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  بهائي گري در ايران

 ت اّول

 تي بهائيان ايران

در اوايل سده بيستم ميالدي تعداد ايشان . ض است
، مبلغ پيشين حسن نيکو، . ش١٣٠٧، در حوالي سال 

 نفر اعالم نمود ۵٢٠٧راسر جهان را، اعم از ازلي و بهائي، 
 نيست زيرا در فهرست مندرج در کتاب نيکو، نام برخي از 

رسد که ارقام فوق منطبق با روح کتاب نيکوست که با   مي

- ١٩٢٨هاي  گري در سال ، بهائيالمعارف ايرانيکا دايرةس، در 
دليل  گسترش آن شتاب گرفت و اين امر به. ش١٣٣١

  .شوقي افندي آغاز شد» جهاد ده ساله

در اواخر سده داند که سبب شد   مي ميالدي١٩۶٠هه 
 هزار مجمع روحاني ٢٠ مجمع روحاني مّلي و حدود 

  

  

  

  

  از تاريخ بهائي گري در ايران

s.www://http 
   
 
 
 

١٧۵

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

ُجستارهايي: : : عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی 

   /org.hahbazi
 
 
 
 

 

ُجستارهايي از تاريخ

قسم

جغرافياي جمعي

هاي موجود سخت متناق درباره جمعيت بهائيان ايران داده
 بيست سال بعد.شد حدود ده هزار نفر گزارش مي

ها در س آميز دانست و شمار بابي بهائي، اين رقم را اغراق
کننده اين ادعا قانع. کنند  نفر در ايران زندگي مي٣٩۶٠که 

نظر شود و لذا به نشين ديده نمي ائيروستاهاي معروف به
 هدف تخفيف و تحقير بهائيت تدوين شده است

ايون، استاد دانشگاه نيوکاسل انگلي نوشته دنيس مک به
./ م١٩۵٢ز سال  ولي ا ميالدي رشدي کند داشت١٩۵٢
«هايي بود که با برنامه  ها و سازماندهي ريزي برنامه

بريتانيکا دايرة  داوج گسترش بهائيت را در ) ١٩٩٨ (المعارف
١۵٠ميالدي شمار نهادهاي بهائي به بيش از بيستم 

  .محلي برسد
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اسالم دايرة داند و تعداد آنان را در حوالي  مرکز اصلي جمعيتي بهائيان را در ايران مي) ١٩۶٠ويرايش جديد،  (المعارف
  هزار٣٠در شهر تهران حدود در اين زمان . زند ي تخمين مپانصد هزار تا يک ميليون نفربين .  ش١٣٣٨سال 

دومين گروه پرشمار جمعيتي بهائيان در اياالت متحده آمريکا بود که در آن زمان شمار ايشان . کردند بهائي زندگي مي
 در .کردند ويژه در آلمان، حدود يکهزار نفر بهائي زندگي مي در اين زمان در اروپا، به.  گزارش شده استده هزار نفر

ساير کشورها جوامع بهائي تنها چند صد نفر عضو داشتند بجز اوگاندا که در اثر تبليغات بهائيان شمار ايشان طي 
  به بيش از سه هزار نفر رسيد .  ش١٣٣٨ -١٣٣۵هاي  سال

 

 

اين بنا بوسيله مهندس حسين امانت و دکتر فريبرز صهبا ). اسرائيل(در حيفا ) بيت العدل اعظم الهي (مرکز بهائيان
 . ميليون دالر هزينه شده است٢۵٠  براي احداث اين بنا.  افتتاح شد٢٠٠١ مه ٢٢احداث و در 

  سير تحول جمعيتي بهائيان

شاه قاجار آغاز شد و در دوران  از دوران سلطنت مظفرالدينتحرک جّدي مبلغين بهائي و به تبع آن رشد بهائيت در ايران 
سلطنت احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوي، که بهائيان از نفوذ و حمايت فراوان در دستگاه دولتي برخوردار بودند، شدت 

  شد.آغاز .  ش١٣٣٠طور عمده از دهه  رشد جمعيت بهائيان ايران بهکه ديديم،  معهذا، چنان. يافت

محفل مّلي بهائيان ايران برنامه خود را براي گسترش بهائيت به مرحله اجرا گذارد و .  ش١٣٣٠- ١٣٢۶اي ه در سال
 را العظمي بروجردي اهللا آيتاعتراض شديد .  ش١٣٣۴رمضان / شدت تبليغات و فعاليت ايشان از ارديبهشت

 پهلوي ناگزير به محدودکردن فعاليت العظمي بروجردي حکومت اهللا هاي شديد آيت پس از ابراز نارضايتي. برانگيخت
، مدت کوتاهي ايران را ترک کرد و سرلشکر عبدالکريم اياديبه دستور شاه پزشک مخصوص بهائي او، . بهائيان شد

سرتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران و سرلشکر نادر ( ارديبهشت مقامات نظامي ١۶در ايتاليا اقامت گزيد و در 
بختيار اين محل را . به تصرف و تخريب حظيرةالقدس، مرکز بهائيان تهران، ياري رسانيدند)  ستاد ارتشباتمانقليچ رئيس

اهللا بروجردي با بهائيان را چنين  دکتر مهدي حائري يزدي علت مقابله شديد آيت. به مقر رکن دّوم ستاد ارتش بدل نمود
 کند ذکر مي

ها يک گروه  داد، که بهائي ميها تا آنجايي که ايشان تشخيص  در مسئله بهائي
اينطوري هم . مسئله صرف اختالف مذهبي نبود. کننده و اخاللگر در ايران هستند ناراحت

اي هم درست بود که اين گروه يک نوع سروسري با منابع  که معروف بود تا يک اندازه
وم طريق مرح در اين. خارجي دارند و بيشتر مجري منافع خارجي هستند تا منافع مّلي

ها  چه گروه بهائي آن] از[داد که  آقاي بروجردي به هيچ وجه ترديدي از خودش نشان نمي
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ها دارند و  اي که بهائي  ها و کارهاي موذيانه  از اذيت] جلوگيري کند[آيد  از دستش برمي
طور مخفيانه افراد خودشان را وارد مقامات  يعني به. کنند ها دريغ نمي درباره مسلمان

. کنند ها را ناراحت مي بعد هم مسلمان. کنند کنند و مقامات را اشغال مي اداري مي
حاال بگذريد از اين که االن . کردند از اين کارها خيلي زياد مي. برند از بين مي. زنند  مي

ولي آن زمان اين . کاري ندارم به وضع فعلي. گيرند صورت حق به جانبي به خودشان مي
رسيد، به هر وسيله بود، هر مقامي بود اشغال   دستشان ميواقعًا هر کجا که. شکل بود

کردند ديگران را از بين ببرند يا وارد مجمع خودشان بکنند و کارهايي  کردند و سعي مي مي
از اين جريان و از اين ] اهللا بروجردي آيت[ولي ايشان ... خواهند انجام بدهند ها مي که آن

 . کرد د جلوگيري مياي بو  ماجرا آگاه بود و به هر وسيله

 
  

 ۵٠بهائيان تهران را و  هزار نفر ٣٠٠شمار بهائيان ايران را ، که فردي مطلع بود، در آن زمان حسين خطيبي
بهائيان و » تصرف آرشيو«ها براي  ارتش با علما را تالش آمريکايي تخمين زد و هدف از همکاري شاه و هزار نفر

  . دستيابي به اسامي ايشان اعالم نمود
جريان اّول مردم و . کند  به دکتر مظفر بقايي، به دو جريان متفاوت اشاره مي١٣٣۴ارديبهشت ٣٠خطيبي در نامه مورخ 

ها و شاه که پس از اشغال  جريان دّوم آمريکايي باشند و کن کردن بهائيان مي علما هستند که خواستار ريشه
  : نويسد  او مي.حظيرةالقدس خواستار پايان دادن به موج ضد بهائي هستند

برکاته براي  اهللا بروجردي دامت کند اصرار آيت مخصوصا چيزي که سر رشته را دراز مي
شهرباني و از طرف اعليحضرت رئيس . شدت عمل دولت نسبت به افراد فرقه بهائي است

ها نتيجه  اهللا را مالقات کرده ولي از اين مالقات و يک دو نفر در عرض هفته اخير چند بار آيت
اهللا از  به اين طرف آيت و طبق يک اطالع خصوصي اساسًا از ايام عيد. اند نگرفته

مند شده است و تاکنون با همه اقداماتي که صورت گرفته است از ايشان  اعليحضرت گله
  .نشده استرفع گله 
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شمار اعضاي خود را در ) حيفا، اسرائيل( تعلق دارد که مرکز سازمان جهاني بهائيان ١٩٨۵آخرين آمار بهائيان به آوريل 
 ١٨ درصد در آفريقا، ٢٠ درصد در قاره آسيا، ۵٩از اين تعداد، . اعالم کرد هزار نفر ٧٣٩چهار ميليون و سراسر جهان 

  . تراليا و نيم درصد در اروپا ساکن بودند درصد در اس١/۶درصد در آمريکا، 
 نفر از بهائيان در قاره ٢،٨٠٧،٠٠٠ معهذا، ادعا شده که. در اين آمار تعداد بهائيان ساکن در ايران اعالم نشده است

از توان حدس زد که  نشين در آسيا و جهان است، مي ترين مرکز بهائي از آنجا که ايران مهم. کنند زندگي ميآسيا 
به دليل فقدان آمار . کنند ه مرکز سازمان جهاني بهائيان حداقل دو ميليون بهائي در ايران زندگي ميديدگا

اين تصّور وجود . رسمي بهائيان در ايران راهي براي ارزيابي اين رقم و سنجش ميزان صحت وسقم آن در دست نيست
در مقابل منابع ضد بهائي در ايران نيز هماره رقم دارد که مرکز بهائيت هماره درباره شمار پيروان خود اغراق کرده و 

  . اند بهائيان را ناچيز جلوه داده
 هزار نفر بهائي به ٢٠کنند که پس از انقالب اسالمي در ايران حدود  منابع بهائي ادعا مي: نويسد ايون مي دنيس مک
ت ساله اّول حکومت جمهوري  طي هفداند و مدعي است که آميز مي او اين رقم را بسيار اغراق. قتل رسيدند

 ۴٠٠ تا ٣٠٠ نفر بهائي اعدام شدند و در طي دوران پس از انقالب جمعًا ٢٠٠اسالمي در ايران حدود 
  هاي مختلف به قتل رسيدند بهائي در جريان.

 بهائياني که پس از پيروزي انقالب اسالمي اعدام يا از ايران خارج شدند، عمومًا به مشهورترين و ثروتمندترين
هاي عظيم از طريق پيوند  هاي بهائي تعلق داشتند و به دليل تصدي مناصب عالي دولتي يا دستيابي به ثروت خانواده

عبدالکريم     حبيب ثابت، هژبر يزداني،،اميرعباس هويداافرادي مانند . با حکومت پهلوي مورد تعقيب قرار گرفتند
هاي فرقه بهائي در ايران، تمامي  ترين چهره نوان شاخصع  و غيره، بهغالمرضا ازهاري، ايادي، هوشنگ انصاري

 .بهائيان ايران نبودند و اعدام يا فرار ايشان از کشور به معني پايان حيات بهائيت در ايران نبود
» گران و کسبه شهري روستاييان و دهقانان و صنعت«ايون، بخش مهمي از جمعيت بهائيان ايران را  نوشته مک به

با ذکر تعداد ايشان در برخي از (از بهائيان ايران .  ش١٣٠٧آماري که حسن نيکو در حوالي سال . دادند تشکيل مي
کند، ولي از اين منظر حائز اهميت است  دست داده، هر چند در جهت تخفيف بهائيت جلوه مي به) شهرها و روستاها

  . دهد مناطق مختلف کشور نشان مي و ترکيب ايشان را از نظر تعلق به مراکز مهم تراکم جمعيتي بهائيانکه 
 نفر، تهران و ۴٠٠شهر يزد : شرح زير است طبق فهرست نيکو، مناطق داراي جمعيت انبوه بابي و بهائي در ايران به

آباد  بستان( نفر، سيسان ٢٠٠آباد   نفر، نجف٢۵٠آباد   نفر، آباده و همت٣٠٠ نفر، همدان ٣٠٧ نفر، سنگسر ٣٧٠توابع 
 نفر ذکر ۴۵ نفر و شيراز را ۶٠هاي شهر تبريز را  ها و بهائي حسن نيکو شمار بابي.  نفر١۵٠ اردستان  نفر،١٨٠) تبريز

  کرده که احتماًال، به دليلي که گفتم، کمتر از ميزان واقعي است
.  ش١٣٠٠اگر نسبت موجود در تخمين حسن نيکو درباره ترکيب محلي جمعيت بابيان و بهائيان ايران را در اوايل دهه 

بالنسبه درست بدانيم، همين نسبت را در طول هفت دهه بعد ثابت فرض کنيم و جمعيت کنوني بهائيان ايران را يک 
مثًال، بر اساس روش . ميليون نفر بدانيم، ترکيب جمعيتي ايشان بر اساس تعلق محلي چندان واقعي جلوه نخواهد کرد

اين ارزيابي درباره ترکيب . ار بهائي در سيسان زندگي کنند هز٩٠ هزار بهائي در سنگسر و ١۵۴اکنون بايد  فوق هم
 و در  . ش١٣۴٠ و ١٣٣٠هاي  اي جمعيت بهائيان دقيق و علمي نيست زيرا رشد سريع بهائيت در ايران در دهه منطقه

را يازده نفر  تعداد بهائيان خوي ١٣٠٧براي نمونه، حسن نيکو در حوالي سال . اثر تبليغ بود نه زاد و ولد بهائيان پيشين
ايواوغلي، پيرکندي و ( شمار بهائيان اين شهر و سه روستاي پيراموني آن ١٣٣٠که در سال  تخمين زده در حالي

علت بهائي شدن يکي از متنفذين محلي  رشد بهائيت در اين منطقه به.  نفر گزارش شده است۵٠٠حدود ) ويشلق
 نام مشهدي اسماعيل بود به
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 فرقه بهايي و مالکيت ارضي 
. کردند بخش قابل توجهي از بهائيان ايران روستائيان فقيري بودند که در روستاهاي اربابان و مالکان بهائي زندگي مي

ت که يا ملک بهائيان ثروتمند بود يا از موقوفات گونه روستاها در سراسر ايران وجود داش تعداد قابل توجهي از اين
  . بهائي

ميرزا محمدحسين خان معتمدديوان : توان به افراد زير اشاره آرد از مالكين بزرگ بهائي در دوران متأخر قاجار، مي
 ،)خاندان افنانپسران ميرزا احمد خان، از  (موقرالدوله و ميرزا عبدالحسين خانو دو برادرش ) فارس (آواري

رئيس ) هژبرالدوله(قاسم خان عبدالملكي رئيس ايل آلبادي مازندران، ) سردار جليل(لطفعلي خان آلبادي 
  ). بزرگ مالک گيالن(الملك گرگاني  ابراهيم خان ابتهاجايل عبدالملكي مازندران، و 

 ١٣۴٠ه سياست تقسيم اراضي ده. حضور بزرگ مالكان بهائي در تمامي دوران سلطنت پهلوي ادامه يافت
 و ايجاد آشفتگي در ساختار مالكيت و مديريت مالکان مسلماناين روند را تقويت نمود زيرا با سلب مالکيت از . ش

  .  هموار کردويژه بهائيان، مالكان وابسته به دربار پهلوي، به رشد بزرگروستايي راه را براي 
عامل مهمي در تجديد ساختار ) نابع طبيعيم و اصالحات ارضي(سلطه بهائيان بر دو نهاد اصلي متولي اراضي 
، وزير منابع طبيعي در دولت هويدا، در ناصر گلسرخيبراي مثال، . مالکيت به سود اعضاي متنفذ فرقه بهائي بود

