دست هاکردن« مخالفان به دست کمونیستبارز و عبرت آموزی از »نابود ی ه کائوتسکی و غیره، نمون 

ی اصولی بهائیان است،  هاف اهیت خود از آنجا که خود دارای همان ضعهد. جمهوری اسالمی بنا به مدمی 

تواند رفتاری چنین انقالبی با بهائیان در پیش گرفته آنان را از نظر سیاسی و عقیدتی منزوی کند.  نمی  زهرگ

طبقاتی  بندی واند باشد. برای او الیهتنمی  کردن فیزیکی آنانکردن بهائیان، از نظر او چیزی جز نابودنابود

و مدعی   هللال منکر خاتمیت رسودار، اه سرمایه درون بهائیان نیز اهمیتی ندارد. زیرا بهائیان، خواه کارگر، خو

، به پیروی از  هاکن کمونیست لی. برای او، بهائی به عنوان بهائی مجرم است. اند ن پایان کار روحانیو 

آور  ن را به عنوان جنایتی کریه و چندش ی درخشانی که برشمردیم، نابود کردن فیزیکی بهائیاهاقسرمش

دیگری از ماهیت  ی ه نمایند و آن را جلو می  را آشکارا ابراز و اثباتکنند؛ این محکومیت می  محکوم 

بندی طبقاتی درون  خواهان توجه به الیه  هاشمرند. کمونیستمی  جمهوری اسالمی ی« هگونت»فاشیس

 . دهند گرا تمیز می ئی کارگر، و بهائی ساواکی را از بهائی خیال دار را از بهاه ئی سرمایاو به اند ی بهائی هجامع

 توضیحات:

محمدرضا فشاهی. انتشارات ی ه نگاه کنید به »واپسین جنبش قرون وسطائی در دوران فئودال« نوشت   –۱

 . ۱۵۵ی ه جاویدان. صفح 

 گران از حدقه بیرون آوردند.شایع بود که حتی چشم رفیق شاهرخ هدایتی را شکنجه   –۲

جنایتی هولناک کریمپور شیرازی شاعر   ، اشرف و علیرضا پهلوی در۱۳۳۲اسفند  ۲۳وب روز سه شنبه غر  –۳

ماندنش نبود به بیمارستان  روز او را در حالی که امیدی به زنده  آزاده را تبهکارانه به آتش کشیدند. فردای آن 

...« اما دکتر ایادی خائن گفت:  ارتش منتقل کردند. در آن جا چند بار فریاد زد: »واالحضرت اشرف مرا کشت

»کریمپور شیرازی، قلمی آزاد  ی  ه مقال ،۱۱۳ی  هگوید!« نگاه کنید به مجاهد، شمار»دیوانه است، هذیان می

 در آتش استبداد.« 
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!« و نیز توجه کنید به  گیرند »وقتی که حضرات جاسوس میی ه مجاهد، مقال  ۱۱۲ی ه نگاه کنید به نشری   –۴

جمله »تماس  ات گوناگونی من نیروی دریائی، که متهم به اتهامی ه فرماند دریادار محمود علوی، ی ه محاکم

  ۱۳« بود )جمهوری اسالمی، دادن مدارک مستشاری به آمریکائیانقراراختیارمجاز با اتباع بیگانه« و »درغیر

  ائیرهی ه به هشت سال زندان محکوم شد! نگاه کنید به نشری    –  پس از اثبات اتهام –( و باالخره ۵۹خرداد  

 . ۶۸و  ۶۷شماره 

شناختم مراجعه کردم. آقایان با  می  به چند بهائی که  اند ه هائیانی که تیرباران شد ببرای دانستن آمار   –۵

ریشه در بیگانگی و رویاروئی ایشان با خلق دارد، از دادن آمار   که مسلماًای نادر و بد بینیای محافظه کاری 

 کشته شدگان خویش طفره رفتند!

ا نجفی که اشهر علمای آن زمان بود، برای بردن  ق»آنویسد می  لمتکلمینااده فرزند ملکزملک مهدی   –۶

گری کرد و در روز روشن به تحریک آن  لک سید ماربینی که در مجاور ملک آقا بود، او را متهم به بابی م 

حسین نراقی که   ساله را طالب علوم دینی قطعه قطعه کردند. حاجی میرزا محمد جناب، سید پیرمرد هشتاد

برای نگارنده نقل کرد که خود شاهد و ناظر بودم که آخوند   دینیه اشتغال داشت  زمان به تحصیل علوم  در آن

نقل از »واپسین جنبش   « د.شار داد تا سید بدبخت جان سپرف قدرخرگردنی پا روی گلوی سید گذاشت و آن 

 .  ۱۳۴ی  ه قرون وسطائی در دوران فئودال« صفح

 شد  شر منت»سازمان وحدت کمونیستی«  یه ی« نشریئسال پیش در »رها ۴۱ یعنی ۱۳۶۰در سال    باالی قاله م
 است.   هنوز امروزی  و

 