 از طريق سپهبد پرويز خسروانيپروا بود که کارش به رسوايي کشيد؛ و  زمينه واگذاري و تملک اراضي چنان بي
  .، سازمان تربيت بدني و باشگاه تاج، به کمک گلسرخي، اراضي پهناوري را تملک کردنهادهاي تحت امر خود

 با ١٣۵٧محسن پزشكپور، نماينده آخرين دوره مجلس شوراي مّلي، در جلسه طرح و بررسي اليحه بودجه سال 
  : ، بزرگ مالک بهائي دوران متأخر پهلوي، چنين گفتهژبر يزدانياشاره به 

زمين را به روستاييان ... وجود آوردند ضي يك فئوداليسم جديد بهدر مسير اصالحات ار
ها را  ها گرفتند و آن وقت آن زمين صاحب نسق دادند و بعد با برنامه آشت و صنعت از آن

نام مّلي شدن از هزار نفر گرفتند و به يك  ها را به اين زمين... دست عده معدودي دادند به
رضي اين بود آه قسمت عظيمي از منابع مملكت را در مراد از تقسيمات ا... نفر دادند

آنيد و به سمت  اين بود آه وقتي شما از مشهد حرآت مي. اختيار عده معدودي قرار دهند
بينيد آه نوشته مزارع فالن شخص  رويد، دو طرف جاده مدام يك تابلو مي مازندران مي

هژبر [وانديم آه فالن آس ها خ اش همين است آه در روزنامه نتيجه]... هژبر يزداني[
دانيد آه  انگشتري هشتاد ميليوني در دست دارد و بادي گارد دارد و البد مي] يزداني

  ...گاردهايش هم در مواردي اقدام آرده است وسيله بادي به

  : دهم دست مي نشين ايران به ، نه کامل، از برخي مناطق بهائيوار نمونهدر اين بخش تصويري 
 
  فارس

 
، مروست آباده،، مناطق شيرازعالوه بر شهر . نشين وجود داشت ز در استان فارس مناطق متراکم بهائياز ديربا
هاي  نشين فارس است و خانواده از مناطق بهائيداراب و فسا  ابرقو، جهرم،  ارسنجان،،سروستان، ريز ني

  . اند  بيش پراکنده و بهائي در ساير نقاط فارس نيز کم
در گذشته مردم شهر . ترين مرکز بهائيان فارس و يکي از مراکز مهم بهائيان ايران است آن مهمو نواحي مجاور آباده 

ها  اي ها عمومًا بابي و بهائي شدند و کرجه هرندي. شدند  تقسيم مياي کرجه و هرنديآباده به دو طايفه اصلي 
شاه مدتي حاکم فارس بود، درباره آباده  السلطنه، که در زمان مظفرالدين قهرمان ميرزا عين. عمومًا مسلمان ماندند

» .کنند چندان هم تقيه نمي. در اين شهر بابي زياد است و اغلب محترمين از آن طايفه هستند«: نويسد مي
  : نويسد اسداهللا فاضل مازندراني، مورخ بهائي، مي

متنفذين و از اي کثير ديگر نيز از اوالد  مرکزي قوي از اين فئه انعقاد يافت و عده... در آباده
  . مؤمنين جديد به عرصه ايمان قدم گذاشتند و شهرت در خدمت يافتند

 آباد عباس درغوک، صغاد،، آباد ادريس، آباد همت: نشين آباده عبارت بودند از ترين روستاهاي بهائي برخي از مهم
 بودند و در برخي، مانند صغاد و آباد، اکثر يا تمامي اهالي بهائي مانند همت.  در برخي از اين روستاها.وزيرآبادو 

آباد  همت: شرح زير بود به.  ش١٣٢٩جمعيت روستاهاي فوق در سال . آباد، بخشي بهائي و بخشي مسلمان ادريس
جمعيت .  ش١٣۴۶در سال .  نفر١۵٠آباد   نفر، عباس١٧۵ نفر، وزيرآباد ۵٨٠ نفر، درغوک ۵٣۴آباد   نفر، ادريس٩۵٠

  زار نفر گزارش شده استروستاي مهم صغاد حدود هفت ه
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خاندان افنان عالوه بر . بودمالک خاصه خاندان افنان يا موقوفات مرکز بهائيان بخش مهمي از روستاهاي آباده ا
در  (کارزيناز جمله بايد به روستاي . هاي فارس نيز روستاهاي متعدد در تملک داشت امالک آباده در ساير بخش
 نفر گزارش ۶٨٢ جمعيت اين روستا ١٣٢٩در سال . بود» بيان«کرد که نام بهائي آن اشاره ) بخش قيروکارزين فيروزآباد

اي  نمونه. القاعده، به دليل سلطه مالکان و مباشران و کدخدايان بهائي، تعدادي از ايشان بهائي بودند شده که، علي
مالميري خود در روستاي . است، )نياي خاندان طاهرزاده( مبلغ معروف محمد طاهر مالميري،از اين مباشران بهائي 

وي به مدت ده سال مباشر روستاي خرمي بود و سپس .  و خانه ييالقي بود داراي مزرعه) يك فرسنگي مهريز(مزوار 
مدتي بعد، خاندان افنان روستاهاي خرمي . عنوان مباشر امالك خاندان افنان در منطقه آباده به اين خطه اعزام شد به

در زمان جنگ اّول جهاني مأمور . هفت سال مستأجر اين دو روستا بود.  به اجاره او دادندرا) در فارس(و آارزين 
 .بود) بوانات فارس( پهناورشان در فارس و يزد شد و مدتي مباشر روستاي طوطك  گردآوري درآمد خاندان افنان از امالك

روستاي .  و خرمي، صادق استهمين وضع درباره ساير روستاهاي خاندان افنان، از جمله طوطکان و مروست
بلوک بزرگي مروست .  نفر١٢۵ سکنه آن ١٣٢٩از امالک خاندان افنان بود و در سال ) واقع در بلوک بوانات (طوطکان

. ريز محدود و مرکز آن روستاي مروست است بود در استان فارس در مرز کرمان که از غرب به بوانات و از جنوب به ني
بهائي در   بود و پناهگاه مبلغين فراري بهائي در زمان بلواهاي ضدميرزا محمود افنانه اين روستاي مهم ملک خاص

بلوک قونقري بخش (خرمي روستاي .  نفر گزارش شده است٢۵۴٢ سکنه روستاي مروست ١٣٢٩در سال . يزد
خرمي در . ائي بودنداين روستا ملک خانواده افنان بود و سکنه آن عمومًا يا همگي به. نيز چنين وضعي داشت) بوانات

 .  نفر ذکر شده است١٨۵١سکنه خرمي .  ش١٣٢٩در سال .  خانوار زارع داشت۴٠٠اواخر دوره ناصري 
 
  

 
  

 اواخر قاجاريه، در شهر جهرم بهائيان حضور در. توان يافت نشين را مي فارس نيز برخي نقاط بهائيجهرم در منطقه 
هاي  تعدادي از بهائيان جهرم در جريان شورش. نام حاجي حسينعلي رئيس ايشان بود فعال داشتند و فردي به

  . بهائي به قتل رسيدند مانند سيد حسين روحاني و محمدحسن بن آقا کرباليي علي و استاد محمدحسن و غيره ضد
اين روستاي ساحلي از . شناسيم مي) هنديجان(هنديان نام  روستايي به) ه خليج فارسحاشي(در منطقه فالحي 

شان صادر  نفوس شهير برخاستند و آثار بسيار از حضرت عبدالبهاء در حق«ها  نشين بود که در ميان آن مناطق بهائي
  » .گرديد
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ين محل تعلق دارند مانند مال عبداهللا  فارس نيز تعدادي بهائي وجود داشت و برخي بهائيان سرشناس به ازرقاندر 
فاضل زرقاني، ميرزا عبداالحد بن ميرزا جالل زرقاني، ميرزا محمود زرقاني و برادرش ميرزا احمد، مال جالل بن مال 

  . و غيره) نياي خاندان بکايي(عبداهللا 
. بهائيان شهرت داشتعنوان محل سکونت گروه قابل توجهي از   فارس نيز بهسروستان و ريز نيدو منطقه مهم 

عنوان يکي از مراکز  اي است و هماره به گري داراي جايگاه برجسته گري و بهائي ريز در تاريخ بابي ني
وضع مشابهي داشته ) و منطقه مجاور آن يعني ارسنجان(سروستان . شده مهم بهائيان شناخته مي

  . است
  

  اصفهان
  
  

اين شهر و برخي روستاهاي اطراف آن از نظر کثرت و . نشين بود ياز مراکز مهم بهائآباد  نجفدر استان اصفهان، 
اهميت بهائيان . رفت شمار مي نشين کشور به تراکم جمعيت بهائيان در اوايل دوره رضاشاه ششمين منطقه بهائي

و براي او را به اين شهر دعوت کردند ) بهائي آمريکايي(خانم مارتا روت .  ش١٣٠٨آباد تا بدانجا بود که در سال  نجف
  مجالس تبليغ گذاشتند 

يکي از . آباد وارد کرد و جمع قابل توجهي از مردم اين منطقه را بابي نمود نام سليمان به نجف گري را مبلغي به بابي
نام مال قاسم است که در خانه مال احمد مجتهد پس از استماع سخنان سليمان  آباد فردي به هاي اوليه نجف بابي

خاندان مذکور در اين دوره ... خاندان وسيعي برقرار گرديد و«نويسد از نسل مال قاسم  مازندراني ميفاضل . بابي شد 
نام ميرزا باقر وهايي  آباد از نسل فردي به خاندان ديگر بهائي نجف» .به کثرت عدد رسيدند.]  ق١٣٢٨در حوالي سال [

 مدتي در تهران زنداني شد.  ق١٣١۶است که در سال 
: شرح زير است آباد در ماجراهاي مختلف کشته شدند که اسامي برخي به هاي نجف ها و بهائي ابيتعدادي از ب

  و حاجي حيدر.)  ش١٢٨٧مقتول در سال (العابدين و رجبعلي بن مال محمد و حاجي کلبعلي  غالمرضا و حسن زين
 .). ق١٣٢٨مقتول در رمضان (و محمد جعفر صباغ .)  ق١٣٢٧ شوال ٢۴مقتول در (
آباد  او از اعيان متنفذ و ثروتمند نجف. آباد است  گوياي وزن و اهميت بهائيان نجفآبادي حاجي حيدر نجفدگينامه زن

 تنبيه او را السلطان ظل از بابي شدن وي مطلع شد و از آقا نجفي اصفهاني. بود که در سي سالگي بابي شد
الفور کشته  آباد است اگر في  اعيان و مالکين نجفچون حاجي حيدر متنفذ و از«السلطان پاسخ داد  خواست ولي ظل

. لذا، حاجي حيدر مدت کوتاهي حبس شد» .شود اغتشاش عظيمي بر پا خواهد شد، بهتر است چندي حبس شود
حاجي ياور نام فتحعلي خان معروف به  آباد را فردي به منابع بهائي عامل اصلي تحريکات ضد بهائي در نجف

کنند که از متنفذين منطقه و از وابستگان آقا نجفي، مجتهد  ويژه غالمحسين خان، ذکر مي  و پسرانش، بهآبادي نجف
علت فشار آقا نجفي اصفهاني و  حاجي حيدر بار ديگر به. وي با حاجي حيدر خويشاوندي داشت. نامدار اصفهان، بود
وي پس از آزادي .  زنداني شدالسلطان دستگير و در اصفهان به مدت نه ماه دستور ظل آبادي به حاجي ياور نجف

حاجي . شاه عرضحال داد آباد براي تظلم و دادخواهي به تهران رفت و به مظفرالدين همراه يکصد نفر از بهائيان نجف به
که سوار بر اسب از نزد  السلطنه بختياري، حاکم اصفهان در زمان مشروطه، رابطه داشت و زماني حيدر با صمصام

  آباد با شليک گلوله فردي ناشناس به قتل رسيد  گشت، در بازارچه قصر شمس  ميصمصام به خانه خود باز
است که منابع بهائي از او .)  ق١٣٢١متوفي (آبادي  العابدين نجف مال زينآباد  نامدارترين شخصيت بهائيان نجف

او در ميان بهائيان به . کنند  ميياد» اجله اصحاب و اعاظم احباب و از اکابر رجال تاريخي اين امر اعظم«عنوان يکي از  به
منشي مخصوص شوقي افندي بود و نورالدين زين نام  پسرش به. معروف است» حضرت زين«و » المقربين زين«

آباد  العابدين دو خواهر و دو پسر ساکن در نجف مال زين. هاي فارسي شوقي به خط و امضاي اوست بسياري از نامه
 » .اند وجود آمده د بسياري بهاوالد و احفا«داشت که از ايشان 

اشاره کرد که مراسم دفن ايشان در  تراب خان وحاجي کلبعلي کفاش آباد بايد به  از ديگر بهائيان سرشناس نجف
آباد شد که سرانجام   نفر از بهائيان نجف٣٢منجر به آشوبي بزرگ در شهر و دستگيري .  ق١٣٣۵) زمستان(الثاني  ربيع

اشاره کرد ) نياي خاندان مخمور (آبادي مخموره نجفنام  و نيز بايد به زني به.  آزاد شدندبا حمايت حکومت اصفهان
  آباد درگذشت در يکصد سالگي در نجف.  ش١٣١٠که در 

اند، از مناطق  آباد، که امروزه جذب شهر شده  واقع در يک فرسنگي حومه شهر نجفآباد علي و آباد ملکروستاهاي 
. مالکين اين دو روستا بهائي بودند رفتند و بخش قابل توجهي از سکنه و خرده شمار مي همحل تراکم جمعيت بهائي ب

مالکيت اصلي اين دو روستا با . آباد کريم و رضا بيگ نام داشتند آباد رؤساي بهائيان نوراهللا و اسداهللا و در علي در ملک
آباد به  ور آقا نجفي اصفهاني، مسلمانان شهر نجفدست در يک مورد، ظاهرًا به تحريک حاجي ياور و به. السلطان بود ظل

ظهورالحقاين دو روستا ريختند و، به ادعاي   هزار تومان اموال ۵٠، منازل بهائيان را غارت کردند و در يک روز حدود تاريخ
   نفر گزارش شده است۵٧٣آباد   جمعيت ملک١٣٢٩در سال . ايشان را بردند
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  آذربايجان
  
 

نوشته  به. آباد تبريز، بود رود بخش بستان ، واقع در دهستان مهرانسيساننشين آذربايجان  ائيترين روستاي به مهم
امري ترين قصبه آن سامان  پرجمعيت«و سيسان . اهالي سيسان بهائي هستند» اکثر قريب به اتفاق«، اخبار

 نفر گزارش شده ١۶۶٠دود ح.  ش١٣٢٩جمعيت اين روستا در سال » .از لحاظ تعداد احباي الهي است] آذربايجان[
  . است

 

عالوه بر سيسان، در منطقه آذربايجان برخي روستاهاي ديگر نيز وجود داشت که بخشي از سکنه آن، کم و بيش، 
شاه تعداد قابل توجهي  اشاره کرد که در اوايل دوره مظفرالدين) متنق (مطنقاز جمله بايد به روستاي . بهائي بودند
   نفر بود ١٠۵٧ سکنه آن ١٣٢٩آباد تبريز واقع و در سال  يز، چون سيسان، در بخش بستاناين روستا ن. بهائي داشت

.  نيز از مناطقي بود که در اواخر دوره قاجاريه تعداد قابل توجهي بهائي از ميان سکنه آن برخاستندميالنو اسکو 
 . ندمهاجرت کردند و در زمان رضاشاه به ايران بازگشتآباد  عشقبخشي از ايشان به 

شاه تعداد بهائيان   بودند و در دهه پاياني سلطنت ناصرالدينشيخيبخش اعظم سکنه شهر اسکو در دوران ناصري 
حاکم اسکو بهائي بود و کسي .)  ق١٣١٢حوالي (شاه  هاي پاياني سلطنت ناصرالدين در سال.  نفر رسيد۵٠شهر به 

 دليل کثرت تبليغات بهائيان در شهرهاي اسکو و ميالن به. ق  ١٣٠٣در سال . جرئت نداشت عليه اين فرقه حرف بزند
محمد و مشهدي اصغر ميالني آشوبي عليه ايشان پديد آمد و در نتيجه برخي مبلغين سرشناس بهائي، مانند 

 صالحديد پدرش  نيز به) نياي خاندان صميمي تبريز (ميرزا حيدرعلي اسکويي. آباد رفتند ، به عشقجعفر اسکويي
آباد با  او در عشق. آباد رفت همراه اين دو نفر و عائله مشهدي يوسف ميالني به عشق ميالني بهو حاجي احمد 

اي گرفتند و با ضمانت مشهدي  مشهدي اصغر ميالني شريک شده و در کاروانسراي مخدومقلي خان ترکمن حجره
  ها بودند  طرف عمده تجارت ايشان ترکمن. ابراهيم ميالني به تجارت پرداخت
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  فزوين
 

، بايه و آباد امين و اشتهاردو دره  کله و محمدآباد و  ککين وآباد قديمويژه  شهر قزوين و روستاهاي پيرامون آن، به
الذکر محافل محلي بهائي وجود داشت که  اي فوقدر تمامي روستاه. شد عنوان يکي از مراکز بهائيان شناخته مي به

گري در روستاهاي فوق گروش يکي از علماي قريه  علت رشد بهائي. شان با محفل امري شهر قزوين بود هدايت
در سال . شاه و تبليغات اوست ، به اين فرقه در اواسط دوران مظفرالدينآبادي مال حيدرقلي قديمنام  آباد، به قديم
   نفر بود ۶٢٩آباد  وستاي قديم جمعيت ر١٣٢٩

 و آقا محمد جواد قزوينيهاي متنفذ و فعال بهائي برخاستند مانند  از شهر قزوين تعداد قابل توجهي شخصيت
محمد جواد از ايام اقامت ميرزا حسينعلي نوري در ادرنه به تحرير و استنساخ .  از طايفه زرگرميرزا عبداهللابرادرش 

يعني يا به فرقه ازلي پيوستند و يا » ق درآمدند جميع اعضاي خاندانش در حلقه ناقضين ميثا«الواح او مشغول بود ولي 
فتنه قاجار، شاعره . قزوين بهائي بودندطايفه زرگر توجهي از اعضاي بخش قابل     .گري قطع رابطه کردند با بابي

  : نويسد بهائي، در مثنوي خود مي

  زرگران ديدم در آن شهر و ديار 
   ديوانگان روي يارهمچو من

 
شيخ کاظم سمندر ، )پسر ميرزا محمدجعفرخان مافي و نياي خاندان حکيم الهي (ميرزا موسي خان حکيم الهي

حاج شيخ ، )نياکان خاندان فرهادي (آقا محمد جواد عموجان و آقا محمدمهدي، )نياي خاندان سمندر(
حاجي عبدالکريم ، )نياي خاندان اسعدي(ا ميرزا باقر اسعدالحکم، )نياي خاندان نبيلي(محمدعلي نبيل 

نياي (ابراهيم خان احياءالسلطنه طبيب  و برادرانش که خاندان بزرگي در تهران و قزوين بر جاي نهادند، قزويني
 ميرزا رضاخان، )مبلغ سرشناس و نياي خاندان ثابت وجداني (ميرزا يوسف خان ثابت وجداني، )خاندان رستمي

از بهائيان ) نياکان خاندان راسخ (ميرزا احمدو برادرش حاج ميرزا غالمحسين راسخ ، )نياي خاندان تسليمي(
  . سرشناس قزوين بودند

  
  همدان

  
گري و  بابي.  در سراسر ايران استگري گري و بهائي هاي اصلي گسترش بابي يکي از کانونهمدان 
اهللا مهتدي، معروف به  فضل. شاعه داده شد اين شهر ايهوديوسيله جامعه متنفذ و منسجم  گري در همدان به بهائي
نوشته حسن نيکو، در همدان که  به» .اند همدان اکثر بهائيانش يهودي«: نويسد ، مبلغ پيشين بهائي، ميصبحي

  . مرکز مهم بهائيان است، به استثناي سه چهار نفر همگي يهودي بهائي هستند
حاکم وقت، بازداشت شدند عبارت بودند مظفرالملک سيله و ترين بهائيان همدان، که به سرشناس. ق ١٣١۶در سال 

دايي روبين، حاجي ياري، حاجي موسي مبين، حاجي سليمان طبيب، آقا سليمان بن آقا موسي، حاجي مهدي : از
از ديگر بهائيان » .کًال از احباي اسرائيل بودند«بن آقا رفائيل، حاجي مهدي بن آقا ياري، آقا سليمان زرگر که 

الصحه،  ميرزا ابراهيم و برادرش حافظ: االصل بودند، بايد به افراد زير اشاره کرد همدان، که همگي يهوديسرشناس 
حاج يوحناي حافظي، حکيم عزيز، حاجي حکيم هارون، حاجي حکيم موسي، حکيم يوسف، حاجي قلندر، حکيم الي 

االطباء اسرائيلي همداني، آقا يهودا، ميرزا  مساهللا، ش و حکيم هارون، آقا علي کليمي، آقا روبين و پسرش ميرزا حبيب
  .  تأسيس شدمدرسه آمريکائي همدان بهائي بود که - بر بنياد همين جامعه يهودي. يوسف بن آقا ابراهيم

از  (اخوان صفا، )از نسل حکيم دانيال (اتحاديه، آزاده: شده همدان عبارتند از هاي يهودي بهائي برخي از خاندان
حقايقاز نسل حاجي مهدي ارجمند بن آقا رفائيل، مؤلف کتاب  ( ارجمند،) اخوان الصفانسل ميرزا مهدي ، )گلشن

از نسل حاجي يهودا معروف به حاجي  (جاويد، )از نسل حکيم يعقوب(برجيس ، )از نسل حاجي ميرزا طاهر (باهر
از نسل ميرزا  ( ساجد،)طبيباز نسل ميرزا آقا جان ( رفعت ،)از نسل حاجي يوحنا خان(حافظي ، )شکراهللا جاويد
از نسل ميرزا يحيي شايان برادر کوچک ميرزا سليمان (شايان ، )از نسل دکتر يوسف سراج(سراج ، )آشور يا آشر

 آجودان اسداهللا صنيعي. از نسل ميرزا آقا جان (صنيعي، )اهللا صميمي از نسل ميرزا حبيب (صميمي، )جاويد
از نسل (عبدي ، ) که بعدًا به درجه سپهبدي رسيد از اين خانواده استمخصوص محمدرضا پهلوي در دوره وليعهدي

عهديه ، )بند از نسل آقا يهودا عالقه(بند  عالقه، )اهللا عطار همداني از نسل حاجي حبيب(عطار   ،)اهللا عبدي ميرزا فرج
نسل موشه پسر از (گرانفر  فيروز،، )شدالسلطنه مافي  حسينقلي خان نظاميکي از اعضاي اين خاندان زن (

از نسل ميرزا (متحده ، )از نسل حبيب مؤيد(مؤيد ، )زار از نسل حاجي الله(زاري  اللهو زار  الله، )زار حاجي الله
 ممتازي، )از نسل ميرزا يوسف مشهود(مشهود ، )از نسل ميرزا محمدرضا جديداالسالم(متحدين ، )يعقوب متحده
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از نسل ميرزا (يوسفيان ، )از نسل آقا يهودا ميثاقيه(ميثاقيه ، )ب متحدهاز نسل نورالدين ممتازي برادر ميرزا يعقو(
  ). يوسف بن آقا ابراهيم

، که اّولين نشريه همسر دکتر حسين خان کحالنيز احتماًال از يهوديان همدان است زيرا زاده  کحالخانواده 
   بود ) باشي ميرزا محمد حکيم(يعقوب همداني منتشر کرد، دختر ميرزا .  ق١٣٢٨در دانشنام  اختصاصي زنان ايران را به

ميرزا براي مثال، بايد به .  داشتندگري در ساير مناطق اشاعه بهائييهوديان بهائي همدان نقش مهمي در 
، صاحب داروخانه اتحاديه رشت و عضو محفل روحاني رشت، در گيالن و )اتحاديه(ابراهيم اسرائيلي همداني 

وسيله يک يهودي  گري به نيز بهائي) ايروان (ارمنستانحتي در . راک اشاره کرددر احاجي موسي همداني نقش 
 .اشاعه يافت) ميرزا آقا جان طبيب اسرائيلي(همداني 

هاي زير  توان به خانواده تبارند و يا تبار ايشان براي نگارنده روشن نشد، مي از ساير بهائيان همدان، که يا مسلمان
، )از نسل ميرزا حسين خان درويش از بابيان اّوليه (درويش، )اج ابراهيم پروين دندانسازاز نسل ح (پروين: اشاره کرد

از نسل عبدالحسين (دانش ، )از نسل محمدعلي حصاري(حصاري ، )از نسل حاجي محمدعلي تويسرکاني (توکل
، )بهائيان بهار همداناهللا فاني از  از نسل عزت (فاني، )اهللا درخشاني از نسل حبيب(درخشاني ، )خان دينارآبادي

  ، )از نسل سيد مهدي قوام(قوام 
اشاره کرد که امزاجرد ويژه بايد به روستاي  در اين ميان به. نيز تعدادي بهائي سکونت داشتندروستاهاي همدان در 

در دوران ناصري بهائي مقتدر اين روستا . تعداد کثيري بهائي داشت در حدي که به احداث حظيرةالقدس دست زدند
در سال . ، بود؛ و در دوران احمدشاه کدخداي قريه بهائي بود)اللهي علي(نصيريان  از سران فرقه داوود قلي بيگ،

 دينارآباد،، مالک روستاي )نياي خاندان دانش(عبدالحسين خان دينارآبادي .  نفر سکنه داشت۴٣۵ امزاجرد ١٣٢٩
نيز از زمان ناصري  صحنه  و احمدآباددر روستاهاي. ت نفر سکنه داش۵۶٠ اين روستا ١٣٢٩در سال . نيز بهائي بود

صحنه همان روستايي است که قرةالعين دو روز در آن توقف کرد و اهالي را . تعداد قابل توجهي از بابيان و بهائيان بودند
  .تبليغ نمود

  :  اشاره کردسيد مهدي قوام همداني و صدرالصدورهاي مهم بهائي همدان بايد به   شخصيت از
پسر حاجي سيد ابوالقاسم صدرالعلماي همداني، مباشر امور کتابت شرعيه حاجي اجي سيد احمد صدرالعلما ح

سيد احمد براي تحصيل به نجف رفت و سپس در مدرسه خان مروي تهران مستقر . ميرزا هادي مجتهد همداني، بود
به تهران بازگشت و در . ئيت گرويد، طبيب يهودي، به بهاحکيم موسيوسيله  در همدان به.  ق١٣١۶در سال . شد

او سپس به طريقت . مدرسه مروي به تدريس و تحصيل پرداخت و لقب صدرالعلماي پدرش به او رسيد
حاجي . مقام پير طريقت است، دست يافت اللهي وارد شد و در اين فرقه به مقام پير دليل، که نايب و قائم نعمت شاه

  .ملقب بود» صدرالصدور«او از سوي عباس افندي به . در تهران درگذشت.  ق١٣٢۵صدر در سال 
وسيله  به.  ق١٣١٨در سال .  به يک خانواده روحاني مقيم کردستان تعلق داشتسيد مهدي قوام همداني

مدتي در سلک علماي ديني . قوام از مبلغين فعال بهائي بود و گروهي را بهائي کرد. اش، آقا صادق، بهائي شد دايي
  . سنندج بود

  شانکا
  

دليل  گري در سراسر ايران است و اين امر به گري و بهائي هاي اصلي رشد بابي کاشان نيز، مانند همدان، از کانون
شهر کاشان و نوشته فاضل مازندراني،  به. در اين منطقه بودجمع کثيري از يهوديان آشکار و مخفي وجود 

 عالوه بر ».رکز پرجمعيتي از بهائيان بودم«) بهاء(توابعش در زمان آغاز دعوي ميرزا حسينعلي نوري 
. هاي پيشين، گروهي از يهوديان کاشان نيز بهائي شدند و اين فرقه را در منطقه کاشان و توابع قدرت بخشيدند بابي

  . شده کاشان آشنا خواهيم شد هاي يهودي بهائي هاي بعد، با برخي از خاندان در بخش
ترين اين مناطق  مهم. اشاره کردمناطق روستايي کاشان ها در  ها و بهائي عالوه، بايد به حضور جمعي از بابي به

هاي ازلي بود و در آران و جوشقان و  رسد که در نراق غلبه با بابي نظر مي به. استقمصر و جوشقان و آران و نراق 
  . قمصر با بهائيان

ارباب يس شد که بهائيان مقتدري چون محفل بهائي تأس) مرکز بلوک آران (روستاي آراندر دوران احمد شاه، در 
 ١٣٣٢ارباب ميرزا محمدرضا آراني در سال . گردانندگان اصلي آن بودند) خاندان فالحنياي  (ميرزا محمدرضا آراني

 مدرسه معرفتبه .) ش١٣٠٠(در اين روستا به تأسيس مدرسه ويژه بهائيان دست زد که بعدها . ش١٢٩٢./ ق
سکنه روستاي . اشاره کرد فروغي  وضياييناس بهائي آران، عالوه بر فالح، بايد به هاي سرش از خاندان. تبديل شد

) از توابع آران(آباد  نوش و بيدگلدر روستاهاي . حدود ده هزار نفر گزارش شده است.  ش١٣٢٩آران کاشان در سال 
  . نيز تعدادي بهائي ساکن بودند

جمعيت روستاي . ، نيز تعدادي بهائي وجود داشتضياءآباد وآباد  فتحويژه  و توابع آن، بهجوشقان در روستاي 
  . نفر ذکر شده است٢٧۶۶.  ش١٣٢٩جوشقان در سال 
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  مازندران
  

 شاه قاجار، سران ثروتمند دو طايفه مقتدر اين در دوران احمد. و توابع آن از مراکز متراکم جمعيتي بهائيان بودساري 
  .  طبعًا در ميان اتباع ايشان بهائيان حضور داشتند  بهائي بودند و) کلبادي و عبدالملکي(منطقه 

، که در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي مأواي گروهي )بابل(بارفروش و ساري عالوه بر شهرهاي 
در ساري و خاندان مقدس و درخشان  و کلباديهاي  مانند اعضاي خاندان(بهائي بود از متنفذان و ثروتمندان 

، ارطي، آمل: نشين منطقه فوق بايد به شهرها و روستاهاي زير اشاره کرد ، از مراکز بهائي)در بابلشريعتمدار 
فريدون ، )اهيش(آباد  علي، عرب خيل، ضياء گلده روشندان،، درزيکال، چال زمين، بهنمير، بابلسر ايول،
  . در تمامي اين روستاها محفل روحاني داير بود. ماه فروزکو کفشگرکال ، کنار

قراء «چنان انباشته از جمعيت بهائي بودند که به ) آباد از توابع علي(کفشگرکال و درزيکال در اين ميان روستاهاي 
ماهفروزک روستاي . است نفر گزارش شده ١۶٠٠ جمعيت کفشگرکال ١٣٢٩در سال . شهرت داشتند» بابي

مقبره . شد ياد مي» روستاي مبارکه«عنوان  در تاريخ بهائيت از اهميت فراوان برخوردار بود و از آن با ) ماهفروجک(
 ملقب به مالعليجان ماهفروزکياز مشاهير بهائيان اين روستا بايد به . برخي بهائيان نامدار در اين روستا واقع است

  . نفر ذکر شده است۵۶٠ سکنه اين روستا ١٣٢٩ در سال .اشاره کرد» علي اعلي«
هاي بهائي گرگان  ترين خانواده از سرشناس. يافت  امتداد ميگرگانمحل تراکم بهائيان در مازندران از ساري به سمت 

ميرزا يحيي خان از نسل (سرخوش و ) الملک گرگاني ابراهيم خان ابتهاجاز نسل (ابتهاج هاي  بايد به خانواده
، بندر گز، گنبد کاووس، گرگاندر بسياري از شهرها و روستاهاي گرگان، از جمله . اشاره کرد) خوشسر

، فاضل آباد، قرق قره شو،، قره قاج قريه بديع،، قونيلي، کاليکش، کالله، کورون کفتر، مينودشت
رحمت ، جگيربا، بشمک شاه پسند پهلوي دژ،، پيچک محله، جالليه، خان ببين، خوشه، راميان، شيرآباد

  .  و غيره بهائيان حضور داشتندآباد
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  گري در دوران هويدا  رشد بهائي
  

 ٢۴ که به يک خاندان سرشناس بهايي تعلق داشت، ايران به -اميرعباس هويدا در اوايل صدارت ،١٣۴۵در سال 
کز محفل روحاني مر«هر قسمت امري داراي مرکزي بود که محفل آن به . شد تقسيم مي» قسمت امري«

  . موسوم بود» قسمت امري
 - ٣، )تبريز( آذربايجان شرقي -٢، )آباده( آباده - ١: هاي امري و مراکز بيست و چهارگانه آن به شرح زير بود قسمت

 بنادر و جزاير خليج فارس - ٧، )گرگان( گرگان - ۶، )بابل( بابل - ۵، )اصفهان( اصفهان - ۴، )رضاييه(آذربايجان غربي 
 سنگسر -١٢، )ساري( ساري -١١، )زاهدان( زاهدان -١٠، )اهواز( خوزستان -٩، )مشهد(ان  خراس-٨، )بندرعباس(
 - ١٨، )قزوين( قزوين -١٧، )بيرجند( قائنات - ١۶، )شيراز( فارس -١۵، )اراک( عراق - ١۴، )تهران( تهران -١٣، )سنگسر(

 -٢٣، )ريز ني(ريز   ني-٢٢، )رشت( گيالن -٢١، )کرمانشاه( کرمانشاه - ٢٠، )کرمان( کرمان - ١٩، )کاشان(کاشان 
  ). يزد( يزد - ٢۴، )همدان(همدان 

آنچه در اين فهرست حايز اهميت است تراکم جمعيت بهائيان در برخي مناطق است که تأسيس يک مرکز امري 
در فارس سه مرکز امري دائر بود . استمازندران  و فارسترين اين مناطق  مهم. مستقل را ضرور ساخته بود

  ). ساري، بابل و گرگان(و در مازندران سه مرکز امري ) ريز ، آباده، نيشيراز(

، که به اواخر دوران »نقشه پنج ساله« رسيد و در  مرکز۶٧ تعداد مراکز قسمت امري ايران به ١٣۴٩در سال 
  . رسيد  محفل مي١١٠٠سلطنت پهلوي تعلق دارد، بايد تعداد محافل محلي ايران به 

  

 

 

 

  

 گري در ايران تاريخ بهائيُجستارهايي از 

 قسمت دّوم

 گري هاي استعماري و بهائي کانون

گري اوليه را جنبشي خودجوش و ناوابسته به  ، که بابيفريدون آدميت و احمد کسرويبرخالف نظر مورخيني چون 
 معيني تأکيد هاي محمد باب و پيروان او با کانون دانند، پژوهش من بر پيوندهاي اوليه علي هاي استعماري مي قدرت

گري را از  بابياين تصوير، . هاي قدرتمند و ثروتمند يهودي در زمره شرکاي اصلي آن بودند اي از خاندان دارد که شبکه
گر  هاي اروپاي شرقي جلوه هاي ترکيه و فرانکيست اي مشابه با دونمه اساس و از بدو پيدايش فرقه

 .سازد مي

کنم و در اينجا تنها  گري اّوليه با کانون فوق به فرصتي ديگر موکول مي وند بابيارائه تمامي مستندات خود را درباره پي
  : دهم دو نکته را مورد تأکيد قرار مي

هاي يهودي و  اش در بوشهر و ارتباط او با کمپاني محمد باب در تجارتخانه دايي حضور پنج ساله علياول، 
  . انگليسي مستقر در اين بندر و کارگزاران ايشان

با حمايت دعوي خود را اعالم کرد و . م١٨۴۴./  ق١٢۶٠دکي پس از اين اقامت پنج ساله بود که باب در سال ان
هاي اوليه  دوران اقامت باب در بوشهر مقارن است با سال. سرعت شهرت يافت  بههاي متنفذ و مرموزي کانون

هاي بعد به  ها در دهه ساسون. ئيدر بوشهر و بمب) متعلق به سران يهوديان بغداد (کمپاني ساسونفعاليت 
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خاندان . جاي گرفتنددوستان خاندان سلطنتي بريتانيا بدل شدند و در زمره » امپراتوران تجاري شرق«
 بنيانگذاران تجارت ترياک ايران بودند و با تأسيس بانک شاهي انگليس و ايران نقش بسيار  ساسون

   .مهمي در تحوالت تاريخ معاصر ايران ايفا نمودند

هاي  ارتباط نزديک مانکجي هاتريا، رئيس شبکه اطالعاتي حکومت هند بريتانيا در ايران در سالدوم، 
  ). بهاء(، با سران بابي و از جمله با شخص ميرزا حسينعلي نوري ١٨٩٠ -١٨۵۴

 

 

  کميته مجازات

ليات خود را در  عمالممالک مشکات و زاده منشيو زاده   ابوالفتح١٣٣۴ذيقعده / ١٢٩۵در اوايل شهريور 
هايي، آغاز  همراه انتشار اعالميه هايي را، به  آغاز کردند و قتلکميته مجازاتنام  قالب گروه جديدي به

کردند که بازتاب اجتماعي و سياسي فراوان داشت و فضايي از رعب و وحشت در تهران آفريد و تأثيرات 
خشي از سناريوي بغرنجي ارزيابي کرد که عمليات کميته مجازات را بايد ب. سياسي عميق بر جاي نهاد

و سرانجام به سقوط ) ١٢٩٩ اسفند ٣(حدود چهار سال بعد به کودتاي رضاخان و سيد ضياء طباطبايي 
  . حکومت قاجار و استقرار ديکتاتوري پهلوي انجاميد

  



 

 ُجستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران   :::عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

فرزند محمد باقر صدرالعلما و  (سيد محسن مجتهداي، از جمله  هاي فوق حدود پنج ماه به طول انجاميد و عده قتل
سيد محسن مجتهد در اين زمان نفوذ فراوان در تهران و سراسر . مقتول شدند) داماد سيد عبداهللا بهبهاني

 صورت گرفت و حاجي علي و له حسين ل و وستداراهللا خان د احسانوسيله  قتل او به. دست آورده بود ايران به
  . مقداري عرق نوشيدندآنان قبل از شروع عمليات 

جديد، مدير روزنامه السلطنه ثقفي ميرزا عبدالحميد خان متينيکي ديگر از قربانيان اين کميته  در ، بود که عصر
 تند عليه اردشير ريپورتر اي مقاله.) ق١٣٢٢ مورخ شعبان ۶٨ و ۶٧هاي  شماره( بوشهر مظفريروزنامه 

   منتشر کرده بود

 

 

  متين السلطنه ثقفي

 تهرئيس کميزاده   بودند و ابوالفتحالممالک مشکاتو زاده  منشي و زاده ابوالفتحهسته مرکزي کميته مجازات 
گري شهرت کامل داشتند، يک  کميته مجازات را، که سران آن به بهائيبنابراين محقيم که . شد محسوب مي

  . شبکه تروريستي بهائي بخوانيم

 ذيقعده ٢۶زاده در  زاده و منشي ابوالفتح. مدتي بعد، اعضاي کميته شناسايي و تعدادي از ايشان دستگير شدند
الممالک پس  مشکات. اهللا خان دوستدار به قفقاز گريخت به قتل رسيدند و احسانشکلي مرموز در سمنان  به. ق١٣٣۶

  . از مدت کوتاهي آزاد شد

شکلي مرموز به قتل   مسئول پرونده فوق در نظميه، بهاحمد خان صفا،پس از دستگيري اعضاي کميته مجازات، 
قتل صفا را ناشي از الوزرا   به رئيساي خطاب طي اطالعيه» کميته سيمرغ«نام  در اين زمان، گروهي به. رسيد

گروه فوق مدعي بود که در تنظيم . مماشاتي دانست که دولت در قبال بهائيان در پيش گرفته است
زاده ذکر شده، که برخالف ميل مسئولين دولت تصادفًا به تله  زاده و منشي پرونده تنها نام ابوالفتح

  :خوانيم در اين اعالميه چنين مي. نده استاند، و مشارکت ساير بهائيان مسکوت ما افتاده

عضو عمده کميته تروريست که ميرزا ضياءاله  و احمد آقاي روحيالدوله، و  ، قاتل منتخباهللا خان احسان
ما که بر تمام احوال و اسرار اطالع ... باشند ، هر کدام در يک محلي مشغول عيش و نوش ميبودند

زيرا که اينها شروع به وزيرکشي تشکيل شود ] بهائي[ا از طايفه نخواهيم گذاشت که کابينه وزرداريم، 
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اين رشته سر ... هم خواهند کرد تا اينکه ديگر کسي زير بار وزارت نرود و ميدان را براي خود مصفا نمايند
  . دراز دارد

د که در زمان دستگيري اعضاي کميته مجازات فرقه بهائي در دستگاه نظميه از چنان نفوذي برخوردار بو
 کنت دو مونت فورت نفوذ بهائيان در نظيمه از زمان رياست .بتواند پرونده را به شيوه دلخواه خود فيصله دهد

معاون او و کالنتر تهران بود و به اين دليل به ) بهائي کاشاني(عبدالرحيم ضرابي . بر نظميه تهران آغاز شد
، رئيس شبکه اطالعاتي بريتانيا در مانکجي هاترياعبدالرحيم ضرابي با .  شهرت داشتعبدالرحيم خان کالنتر
کاشانايران، مرتبط بود و کتاب  از اين کتاب سه نسخه خطي وجود داشت که در . را به سفارش مانکجي نوشتتاريخ

) السلطان و حاکم کاشان پسر ظل (الدوله جاللو ) کارمند سفارت بريتانيا (هنري ليونل چرچيل، مانکجياختيار 
عليقلي خان است و پدر الدوله سپهر  مورخ و از خويشان خاندان سپهرلرحيم خان ضرابي از اعضاي عبدا. بود
عليقلي . ها شارژدافر ايران در اياالت متحده آمريكا بهائي معروف آه از دوستان عباس افندي بود و سالالدوله  نبيل

وي در آمريكا به يكي از . آرد آار مينيز در جواني در سفارت انگليس در تهران ) الدوله نبيل(خان ضرابي 
ترين درجه  عالي(هاي بلندپايه بدل شد و در طريقت اسكاتي آهن به درجه سي و سوم  ماسون
  . رسيد) ماسوني

  

  

  عليقلي خان نبيل الدوله کاشي و عباس افندي

اندرکاران کميته مجازات را انقالبيوني صادق و خشمگين  اند تا گردانندگان و دست برخي مورخين کوشيده
شان سرخورده و به  هاي جلوه دهند که از نابساماني پس از انقالب مشروطه و عدم تحقق آرمان

انعکاس ) ه علي حاتميساخت(هزار دستان اين تحليل، که در سريال تلويزيوني پربيننده . تروريسم روي آوردند
کلي ناسالم و  اي به بررسي دقيق زندگينامه گردانندگان کميته مجازات چهره. کلي نادرست است يافته، به

دهد و کارگزاران ايشان نيز گروهي اوباش و  هاي استعماري از ايشان به دست مي وابسته به کانون
  .اي، چون کريم دواتگر، بودند آدمکش حرفه

. اند  خواندهالدوله  و دولت وثوق١٩١٩اعتراض انقالبي عليه قرارداد  عمليات کميته مجازات را برخي نويسندگان
. م١٩١۶./ ش١٢٩۵الدوله در سال  کميته مجازات در زمان اولين دولت وثوق. پايه است کلي بي اين ادعا نيز به
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 ١٩١٩ملکرد آن ربطي به قرارداد بنابراين، ع. فعاليت کرد) ١٩١٧/ ١٢٩۶تا پائيز (تشکيل شد و تنها پنج ماه 
  . نداشت

 به ١٣٢٠هاي پس از شهريور   در سالزاده، داوود منشينام  زاده، به يکي از سه پسر ميرزا ابراهيم خان منشي
رتبه وابسته به سازمان اطالعاتي انگليس، به  اين گروه با نظاميان عالي. دست زدسومکا تأسيس گروه فاشيستي 

  . رفت شمار مي  رابطه تنگاتنگ داشت و اقدامات آن بخشي از عمليات شبکه فوق بهفع،سرلشکر حسن اررهبري 

 

  گري اوليه بابي

توان  گري را از دو طريق مي گري و بهائي نقش شبکه زرساالران يهودي و شرکا و کارگزاران ايشان در گسترش بابي
  : پيگيري کرد

ويژه حاج ميرزا آقاسي  ولتمردان قجر، بهريزي شدة برخي از د هاي سنجيده و برنامه حرکتاول، 
  . گري انجاميد صدراعظم و منوچهر خان معتمدالدوله گرجي حاکم اصفهان، که به گسترش بابي

گري که سبب افزايش کمي و کيفي اين فرقه و گسترش جّدي آن  گروش وسيع يهوديان به بهائيدوم، 
  . در ايران شد

خاندان قوام ويژه اعضاي  هاي يهودي، به ار نزديک با جديداالسالم از رابطه بسيحاج ميرزا آقاسي ايرواني
، در برکشيدن وي به مقام صدراعظمي ايران خان شيرازي حيدرعلي، برخوردار بود و اين گروه، از جمله شيرازي

مقام در   قائم. مقام  قائمبود و از دشمنان عباس ميرزا حيدرعلي خان مدتي مهردار . نقش اساسي داشتند
  :  نفوذ وي و حاجي ميرزا آقاسي در دستگاه وليعهد چنين گفته است اي خطاب به عباس ميرزا درباره ويههج

   را بسط يد داديجهود بدقدماز آن دم کاين 
  ترا زحمت پياپي، درد و محنت دم به دم باشد
  سپيد نر که داري با سياه ماده سودا کن

  باشدحاجي بدقدم که باجي خوشقدم بهتر ز 

حيدرعلي خان » جهود بدقدم«حاج ميرزا آقاسي و » حاجي بدقدم«منظور از . کنيز عباس ميرزاست» خوشقدمباجي «
  . شيرازي، از اعضاي خاندان قوام شيرازي، است

هما ناطق . محمد باب است مقارن با آغاز دعوت علي.)  ق١٢۶٠(صعود حاج ميرزا آقاسي به صدارت 
  : نويسد مي

حاج ... يافت" طبقات باالي کشور"بلکه در " جهال" نه در ميان باب مريدان نخستين خود را
بديهي «نويسد   کند و مي  باب از او به ستايش ياد مي. ميرزا آقاسي که جاي خود داشت
  » .است حاجي به حقيقت آگاه است

ره فتنه ، شاهزاده فرهيخته و خوشنام قجر، حاج ميرزا آقاسي را مسبب گسترش نايعليقلي خان اعتضادالسلطنه
  : نويسد   بيند و مي  بابيه مي

اما حاجي ميرزا آقاسي هم چون صوفي بود و از علماء ديني و فقها، آن هم علماي 
آمد که باب مايه وحشتي براي   صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشي نداشت، ابتدا بدش نمي

  . علما باشد

  : نويسد عبدالحسين آيتي مي

تيان سوء سياستي بروز دادند که هر يک از جهتي در ابتداي پيدايش باب دو تن از دول
اول، : خسارت کلي به اين ملت وارد کرد و قضيه باب را کامًال به موقع اهميت گذاشتند
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... صورت موافقت صورت مخالف؛ دّوم، منوچهر خان معتمدالدوله به حاجي ميرزا آقاسي به
ار و نفي بر باب و نيست که اگر از طرف حاجي ميرزا آقاسي سختي و فش] اي[شبهه

حاکم اصفهان ) منوچهر خان خواجه(حبس وارد نشده بود و بالعکس از طرف معتمدالدوله 
پذيرايي و نگهداري به عمل نيامده بود و قضيه باب به خونسردي تلقي شده بود، تا اين 

  . شد درجه خسارت به مال و جان و حيثيات مدني و مّلي ايران وارد نمي

  
  : داند هاي بزرگ مي آيتي اين اقدامات را نتيجه سياست خارجي قدرت

خالصه اين که براي اين مسائل به عوامل خارجي معتقد شده، آن را نتيجه يک نوع 
  .شده بوده استام که در دوره قاجاريه در ايران شايع  هايي شناخته سياست

  . گري اّوليه در فرصتي ديگر سخن خواهم گفت گري و بهائي درباره مانکجي هاتريا و پيوندهاي او با بابي
  
  

  گري و صهيونيسم بهائي
 و همراهانش به بندر عکا منتقل شدند، پيوند بهائيان با )بهاء(ميرزا حسينعلي نوري  ميالدي که ١٨۶٨از سال 
گري در سرزمين فلسطين به ابزاري مهم براي عمليات بغرنج  رب تداوم يافت و مرکز بهائيهاي مقتدر يهودي غ کانون

  :نوشته فريدون آدميت به. شان در دستگاه استعماري بريتانيا بدل شد ايشان و شرکاي
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عنصر بهائي چون عنصر جهود به عنوان يکي از عوامل پيشرفت سياست انگليس در ايران 
ودان نيز کساني به اين فرقه پيوستند و همان ميراث سياست طرفه اينکه از جه. درآمد

  ...انگليس به آمريکائيان نيز رسيده

  

  )بهاء(ميرزا حسينعلي نوري 

در اين زمان، بهائيان در تحقق .  بر فرقه بهائي تداوم يافت)هاءعبدالب(عباس افندي اين پيوند در دوران رياست 
 ميالدي آغاز شده بود، مشارکت جدي ١٨٨٠ و ١٨٧٠هاي  استراتژي تأسيس دولت يهود در فلسطين، که از دهه

طه در مقارن با انقالب مشرو (١٩٠٧براي نمونه، عباس افندي در سال . نمودند و اين تعلق در اسناد ايشان بازتاب يافت
شده تعلق داشت، چنين گفت هاي يهودي بهائي به حبيب مؤيد، که به يکي از خاندان) ايران  

عنقريب قوم يهود به اين . اينجا فلسطين است، اراضي مقدسه است
اراضي بازگشت خواهند نمود، سلطنت داوودي و حشمت سليماني 

قوم . ندارداين از مواعيد صريحه الهيه است و شک و ترديدي . خواهند يافت
تمام . و تمامي اين اراضي باير آباد و داير خواهد شد... شود يهود عزيز مي

شوند و اين اراضي مرکز صنايع و بدايع خواهد شد،  پراکندگان يهود جمع مي
 . شود و ترديدي در آن نيست آباد و پرجمعيت مي

  
  بندر حيفا در سده نوزدهم ميالدي

گذاران اصلي در طرح استقرار يهوديان در  ، گردانندگان و سرمايهخاندان روچيلددر اين دوران، عباس افندي با اعضاي 
  : نويسد براي نمونه، حبيب مؤيد مي. فلسطين، رابطه داشت
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 را با قلم نقش درآورده و به حضور تمثال مبارک. مستر روچلد آلماني نقاش ماهري است
مبارک آورد و استدعا نمود چند کلمه در زير اين عکس محض تذکار مرقوم فرمايند تا به 

  ... آلماني ترجمه و نوشته شود

  

  در جواني) عبدالبهاء(عباس افندي 

 عباس افندي به اروپا و آمريکا، که با تبليغات فراوان از سوي متنفذترين محافل سياسي و ١٩١٣- ١٩١١هاي  سفر سال
هاي مقتدري   نشاني است آشکار از اين پيوند عميق ميان سران فرقه بهائي و کانون مطبوعاتي دنياي غرب همراه بود،

  : اين سفر را چنين توصيف کردم نظريه توطئهدر کتاب. در اروپا و آمريکا

ريزي شده  برنامه  عباس افندي به اروپا و آمريکا سفري کامًال ١٩١٣-١٩١١هاي  سفر سال
حضور يافت، نشان  بررسي جريان اين سفر، و مجامعي که عباس افندي در آن . بود
ن کوشيدند تا اي داشتند و مي هاي مقتدري در پشت اين ماجرا حضور  دهد که کانون مي

، آرمان "مذهب جديد انساني" نوظهور شرقي را به عنوان نماد پيدايش   "پيغمبر "
کند که کارگردان اصلي اين  ثابت مي اين بررسي .  تئوسوفيستي، معرفي کنند-ماسوني
در اين سفر ... محافل عالي ماسوني غرب، بود ، يکي از انجمن جهاني تئوسوفينمايش 

فندي، به عنوان يکي از رهبران تئوسوفيسم، صورت ا تبليغات وسيعي درباره عباس 
 "رهبر تئوسوفيسم"روماني و دخترش ژوليا وي را به عنوان  گرفت؛ در حدي که ملکه 

عباس افندي در اين سفر با برخي رجال . عنوان با او مکاتبه داشتند شناختند و به اين  مي
دوستمحمد خان ، نالسلطا الدوله پسر ظل جالل چون - فرهنگي ايران سياسي و 
، ميرزا محمد خان قزويني، زاده سيد حسن تقيشاه،  داماد ناصرالدين  معيرالممالک

هاي  اين ماجرا، که حمايت کانون.  مالقات کرد-و غيرهسردار اسعد بختياري  عليقلي خان 
و  داد، بر محافل سياسي عثماني  گري نشان مي عالي قدرت جهان معاصر را از بهائي 

   .تازه يافت تأثير نهاد و عباس افندي پس از بازگشت از اين سفر وزن و اهميتي مصر نيز 
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 نماد انجمن جهاني تئوسوفي

 
آخوند مال رست در زماني رخ داد که هاي گسترده از او د سفر پرهياهوي عباس افندي به اروپا و آمريکا و حمايت

، دو رهبر نامدار انقالب مشروطه، به شدت در زير ضربه بودند و شيخ عبداهللا مازندراني و محمدکاظم خراساني
در نتيجه اين تحريکات، . ها در اوج خود بود تالش براي اخراج آنان از صحنه اجتماعي و سياسي و منزوي کردن آن

آخوند خراساني و شيخ عبداهللا مازندراني در انزوا و فشار شديد رواني و سياسي، در شرايطي که به 
اي که   در نامه.بودند، زندگي را بدرود گفتند» خائف بر جان خود«و » خسته و درمانده«تعبير مازندراني 

خواه تبريز،   به حاجي محمدعلي بادامچي، از تجار مشروطه.ق ١٣٢٨الثاني   جمادي٢٩شيخ عبداهللا مازندراني در 
   در آن حضور دارندبهائيانشود که  منتسب مي» انجمن سّري«نوشته، اين تحرکات به 

االسالم  الحقيقه به ما دو نفر، يعني حضرت حجت چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را في
د و از انجمن سّري طهران بعض ظله و حقير، منحصر دانستن اهللا خراساني دام آقاي آيت

 مذکور، که مرکز و به همه انجمن سّريمطالب طبع و نشر شد و جلوگيري کرديم، لهذا 
و هکذا اهللا تعالي هم محققًا در آن انجمن عضويت دارند  بهائيه لعنهمبالد شعبه دارد و 

ک فاسده صورتان غير مقيد به احکام اسالم که از مسال ارامنه و يک دسته ديگر مسلمان
که در نجف ] اي[ شعبهاند هم داخل هستند، از انجمن سري مذکور به  فرنگيان تقليد کرده

 و غيره دارند رأي درآمده که نفوذ ما دو نفر تا حاال که استبداد در مقابل بود نافع و از اشرف
مجالس سّريه خبر داريم در نجف . اين به بعد مضّر است، بايد در سلب اين نفوذ بکوشند

شوند در اين شعبه  اشخاص عوامي که به صورت طلبه محسوب مي. اشرف منعقد گرديد
مکاتيبي به غير اسباب عاديه به ... داخل و به همين اغراض در نجف اشرف اقامت دارند
و واقعًا خسته و درمانده شده، بر ... دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتالها داريم

اين همه زحمت را براي چه کشيديم و اين همه نفوس و اموال . ..جان خودمان هم خائفيم
براي چه فدا کرديم و آخر کار به چه نتيجه ضد مقصودي بواسطه همين چند نفر خيانتکار 

اهللا  السالم عليکم و رحمه. اهللا تعالي هذالغمه عن المله کشف. دشمن گرفتار شديم
 .االحقر عبداهللا المازندراني. برکاته
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  )شيخ عبداهللا مازندراني، حاجي ميرزا حسين نجل خليل، آخوند مال محمدکاظم خراساني(مراجع ثالث 
ين اقدامات  داشت و اکارکردهاي اطالعاتي جّدي به سود دولت بريتانيادر دوران جنگ اّول جهاني فرقه بهائي 

کار را بدانجا رسانيد که گويا در اواخر جنگ مقامات نظامي عثماني تصميم گرفتند عباس افندي را اعدام کنند و اماکن 
  . اندکي بعد، عثماني شکست خورد و اين طرح تحقق نيافت. بهائيان در حيفا و عکا را منهدم نمايند
 ١٩٢٠ ژوئن ٣٠يموميت فلسطين را به دولت بريتانيا واگذارد و در عالي متفقين ق پس از پايان جنگ اّول جهاني، شوراي

ساموئل از .  به عنوان نخستين کميسر عالي فلسطين در اين سرزمين مستقر شدهربرت ساموئل ِسر
در دوران پنج .  مونتاگ تعلق داشت-انديشمندان و فعاالن برجسته و نامدار صهيونيسم بود و به خانواده معروف ساموئل

دوستي و همکاري نزديکي ) نامي که چرچيل بر او نهاده بود(در فلسطين " شاه ساموئل" حکومت مقتدرانه ساله
در اوايل حکومت ساموئل در فلسطين بود که دربار بريتانيا عنوان ؛ و ميان او و عباس افندي وجود داشت

پاس قدرداني از  ن نشان به اعطاي اي.را به عباس افندي اعطا کرد» شهسوار طريقت امپراتوري بريتانيا«
  . خدمات بهائيان در دوران جنگ بود

در کابينه سيد .  رضا خان ميرپنج و سيد ضياءالدين طباطبايي در ايران رخ داد١٢٩٩ اسفند ٣کودتاي اندکي بعد، 
. و فالحت شدوزير فوايد عامه و تجارت  محمد خان موقرالدوله علينام  ضياء يکي از سران درجه اّول بهائيان ايران به

  . دليل خدمات بهائيان در پيروزي کودتا به ايشان اعطا شد اين مقام نيز به
، است آه .سي. بي. بنيانگذار بخش فارسي راديو بي، .) م١٩٨٠ - ١٩٠٨ (حسن موقر باليوزيموقرالدوله پدر 

 شوقي افندي، رهبر ١٩۵٧در سال . دست داشت  رياست محفل مّلي روحاني بريتانيا را به١٩۶٠- ١٩٣٧هاي  در سال
منصوب کرد» ايادي امراهللا«بهائيان، باليوزي را به عنوان يکي از   

 

 
  )رباني(شوقي افندي 

 
 و صعود رضا ١٢٩٩کودتاي گارنده، طبق پژوهش ن.  ايران نقش جّدي داشت١٢٩٩خاندان ساموئل در کودتاي 

خان و سرانجام تأسيس سلطنت پهلوي در ايران در اساس طرحي بود که شبکه متنفذ زرساالران 



 

 ُجستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران   :::عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی عبداهللا شهبازی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

يهودي بريتانيا به کمک سازمان اطالعاتي حکومت هند بريتانيا در ايران، در زمان فرمانفرمايي 
، همسر )ماري ماکسول( روحيه رباني .در هند، تحقق بخشيدند) لرد ريدينگ(روفوس اسحاق يهودي  ِسر

  : نويسد آمريکايي شوقي رباني، مي

  

  )از خاندان زرساالر ماکسول، همسر شوقي و رهبر بعدي فرقه بهائي(روحيه رباني 

اي مملو از عواطف وديه براي او  نامه] شوقي[از کار کناره گرفت، ئل ِسر هربرت ساموموقعي که 
سلسله روابط حسنه بين اي از آن حلقه محکمي گرديد در  مرقوم و ارسال فرمودند که هر جمله
هاي عاليه و نيات حسنه آن شخص  از مساعدت در اين نامه .مرکز امر و حکومت اين کشور
نمايند که ايشان در مواقع مواجه شدن با  و گوشزد ميفرمايند  محترم اظهار قدرداني مي

که گرفتند  مسائل و غوامض مربوط به ديانت بهائي همه گاه جانب عدل و شرافت را مي
ايشان ... کنند بهائيان جهان در هر وقت و هر مکان از اين مالحظات دقيقه با نهايت قدرداني ياد مي

در مدت پنج سال زمامداري اين کشور «: کهدر جواب اين نامه مرقوم داشتند ] ساموئل[
نهايت از اينکه با بهائيت تماس داشتند مسرور و دائمًا از حسن نظر آنان و نيات  بي

 » .شان نسبت به طرز اداره امور ممنون بودند حسنه

 

 

 

 ُجستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران

  قسمت سّوم

  هاي اطالعاتي و تروريسم گري، سازمان بهائي

داند و خلق و خوي ايشان را چنين توصيف   مييزيديان کردستانآيتي از نظر قساوت و شجاعت بهائيان را مشابه با 
    :کند مي

جو ولي متظاهر به مهر و محبت و نيز در شجاعت ايشان  داراي اخالقي خشن بوده، سخت دل و کينه
اند نهايت  ه قسمي که تا مقاومت نديدهاند ب گفتگو رفته، اغلب برآنند که از اين سجيه پسنديده محروم

نشيني  دارند ولي به محض اينکه به مقاومتي برخوردند ميدان خالي کرده عقب پردلي را اظهار مي
  . کنند مي
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نوشته فريدون آدميت،  به. توان ديد گري در ميان اعضاي اين فرقه مي اين قساوت را از اولين روزهاي پيدايش بابي
هاي خود در دوران ناصري، با مردم و نيروهاي دولتي رفتاري سبعانه داشتند و  رشها در جريان شو بابي

الذکر را در ماجراي  قساوت و سبعيت فوق» .سوختند بريدند و به آتش مي دست و پا مي«را » اسيران جنگي«
روشني   به، عمو و پدر همسر قرةالعين، نيز.)ق١٢۶٣ ذيقعده ١٧حاج مال محمد تقي برغاني،  (شهيد ثالثقتل 
  . توان مشاهده کرد مي

  

  عباس افندي

» دستگاه ميرغضبي و آدمکشي«را از روز نخست مبتني بر ) بهاء(» بساط ميرزا حسينعلي«فريدون آدميت 
ها آغاز شد که اسرار برخي از  اي از قتل اي فعاليت فرقه بهائي مجموعهاز نخستين روزهدرواقع، . داند مي
ها را  اين قتل. ها تاکنون روشن نشده و در برخي موارد نقش بهائيان در آن کامًال به اثبات رسيده است آن

 حيات هاي مسلمان که تداوم هاي سياسي؛ دّوم، قتل برخي شخصيت اّول، قتل: توان تقسيم کرد به پنج گروه مي
  ؛ چهارم،)ها طور عمده ازلي به( سوم، قتل بابيان مخالف دستگاه ميرزا حسينعلي نوري  ايشان براي بهائيت مضر بود؛

قتل بهائياني که از برخي اسرار مطلع بودند يا به داليلي تداوم حيات ايشان مصلحت نبود؛ پنجم، قتل بنا به اغراض 
  . شخصي سران فرقه بهائي

  قتل و خشونت

و ساير مکتوبات بيانميرزا اسداهللا ديان کاتب .  استميرزا اسداهللا ديانهاي سران بهائيت قتل  ي از اولين قتليک
دستور  او به. دانست گري را مي بسياري از اسرار پيدايش بابيبود و » حروف حي«محمد باب و از بابيان  علي

  :نويسد مي) ازل ابي ازلي و داماد ميرزا يحيي صبحب (ميرزا آقاخان کرماني.  به قتل رسيد ميرزا حسينعلي بهاء
 ميرزا محمد مازندراني پيشخدمت خود را  مخل خود يافت،«ميرزا حسينعلي چون ميرزا اسداهللا ديان را 

  : نويسد آيتي مي.  نيز ادامه دادعباس افندياين رويه پدر را » .فرستاده او را مقتول ساخت

 

تعقيب داشت يعني مخالف علني خود را که در بساط محرم و مجرم شده عباس افندي اين رّويه را دائمًا 
  .کوشيد براي افناء و اعدامش و اسرار را شناخته و به کشف آن پرداخته بود مي

) ساکن بيروت (مشهدي عباسمعروف به نصير بغدادي نام  ، استاد دانشگاه کمبريج، به فردي بهادوارد براون
دستور ايشان چند  اي و مزدور ميرزا حسينعلي بهاء و عباس افندي بود و به آدمکش حرفهکند که  اشاره مي

گري  محمد باب، را که از برخي اسرار پيدايش بابي نفر را کشت از جمله مال رجبعلي قهير، برادرزن علي
يان عکا بهائنويسد  کند و مي هاي تبليغي سه بابي ازلي در عکا اشاره مي براون، همچنين، به فعاليت. مطلع بود

آنان ابتدا خواستند اين مأموريت را به نصير بغدادي محول کنند . تصميم گرفتند ايشان را از ميان بردارند
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 ذيقعده ١٢لذا، در . ولي بعد منصرف شدند زيرا احضار نصير از بيروت ممکن بود راز قتل را ِآشکار کند
کاله و  ند و سيد محمد اصفهاني و آقاجان کجهفت نفر از بهائيان به خانه افراد فوق در عکا ريخت.  ق١٢٨٨

حکومت عکا بهاء و پسرانش، عباس و محمدعلي افندي، و ميرزا محمدقلي، . ميرزا رضاقلي تفرشي را کشتند
بهاء و پسران و خويشانش شش روز زنداني . برادر بهاء، و تمامي بهائيان عکا، از جمله قاتلين، را دستگير کرد

  . محکوم شدند)  سال١۵ و ٧(هاي طوالني  خته شده و در دادگاه به حبس، سپس قاتلين شنابودند

سياح(براون در جاي ديگر  شخصي مقاله : نويسد او مي. کند به اين ماجرا اشاره مي) ١٨٩١، چاپ اّول، حواشي بر
ازل و  صبح.) ق١٢٨۵الثاني سال  در ربيع(مقامات دولت عثماني تصميم به تبعيد دو برادر به دو نقطه مختلف گرفتند و 

 نفر از پيروانش و چهار نفر ازلي را به عکا ٨٠و حسينعلي بهاء و ) قلعه ماغوسا در قبرس(پيروانش را به فاماگوستا 
کاله، ميرزا رضاقلي تفرشي  حاجي سيد محمد اصفهاني، آقاجان بيگ کج: اين چهار نفر ازلي عبارت بودند از. فرستادند

قبل از عزيمت به عکا، حسينعلي بهاء ميرزا نصراهللا تفرشي را در نوشته براون،   به.و برادرش آقا ميرزا نصراهللا
با سم به قتل رسانيد و کمي پس از ورود به عکا سه ازلي ديگر در منزل ) آدريانوپول(ادرنه 

  دست اطرافيان بهاء مقتول شدند شان در بندر عکا به مسکوني

   

بهشتميرزا آقاخان کرماني در رساله     به تفصيل سخن گفته هاي سران فرقه بهائي  آدمکشيبارهدرهشت
ميرزا حسينعلي بهاء در ادرنه، قبل از حرکت به عکا، ميرزا نصراهللا را با سم مقتول کرد : نويسد او مي. است

حاجي سيد محمد و آقاجان بيگ و ميرزا [در عکا نيز چند نفر از اصحاب خود را فرستاد آن سه نفر را «و 
در خانه نزديک قشله که منزل داشتند شهيد کردند و قاتلين اينان عبدالکريم شمر و ] رضاقلي تفرشي

 » .کش و محمد جواد قزويني حسين آب

  

  ميرزا آقاخان کرماني

در ايران نيز اصحاب حسينعلي بهاء موجي از وحشت و ترور آفريدند و به قتل ماني، نوشته ميرزا آقاخان کر به
  : متنفذين ازلي دست زدند

طوري  آقا عبداالحد و آقا محمدعلي اصفهاني و حاجي آقا تبريزي و پسر حاجي فتاح، هر يک را به
جي ابراهيم خان را در خانه باشي و حا از آنجمله خياط. جداگانه در صدد قتل برآمدند و بعضي فرار کردند

  ... ها را با گچ سکو بستند  فروشي کشتند و جسم آنان را با آهک در زير خاک گذارده، روي آن گندم

   :شد نيز مي) بهاء(ها حتي شامل طلبکاران ميرزا حسينعلي نوري  اين قتل
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 طلبکار بود و به مطالبه ]حسينعلي بهاء[و همچنين حاجي جعفر را، که ميلغ هزار و دويست ليره از ميرزا 
هاي حضرات را حس کرده، ميرزا آقاجان کچل قزويني را  پول خود در عکا قدري تندي نمود و دزدي

تشويق کردند که آن پيرمرد را شبانه کشته، از طبقه فوقاني کاروانسرا به زير انداختند و گفتند خودش 
 و شناعت کارهاي ميرزا مطلع بودند و همچنين هر يک از اصحاب اقدمين، که از فضاحت... پرت شده

مثال، جناب آقا سيد علي عرب را، که از حروف . فريب او را نخوردند، فرستاد در هر نقطه شهيد نمودند
و ميرزا بزرگ . حي نخستين بود، در تبريز، ميرزا مصطفي نراقي و شيخ خراساني شهيد کردند

 رجبعلي قهير را، که او نيز از حروف و ادله بود، ناصر کرمانشاهي را، که از اجله سادات بود، و جناب آقا
هر يک . محمد را در بغداد عبدالکريم شمر کشت عرب در کربال به درجه شهادت رسانيد و برادرش آقا علي

. از اصحاب خودش را نيز که از فسق و فجور و باطن کار وي خبردار شدند در عکا يا نقطه ديگر تمام کردند
نمود و مدتي فريب  حتي آقا محمدعلي اصفهاني را، که در اسالمبول تجارت مي. تبريزيمانند حاجي آقا 
ميرزا ابوالقاسم دزد بختياري را مخصوص از عکا مأمور نمود که برود در اسالمبول آن ... او را خورده بود،
  .... فصد نمايد ... جرثوم غفلت را

اولين . رويه فوق ادامه يافت.)  ق١٣٠٩ ذيقعده ٢(ينعلي بهاء نوشته ميرزا آقاخان کرماني، پس از فوت ميرزا حس به
پسران «. ، مورخ معروف بهائي، بود که خيال داشت خود را جانشين بهاء بخواندميرزا محمد نبيل زرنديقرباني 

 آن لنگ بيچاره را خفه کرده، بردند به دريا  خبردار شده، دو نفر را فرستاده،] حسينعلي بهاء[خدا 
  » .انداختند

  

  حسين لـله

حاج شيخ . اشاره کرد حاج شيخ زکريا نصيراالسالمويژه بايد به قتل  هاي متعدد و فراوان بهائيان، به در ميان قتل
ان مجاهديني بود که به فتواي حاج سيد عبدالحسين از سرزکريا انصاري دارابي، ملقب به نصيراالسالم، 

مجتهد الري به جهاد عليه استعمار انگليس و عوامل داخلي ايشان دست زد و در اين زمينه سهمي 
حاجي ميرزا  و شيخ عبداهللا مازندرانيو آخوند مال محمدکاظم خراساني نامبرده از شاگردان . بزرگ داشت

در «زاده آدميت،  نوشته رکن  بود و، بهيد عبدالحسين مجتهد الريحاج س و )نجل خليل(حسين تهراني 
ريز عليه مستبدين قيام مسلحانه کرد و به نشر افکار آزاديخواهي  هاي داراب و فسا و الر و ني شهرستان

مساعي وي چنان ارجمند . و در رکاب مجتهد الري جهاد کرد» و استحکام مباني مشروطه ايران کوشيد
يک حلقه انگشتري فيروزه و اجازه مجاهده در راه آزادي براي او فرستاده و او را «خراساني بود که آخوند 

   :افزايد زاده آدميت مي رکن» .خواندنصيراالسالم نامه  در اجازه
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آزرم و  پيشگان بي اين است که نصيراالسالم با گروهي از تفنگچيان مجاهد در راه تعقيب و تنکيل ستم
ها هم در پي انتهاز   بيش از پيش کوشيد و آنريز جمعيت و نفوسي داشتند، هر نيش، که در فرقه بهائي

دست آمد دو نفر از تفنگچيان او را، که يوسف و  فرصت بودند تا او را از ميان بردارند و همين که فرصت به
پس .  ق١٣٣١و در ماه رجب سال . وسيله تطميع و تحميق وادار به قتل او کردند جعفرقلي نام داشتند، به

و . وسيله شليک سه تير تفنگ شهيدش کردند به... از فراغت از غسل روز جمعه هنگام خروج از گرمابه
  .  سال داشت۵٢آن وقت 

بهائيان به تحريک مخالفين سيد . هاي جنجالي بهائيان است از قتل.) ق١٣٢۴ (سيد ابوالحسن کالنتر سيرجانقتل 
يفه بوچاقچي، شاهزاده حاج داراب ميرزا از مالکين محل و سيد حسين اسفنديارخان رئيس طا(ابوالحسن کالنتر 

پرداختند و در نتيجه در جريان يک ميهماني کالنتر سيرجان در تاريکي شب به قتل ) التجار از متنفذين سيرجان قوام
چند «اين ماجرا به شورش مردم سيرجان عليه بهائيان انجاميد و مردم، که منابع بهائي ايشان را . رسيد

  . را کشتند) بهائي عامل قتل کالنتر(خوانند، سيد يحيي سيرجاني  مي» هزار نفر عوام کاالنعام

دستور محفل روحاني يزد، فرد  بهائيان، به. هايي است که سروصداي فراوان به پا کرد نيز از قتلمحمد فخار قتل 
در اين رابطه ابتدا عامل . وزانيدندکرد، کشتند و جسد او را س گري اهانت مي فوق را، که گويا به بهائي

  محمدطاهر مالميري نفر از معاريف بهائيان يزد، از جمله١٢، دستگير شد و سپس آئين سلطان نيکمستقيم قتل، 
پس از هفت ماه پرونده . ، به اتهام مشارکت در قتل زنداني شدندحسين شيدا و آبادي ميرزا حسن نوشو 

محل کم جمعيت و آبرومندي «د اتهام اين گروه قتل بود ولي در زندان تهران در هر چن. متهمين به تهران ارسال شد
 محبوس شدند و با سران اکراد و الوار و خوانين بختياري معاشر بودند و حتي بود» که مختص به اشراف و اعيان

   چنين گفت:جمله مالميري نمايي فراوان دست زدند و از  بهائيان در دادگاه به مظلوم. کردند مدير زندان را تبليغ مي

اي دارند که در ساير  هاي اهل يزد تمام خشک است و يک تعصبات المذهبي جاهالنه هواي يزد خشک است و کله
دانند و مال ما را حالل و هر گونه تهمتي و اذيتي را در حق  اهل يزد عمومًا قتل ما بهائيان را واجب مي. واليات نيست
 .خرند ه باطل خود بهشت ميدانند و به عقيد ما ثواب مي

 ماه حبس در تهران، با اعمال نفوذ بهائيان مقتدر پايتخت، ١۴، پس از آئين سلطان نيکجز  تمامي اعضاي اين گروه، به
هر .  به عهده داشتنددادخواهنام   و وکالت بهائيان را فردي بهعاصمينام  رياست اين دادگاه را فردي به. تبرئه شدند

رغم اعمال  آئين، به جلوه دهند، ولي محکوم شدن سلطان نيک» تهمت«کوشند تا اين ماجرا را  ميچند منابع بهائي 
عبدالحسين آيتي با اشاره به قتل محمد فخار و موارد ديگر . کند که مجرم بوده است نفوذ فراوان بهائيان، ثابت مي

  : نويسد مي

آن وقت است که چند نفرشان در . ودخدا نيارد روزي که ميدان براي بغضاء و شحناء ايشان باز ش
و ] آئين نيک[کوب  يا مانند سلطان باروت) هاي شاهرود  فتنه بابي١٣٢۴در واقعه (کشند  شاهرود آدم مي

سوزانند يا ذکراهللا و عبدالحق  را در کوره مي] فخار[گر  چند تن اهل محفل روحاني در يزد محمد کوزه
خته، در آذربايجان آتشي برافروختند که نمرود از آن شرم نامي خود را در بين مهاجرين روسيه اندا

  .برد مي

 

  تروريسم سياسي

گري آغاز شد و چنان  با بابي.  ق١٢۶٠./  م١٨۴٠تروريسم سياسي در تاريخ معاصر ايران از اواسط دهه 
نيم که دا مي. مترادف بود» تروريست«و  » بابي«گري پيوند خورد که در دوران متأخر قاجار نام  با بابي
 ترور نافرجام ناصرالدين شاهبه .  م١٨۵٢ اوت ١۵./  ق١٢۶٨ شوال ٢٨را طراحي کردند و در ترور اميرکبير ها  بابي

ويژه در دوران انقالب  از آن پس اين رويه در ايران تداوم يافت و به. دست زدند که به دستگيري گروهي از ايشان انجاميد
  مشروطه و پس از آن اوج گرفت

عبدالحسين خان (سردار محيي هاي تروريستي دوران انقالب مشروطه و پس از آن با نام  فعاليت
محمد  و زاده ابراهيم خان منشي، زاده اسداهللا خان ابوالفتح اهللا خان دوستدار، احسان، )معزالسلطان

ل سخن اهللا خان در بحث نهضت جنگ درباره سردار محيي و احسان.  در پيوند استالممالک نظر خان مشکات
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ابوالحسن علوي، پدر . الممالک عضو فرقه بهائي بودند زاده و مشکات زاده و منشي ابوالفتح. خواهم گفت
 : نويسد ، مي)نويسنده معروف( بزرگ علوي

، که مسيو مرنارد ١٣٢٩ سفر کوتاهي به اروپا کرد و بعد از مراجعت در ١٣٢٨در حدود سال ] زاده ابوالفتح[
ي گرديد، او مأمور ماليات ساوجبالغ و شهريار گرديد و بعد از مدت کمي به دار بلژيکي رئيس خزانه

ها شده است  او جزو بهائيواسطه بدرفتاري با رعايا معزول شد و در همين موقع بود که معلوم شد که 
  .کند و شب و روز براي پيشرفت آن دسته کار مي

  

  و ميرزا عليمحمد خان تربيت) سردار محيي(عبدالحسين خان معزالسلطان 

ديدگاه نظر من،  به. ، تروريست معروف قفقازي، رابطه و همکاري نزديک داشتندحيدرعمواوغلياين سه نفر با 
کلي نادرست  اند به روطه معرفي کردهعنوان رهبر تروريسم دوران مش کساني که حيدر عمواوغلي را به

الملک و با هدايت و  زاده و مشکات زاده و منشي عکس، حيدر عمواوغلي در زير نظر ابوالفتح به. است
  . کرد دستور ايشان کار مي

) سرتيپ فوج قزاق (زاده براهيم خان منشيو ا) سرتيپ فوج قزاق (زاده اسداهللا خان ابوالفتحهاي مخفي  فعاليت
 آغاز الطلوعين بينو با عضويت در انجمن مخفي معروف به .  ق١٣٢٣ از سال الممالک نظرخان مشکاتمحمدو 

شد و  وزير بعدي دوران پهلوي، برگزار مي ، نخست)الملک حکيم(ابراهيم حکيمي شد که جلسات آن در خانه  
ه آخوند خراساني و شيخ اي است ک اين همان نکته. بسياري از اعضاي آن بابي ازلي و تعدادي بهائي بودند

حاجي محمدعلي .به  متوجه شدند و مازندراني در نامه) پنج سال بعد(عبداهللا مازندراني بسيار دير 
   بادامچي به آن اشاره کرد

و ) بهائي(الممالک  زاده و مشکات زاده و منشي هاي بعدي ابوالفتح عضويت در اين انجمن و فعاليت
گر وابسته به اردشير ريپورتر ارزيابي   توطئه  بخشي از عملکرد شبکههاي عضو انجمن فوق را بايد ازلي

بايد . کرد و به اين دليل حضور اعضاي دو فرقه متعارض ازلي و بهائي در کميته فوق قابل توضيح است
اضافه کنم که اعضاي اين انجمن، اعم از ازلي و بهائي، پس از تأسيس سازمان ماسوني لژ بيداري ايران 

صندوقدار لژ بيداري ايران .الممالک   مشکات براي مثال،. در پيرامون آن مجتمع شدند.) م١٩٠٧ ./ق١٣٢۵(
  بود
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ابراهيم خان و اهللا خان   سيفو برادرشزاده  اسداهللا خان ابوالفتحاين فعاليت با عضويت .  ق١٣٢٣از ذيقعده 
اهللا  آيتپسر (صادق طباطبايي سيد محمددر اين انجمن . تداوم يافت» انجمن مخفي دّوم« در زاده منشي

شيخ و ) از اعضاي بيت سيد محمد طباطبايي (آقا سيد قريش و االسالم کرماني ناظم، )سيد محمد طباطبايي
هاي تروريستي برخي از اعضاي  در همين زمان گرايش. عضويت داشتند) اهللا نوري اهللا شيخ فضل آيتپسر  (مهدي

اهللا سيد عبداهللا بهبهاني   در يکي از جلسات انجمن مسئله قتل آيتل،براي مثا. اين انجمن کامًال مشهود بود
ارباب جمشيد اندکي بعد، . مطرح شد که با مخالفت سيد محمد صادق طباطبايي مواجه گرديد

  . به عضويت اين انجمن درآمد) دوست صميمي و محرم اردشير ريپورتر(جمشيديان 

 

  

  شيخ فضل اهللا نوري و سيد عبداهللا بهبهاني

ترور نافرجام اي چون  افکنانه گروه تروريستي فوق سرانجام شکل نهايي خود را يافت و به عمليات ِآشوبگرانه و تفرقه
در اين رابطه . بود که دستگير شداتگر کريم دوعامل اين ترور . دست زد.) ق١٣٢۶ ذيحجه ١۶ (اهللا نوري شيخ فضل

 عضو فرقه بهائي، بود که به ارتباط با  ميرزا محمد نجات خراساني،يکي از ايشان. افراد ديگري نيز دستگير شدند
زاده،  گفته تقي به. الطلوعين بود نجات نيز عضو کميته بين. سفارت انگليس و به عنوان شخصيتي فاسد شهرت داشت

کرد و مواظب بود که   سفارت انگليس، در جلسات بازجويي از محمد نجات شرکت مياسمارت، نماينده
 ژانويه ِسر جرج بارکلي به ِسر ادوارد گري، وزير خارجه ١۵طبق گزارش » .نتوانند به ميرزا محمد زور بگويند«

 خان کارمند ها کريم دواتگر تلويحًا حسينقلي خان نواب، برادر عباسقلي در جريان اين بازجوييانگليس، 
حسينقلي خان نواب نيز از نزديکان و محارم اردشير ريپورتر، . سفارت انگليس، را به ترور مربوط کرد

  . رئيس شبکه اطالعاتي حکومت هند بريتانيا در ايران، بود
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  وانگر عامل ترور نافرجام شيخ فضل اهللا نوري پس از بازداشتکريم د

روستاي زاده و برادرانش و ساير اعضاي گروه تروريستي و آشوبگر فوق، از جمله کريم دواتگر، سپس در  ابوالفتح
  .  بود و دولت ايران بر آن نظارت نداشتسفارت انگليس مستقر شدند که در آن زمان در ملکيت قلهک

الملک، گروه  العابدين خان مستعان همراه زين زاده، به زاده و منشي ابوالفتح. ق١٣٢٧الثاني  اديدر اّول جم
الملک و ميرزا محمد  زاده و مستعان ابوالفتح. کميته جهانگيرتروريستي جديدي تشکيل دادند موسوم به 

. صادر کردنداهللا نوري را  بودند که حکم مرگ شيخ فضل» محکمه انقالبي«نجات از جمله اعضاي 
وزير (ميرزا مهدي خان غفاري کاشي تأثير  بود که تحتشيخ ابراهيم زنجاني دادستان اين محکمه 

  .، عضو فرقه بهائي، قرار داشت)همايون

  

  ر دارشيخ فضل اهللا نوري بر س
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وابستگان شبکه تروريستي  رخ داد که عاملين آن سيد عبداهللا بهبهانيحادثه قتل . ق١٣٢٨در رجب 
زاده و  بود که بعدها با ابوالفتحله   حسين لنام يکي از ضاربين بهبهاني فردي به. زاده بودند زاده و منشي ابوالفتح
زاده به اروپا گريخت، مدتي  پس از اين واقعه، ابوالفتح. الممالک در کميته مجازات همکاري کرد زاده و مشکات منشي

  . عنوان متصدي گردآوري ماليات منطقه ساوجبالغ و شهريار منصوب و اندکي بعد معزول شد بعد به ايران بازگشت و به

  

  )وزير همايون(هدي خان غفاري کاشي ميرزا م

 

 

  سرويس اطالعاتي بريتانيا و نهضت جنگل

 نقش اطالعاتي و خرابکارانه بسيار مؤثر و مرموزي ايفا کرد که تاکنون نهضت جنگلشبکه فوق در شکست و سرکوب 
  . مورد بررسي کافي قرار نگرفته است

  

  ميرزا کوچک خان جنگلي
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اهللا خان دوستدار، چهره سرشناس تروريستي که در صفوف نهضت جنگل تفرقه انداخت و  احسان
هاي سرشناس بهائي ساري  را عليه ميرزا کوچک خان هدايت کرد، به يکي از خانواده» کودتاي سرخ«
، همدست او، از )عبدالحسين خان معزالسلطان( و سردار محيي تعلق داشت) خانواده دوستدار(

خان رشتي، به رابطه با اينتليجنس  ويژه ميرزا کريم اعضاي خاندان اکبر بود که برخي از اعضاي آن، به
خان رشتي و سردار محيي،  حداقل دو تن از برادران ميرزا کريم. سرويس انگليس شهرت فراوان دارند

) سردار منصور و سپهدار رشتي(اهللا اکبر  فتح. شناسيم عنوان بهائي فعال مي ملک، را بهمبصرالملک و سعيدال
الوزرا بود و نقش مهمي در هموار کردن راه کودتا   رئيس١٢٩٩ اسفند ٣برادر ديگر ايشان است که در آستانه کودتاي 

  . ايفا نمود

هاي تاريخ معاصر ايران، حائز  ترين تروريست جستهاهللا خان دوستدار، به عنوان يکي از بر در اين ميان نقش احسان
 در يک گزارش سّري به باکو ارزيابي خود مأمور اطالعاتي اعزامي حزب بلشويک به جنگل. اهميت فراوان است

  : دارد اهللا خان دوستدار چنين بيان مي را از ميرزا کوچک خان و احسان

 و   اطرافيان  به  او نسبت  و همدردي ، عالقه العاده فوق   و دقت  خان  ميرزا کوچک العاده  فوق  قدمي ثابت
  زندگي...  است  او را برانگيخته  به  و عالقه  شديد اطرافيان ، احترام  و خويشاوندان  روستائيان  وخيم وضع
   خود و مجاهدها روي  رفقاي کند، همراه  مي  زندگي اي ، او در اتاق ساده  است  ساده  خيلي  خان کوچک
 کامًال  او زندگي. ، وجود ندارد هاست  خان  مخصوص  که  و زرق و برقي  مبل  گونه خوابد، هيچ  مي  کاه تشک

 تا   صبح  شش خورد و ازساعت  نمي کند، مشروب  نمي کشد، خوشگذراني  دارد، سيگار نمي اي متواضعانه
  .کند  کار مي  شب نصف

دهد و علت کودتاي   به دست مياهللا خان احسانغايت منفي از   بهمأمور اطالعاتي حزب بلشويک در مقابل تصويري
  : کند  وي منتسب ميگري تعصبات بهائياو عليه ميرزا کوچک خان را به 

  پرست  شهرت آميز و آدمي  اغراق  نظرات ، داراي ، خودخواه  ضعيف  شخصيت  داراي ...اهللا خان احسان
   از مقامات  يکي  خان  او ميرزا حسن  و پدر زن است)   ايران هاي ه از فرق يکي(ها   بابي او جزو فرقه.  است
اهللا معتاد  احسان.   است  سياسي  آگاهي  ابتکار و نداشتن  او عدم  ويژه از مشخصات.   است  فرقه اين مهم 

   و اين  است  تا دو مثقال  ترياکش  و مصرف  بطري  او در روز پنج  ودکاي مصرف   که  طوري  به است و الکلي 
  .  است مقدار زيادي

   باب  را به مرام  خان  کوچک خواست او مي...   است  کرده  سريعًا ترقي  سردار محيي نفوذ گروهاو در اثر  
   آزادي  براي  است ، الزم  نيست  مذهب  به  پرداختن  حاال وقت  کرد که اعتراض  خان   ولي کوچکجلب کند

   دسايس  شبکه  تدريج  به ، که بابي اين امر سبب شد که  اين.  کار کرد شاه  ظلمها و از  از انگليسي وطن
   شخص اين] سردار محيي[...  شود  خارج  خان  کوچک  خود از اردوي  بود، با دارودسته خود را تنيده

گري  ران بهائي در اي  کمونيزم  با برقراري  بود که  کرده را مطمئن] اهللا خان احسان[فکر   و بي اراده بي
 هر فرد بهائي اغوا   براي  موضوع  اين. خواهند کرد  اعالم  رسمي  را مذهب  خواهد شد و آن  موفق درايران
ها   بهائي  ديرينه  از تعقيب  منظور انتقام که به  را کامًال اغوا کرد  اهللا خان  احسان  وعده اين.  است کننده
  کمونيزم  بود که  مغز باور کرده  کهنه  بابي اين...  انتشار دهد ييها  شعارها و اعالميه  مسلمانان توسط
   که  بود عللي اين.  کشور شود  رسمي  يابد و مذهب  توسعه گري در ايران  خواهد داد بهائي اجازه

  .  او بپيوندد  دشمنان  شد به کرد و موجب  دور مي  خان  را از کوچک اهللا خان احسان
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  احسان اهللا خان دوستدار در زمان نهضت جنگل

، اهللا خان و سردار محيي محقق شد طور عمده به دليل دسايس احسان بهپس از شکست نهضت جنگل، که 
دستگير و اعدام تهام وابستگي به سرويس اطالعاتي بريتانيا به ااين دو به شوروي گريختند و در دوران استالين 

  : اهللا خان را چنين بيان کرده است تورج اتابکي اتهامات وارده بر احسان. شدند

هاي اطالعاتي بريتانيا و ايران، طرفداري پروپاقرص از فاشيسم، مبلغ تبليغات زهرآگين  عامليت سرويس
 عامل تحويل برخي از انقالبيون ايراني به مقامات ايراني، عنصري در ميان ايرانيان ساکن اتحاد شوروي،

هاي نفتي تدارک عمليات تخريب را  ضد بلشويک که با سازماندهي يک گروه سي نفره از کارگران حوزه
  . در حوزه نفتي باکو ديده بود

هام سران حزب کمونيست ايران، ات. اين اتهامي است که درباره ديگر قربانيان ايراني دوران استالين کمتر تکرار شد
بنابراين، اتهام ارتباط با سرويس اطالعاتي . بود» روي ضد لنيني چپ«و » ماجراجويي«مانند بهرام آقايف و ديگران، 

اهللا خان و دوستانش در ايران گواه آن  پيشينه عملکرد احسان. اهللا خان وارد نشد بريتانيا بيهوده بر احسان
  . اهللا خان به بيراهه نرفته است  شوروي در مورد احساناست که سازمان اطالعاتي

  

  احسان اهللا خان دوستدار در اواخر عمر در شوروي
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اواني از حضور مأموران بهائي اينتليجنس سرويس ، موارد فر)اهللا خان و سردار محيي احسان(عالوه بر دو نمونه فوق 
، بهائي گيالني، است که در انزلي ميرزا شفيع خان نعيميک نمونه، . بريتانيا در صفوف نهضت جنگل وجود دارد

    .ها به قتل رسيد دست جنگلي به

وسيله انقالبيون   است که به)الملک و برادر ابوالحسن ابتهاج پسر ابراهيم خان ابتهاج(غالمحسين ابتهاج نمونه ديگر، 
و اهللا خان دوستدار  احسانها قصد محاکمه و مجازات او را داشتند ولي با وساطت  جنگلي. جنگل دستگير شد

  . آزاد شدميرزا رضا خان افشار 

او در زمان آغاز نهضت . نيز بهائي بود و نقش مخرب و مرموزي در حوادث نهضت جنگل ايفا کردميرزا رضاخان افشار 
 ٨۴او سپس . شد» کميته اتحاد اسالم«ها پرداخت و مسئول مالي  به همراهي با جنگلي. پيشکار ماليه گيالن بود

افشار پس از بازگشت از آمريکا . هزار تومان از پول کميته را به سرقت برد و به تهران گريخت و بعدها به آمريکا رفت
، حکومت )١٣٠٧(ضاشاه مشاغل مهمي چون حکومت گيالن مترجم هيئت آمريکايي ميلسپو شد و در دوران سلطنت ر

  .و استانداري اصفهان را به عهده داشت) ١٣١١(، مسئول راهسازي کشور )١٣١٠(کرمان 

او . ها حضور داشت  ميالدي در صفوف جنگلي١٩٢٠ است که در حوالي سال عبدالحسين نعيمينمونه ديگر 
اولين دست داشت، در  بهاهللا خان دوستدار  احسانست آن را ، که ريا»کميته نجات ايران«عنوان نماينده  به

ميرزا عبدالحسين نعيمي پسر . شرکت کرد و پيام اين کميته را قرائت نمود) در انزلي (کنگره حزب کمونيست ايران
ميرزا محمد نعيم پس از مهاجرت . ، است)اهل روستاي فروشان سده اصفهان(، شاعر معروف بهائي محمد نعيم

عبدالحسين نعيمي نيز، چون پدر، کارمند سفارت انگليس در . ان در سفارت انگليس به کار پرداختبه تهر
چنين ) مقدم(و مدير کل سوم ) نصيري( ساواک تهران به رياست ساواک ١٣۴۵ /٧ / ١٠در گزارش مورخ . تهران بود
   :آمده است

 سفارت انگليس در تهران بوده و  رئيس کميته محرمانه١٣٢۴ الي ١٣٢٠هاي  عبدالحسين نعيمي در سال
در امور سياسي خارجي و داخلي ايران نقش ] الن چارلز ترات[با همکاري دبير اّول سفارت انگليس 

آقاي . يکي از دوستان و همکاران نزديک و مؤمن عبدالحسين نعيمي بوده... مؤثري داشته و خانم لمبتون
طور  ر رفته و همکاري خود را در امور سياسي به از سفارت انگليس کنا١٣٢۶ يا ١٣٢۵نعيمي در سال 

داده است و در ظاهر  مخفيانه و غيرمحسوس با سرويس اطالعاتي سفارت انگليس در تهران ادامه مي
رود و همکاري  شمار مي آقاي نعيمي اکنون از مالکين بزرگ به. پرداخته است به کسب و تجارت مي

  ... ران حفظ کرده استمخفيانه خود را با دوستان انگليسي در ته

از  (سپهبد پرويز خسروانينام مليحه، همسر  در دوران محمدرضا پهلوي، يکي از دختران عبدالحسين نعيمي، به
دبير  (محسن نعيمي به همسري  نام محبوبه، بود و ديگري، به)  و عضو فرقه بهائي١٣٣٢ مرداد ٢٨عوامل کودتاي 

  . شوهرش به آفريقا مهاجرت کردند و به ارکان بهائيت در اين منطقه بدل شدند او و ١٣۴۶در حوالي سال . در آمد) مؤيد
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  )ان رشتيبرادران ميرزا کريم خ(و ساير پسران حاجي وکيل ) نفر وسط(عبدالحسين خان معزالسلطان، سردار محيي، 

  هاي اطالعاتي و امنيتي شوروي سازمان

آباد و قفقاز در صفوف  حضور بهائيان مهاجر ساکن عشقدر بررسي تاريخ بهائيت، موارد چشمگيري از 
هاي متعدد تاريخي، اين  با توجه به نمونه. شود پيشين مشاهده ميهاي اطالعاتي و امنيتي شوروي   سازمان

سود اينتليجنس  ، به»مأمور دوبل«عنوان  شته بهائيان دانست که بهتداوم سياست گذحضور را بايد 
  . آمدند هاي روسيه و عثماني و آلمان در مي سرويس بريتانيا، به خدمت سفارتخانه

هاي اطالعاتي و امنيتي روسيه  عبدالحسين آيتي، مبلغ پيشين بهائي، به موارد متعددي از حضور بهائيان در سازمان
معروف » تقلب«آباد، است که به  ، از بهائيان معروف عشقاوف ميرزا کوچک علييک نمونه، . شوروي اشاره دارد

عبدالحسين نام  اش به ها شد و برادرزاده بلشويک» مفتش سّري«او پس از انقالب بلشويکي روسيه . بود
انيان مقيم روسيه را به جاسوسي پرداخت و جمعي از اير) سازمان اطالعاتي شوروي. (او. پ.  در اداره گاوف حسين

  . اند  عسکروفنمونه ديگر برادران . به زحمت انداخت

ها مقرب است و  ها هنوز در نزد روس محمود و مقصود عسکروف دو برادرند از فاميل بهائي که يکي از آن
شان بهائي است، در کارهاي سياسي  اين دو برادر، که همه فاميل. از کارکنان سّري ايشان است

  . کنند  و ميدخالت کرده

ها  مستخدم و جاسوس بالشويک. او. پ. در اداره گ«دوازده جوان بهائي مقيم روسيه که : افزايد آيتي مي
برند به  مي] از ايران... [شده و اين استخدام را وسيله قاچاق امتعه خارجه کرده چادرهاي پنج توماني را

هاي ايشان در زمينه  و مقصود عسکروف و هتاکيآيتي درباره مفاسد اخالقي محمود » .فروشند سي تومان مي
  . مفاسد جنسي مطالبي بيان کرده است

چند تن «همراه  او به. شود آباد مشاهده مي نيز اين کارکرد اطالعاتي بهائيان ساکن عشقحسن فؤادي در زندگينامه 
، با دخالت دولت . ش١٣٠٨ وسيله دولت شوروي توقيف و زنداني شد ولي شش ماه بعد، در دي به» از معاريف بهائي

عباس احمداوف   :شرح زير است اسامي بهائيان فوق به. رضاشاه تمامي زندانيان بهائي آزاد و به ايران وارد شدند
، ميرزا محمد ثابت، زاده ميرزا احمد نبيل، اوف حمد رحيم، ابهاءالدين نبيلي، اوف حسين حسن، پارسايي

، محمودزاده، اوف فرح.عباس ، اوف شيرازي جعفر هادي، ارزادهعلي ست، ]فؤادي [اي ميرزا حسن بشرويه
  عبدالکريم باقروف يزدي، محمدعلي نبيلي سرچاهي، محمد سرچاهي
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ماندند و معموًال به ايشان  بايد ايرانيان اخراجي از شوروي مدتي در قرنطينه ميدر موارد مشابه، قطعًا 
. گي به سازمان جاسوسي شوروي بودندشد زيرا در معرض ظّن وابست مشاغل حساس ارجاع نمي

معهذا، بهائيان فوق با احترام فراوان مورد استقبال مقامات مشهد قرار گرفتند و بالفاصله وارد مشاغل 
او مورد . براي مثال، حسن فؤادي وارد خدمت نظامي و مدير کتابخانه قشون مشهد شد. دولتي و نظامي شدند

بود، يکي دو سال بعد از خدمات دولتي استعفا داد و به تهران رفت و کمي بعد عالقه اميرلشکر شرق و افسران ارشد 
» تربيت«او مدتي معلم مدرسه . راهي کاشان شد» وحدت بشر«دستور محفل بهائيان تهران براي مديريت مدرسه  به

 . فؤادي در اواخر عمر بسيار ثروتمند بود.  تدريس پرداخت  بهمدرسه نظامتهران بود و سپس در 

  : نويسد با توجه به چنين سوابقي است که اسماعيل رائين در واپسين کتابش مي

هاي محافل بهائي کنوني متفقًا دولت اسرائيل و صهيونيسم  نه تنها سران بهائيت در گذشته و هيئت
کنند، بلکه در بسياري از نقاط جهان بخصوص در کشورهاي  جهاني را تأييد و همراهي کرده و مي

در بسياري از . رب اکثر از بهائيان متمايل به جهودان و دولت اسرائيل بوده و هستنداسالمي و ع
کشورها، بخصوص کشورهاي عربي، شنيده و ديده شده که بهائيان داخل در تشکيالت جاسوسي 

 .اند موساد شده و همه جا به نفع اسرائيليان به خبرچيني و جاسوسي و نوکري مشغول

 

 ائي گري در ايرانُجستارهايي از تاريخ به

  قسمت چهارم

  ماهيت بلواهاي ضد بهائي

اي بسيار مظلوم از  چهرهکوشند تا  گويند و مي  فراوان سخن ميهاي ضدبهائي شورشمورخين بهائي درباره 
دليل دگرانديشي ديني قرباني  گويا بهائيان گروهي بودند که به . ترسيم کنندسرگذشت اين فرقه در ايران

اين ادعا در موارد عمده دهد که  بررسي نگارنده نشان مي. شدند نه مسلمانان ايران ميتعصب و کين جاهال
صحت ندارد و رهبري بهائيت و عناصر مشکوکي در ميان جبهه مخالف بهائيان به عمد و با اهداف معين 

هاي خونين ضد بهائي، معروف به  ترين آشوب ترين و جنجالي تبليغي و سياسي به ايجاد مهم
  . اند ، دست زده»کشي بهائي«

در يزد و رشت و برخي . ق١٣٢١در يزد و شورش ضدبهائي .  ق١٣٠٨ترين اين موارد قتل هفت بهائي در سال  از مهم
  . ديگر از نقاط ايران است

اند، در زمان اولين دوره حکومت  معروف» شهداي سبعه يزد«واقعه قتل هفت بهائي در يزد، که در منابع بهائي به 
   :، در يزد رخ داد)حاکم اصفهان(السلطان  ، پسر ارشد ظلالدوله ين ميرزا جاللسلطان حس
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  ظل السلطان

 رمضان ٢٣در شب ) شانساز و چند تن از بستگان و اطرافيان اي استاد باقر عطار و مال تقي چيت (گروهي چند نفره
دست ) اصغر يوزداراني و آقا علي علي(به دستگيري دو بهائي  راسًا و خودسرانه در مسجد ميرچخماق.  ق١٣٠٨

تحريک احساسات ديني رفتند و با ) پسر شيخ محمدحسن سبزواري (شيخ محمد تقي مجتهدزدند و سپس نزد 
 اين گروه پاسخ فوق ظاهرًا. ائيان از مسجد اخراج شوندشيخ محمد تقي دستور داد که به.  کسب تکليف نمودندوي

دستور  الدوله، شتافتند و به ، فراشباشي جالل)حاجي اسداهللا شيرازي(حاجي نايب  زيرا به نزد را راضي نکرد
. الدوله دو بهائي محبوس را به چوب بست و سپس آزاد نمود جاللروز بعد، . حاجي نايب بهائيان زنداني شدند

دو نفر فوق مجددًا دستگير شدند و در . از اصفهان دستور حبس ايشان را صادر کردالسلطان  ظلعد، شش روز ب
سه روز . ، پنج بهائي ديگر نيز به زندان افتادند)پسر استاد باقر عطار (استاد مهديجريان بازداشت اين دو، به تحريک 

شيخ محمد تقي مجتهد از . وس کسب تکليف نمود را احضار و درباره بابيان محبشيخ محمد تقيالدوله  بعد، جالل
قدر دشمن اين طايفه  دانستيم حضرت واال اين ما نمي«: الدوله به حيرت افتاد و گفت اين همه ابرام جالل

آخوند مال (الدوله، شيخ محمد تقي به نزد دو تن ديگر از علماي شهر  بهرروي، به تحريک جالل» .بهائي هستيد
الواقع کمال همراهي با ما علما دارند  حضرت واال في«: رفت و گفت) ال محمدباقر مجتهدم و برادرش محمد صادق

در نتيجه، شيخ محمد تقي، پدر . علماي فوق حاضر به همکاري نشدند» .تر از ماست بلکه همت ايشان بيش
پسران (مال حسين و مال حسن و ) شيخ محمد جعفر و شيخ محمد باقر(و دو برادر خويش ) شيخ محمد حسن(

الدوله  اين جمع شش نفره همراهي خود را با جالل. را به خانه خود دعوت کرد) حاجي مال باقر مجتهد اردکاني
احسنت، احسنت، احدي  « :الدوله گفت جالل. شيخ محمد تقي نزد حاکم شتافت و ماجرا را اطالع داد. اعالم نمودند

همراهي تمهيدات مفصل  با الدوله جالل  بهرروي،» .درا مثل شما نديدم که در اين امور اقدام داشته باشن
در اين جلسه هفت .  نيز به آن افزوده شدآقا سيد علي مدرساي تشکيل داد که  علماي فوق را جلب نمود و جلسه

، به وساطت آخوند مال حسن، آزاد و )استاد مهدي بنا(يکي از ايشان . نفر بهائيان محبوس مورد استنطاق قرار گرفتند
از طريق الدوله  جالل. دستگير شد) سه فرسنگي يزد(، از بهائيان خويدک آخوند مال مهدي خويدکيجاي او به 

حضرات بهائي « تلگراف رسيد که السلطان ظل شوال از ٧در . گري نمود  به بهائياقرار ايشان را وادار به شکنجه
به ادعاي منابع بهائي، » . قتل رسانيدها را به  شده که بهائي هستند، آن اند هرگاه شرعًا اثبات که حبس

 شوال ٩سرانجام، در . هفت روحاني فوق، پس از شنيدن اقرار محبوسين حکم قتل ايشان را کتبًا صادر کردند
  ».بازارها را زينت ببندند و چراغان کنند«الدوله بهائيان را اعدام کرد و امر نمود که در شب  جالل
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اين . شرح فوق است ، بهترين مأخذ بهائي در اين زمينه طبق روايت مهمزد، تمامي ماجراي قتل هفت بهائي در ي
تعمدي عجيب در کشتن اين بهائيان ) السلطان ظل(الدوله و پدرش  جاللاول، : کند شرح موارد زير را روشن مي

ند وجه دخالت نداشتند و تمامي حادثه به تحريکات يک گروه چ هيچ در اين ماجرا مردم بهدوم، . داشتند
الدوله به تالش  جاللسوم، . نيت ايشان روشن نيست نفره از کسبه محدود بود که ماهيت و حسن

اي براي تحريک علماي يزد و کسب حکم قتل بهائيان دست زد و در اين زمينه تقريبًا ناموفق بود  گسترده
  . نکردندجز گروه هفت نفره فوق ساير علماي شهر در صدور حکم قتل بهائيان مشارکت  زيرا به

  

  

  جالل الدوله در دوران حکومت يزد

  : براي تبيين اين ماجرا بايد به سه نکته مهم توجه نمود

، با دستگاه استعماري بريتانيا برقرار هالدول جالل و خاندان او، از جمله السلطان ظلاّول، پيوندهاي عميقي که ميان 
در دستگاه دانيم که  و نيز مي. السلطان در اين زمينه شهرت کامل دارد و نيازي به اثبات اين پيوندها نيست ظل. بود
) نياي خاندان وزير(ميرزا اسداهللا خان وزير نامدارترين ايشان . السلطان بهائيان حضور فعال داشتند ظل

 و در همين دوران است که السلطان قريب به سي سال وزير اصفهان بود  حکومت ظلاست که در دوران
  : نويسد مهدي بامداد مي. بخش مهمي از ابنيه مهم تاريخي دوره صفوي تخريب شد

هاي زيباي  ها و تخريب ساختمان السلطان قطع اشجار خيابان آميز ظل از کارهاي بسيار زشت بلکه جنون
که چند نفر از بازرگانان اصفهان حاضر شدند مبالغ هنگفتي به او بدهند  و با آن. ..صفوي در اصفهان است

ها و عمارات  و وي را از اين کار زشت بازدارند، معذلک از تصميم خود منصرف نگرديد و بالنتيجه اکثر باغ
  . مذکور در زير دست بيدادگري و امر او خراب و ويران شد

  . دست داده است يخي اصفهان که در اين دوران تعمدًا تخريب شد، بهبامداد فهرستي از ابنيه مهم تار
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.  برقرار بودالسلطان و عباس افندي اي ميان ظل رابطه نزديک و دوستانهدانيم که بعدها در پاريس  و مي
نمونه ديگري از رابطه پنهان . الدوله نيز در اين سفر همراه پدر بود و با عباس افندي ديدار داشت جالل
الدوله  جاللدر يزد، .  ق١٣٢١ در جريان شورش ضد بهائي سال :الدوله با سران فرقه بهائي را در دست داريم لجال

خبر داد که در ) مبلغ سرشناس بهائي(وسيله يکي از نوکرهاي محرم خود به ميرزا عباس قابل  شبانه به
ان شهر عليه بهائيان، از يزد خارج و عازم ، در بحبوحه طغي١٣٢١االول   ربيع٢٩ و لذا قابل در ظهر جمعه خطر است

  آباده شد 

محمد باب و  ، نماينده و خويشاوند عليحاج ميرزا محمد تقي افناندوم، قتل هفت بهائي فوق در زماني رخ داد که 
 در يزد حضور داشت و از نفوذ و اقتدار مالکين و رجال و تجار بزرگ ايرانعنوان يکي از  ميرزا حسينعلي بهاء، به

 عجيب است که نه اسداهللا خان .الدوله شود توانست مانع اقدام جالل او به يقين مي. سياسي فراوان برخوردار بود
 . هيچ کوششي در اين زمينه نکردند) در يزد(و نه افنان ) در اصفهان(وزير 

مال حسن  و  حسينمالالدوله همکاري کردند، پيشينه  سوم، در ميان هفت روحاني يزد که در ماجراي فوق با جالل
گري گرويد و سپس ظاهرًا   بودند که زماني به بهائيحاجي مال باقر مجتهد اردکانياين دو پسران . تأّمل است قابل

   :نويسد عزيزاهللا سليماني مي. از ايشان کناره گرفت

 به اين اسم مبارک بهائي اند و با اينکه از علما بودند چون از مؤمنين اّول ظهور بوده] حاجي مال باقر مجتهد اردکاني[
الحفظ با غل و زنجير به کرمان بردند زيرا حکومت يزد و کرمان آنوقت يکي بوده و  معروف شدند، ايشان را گرفتند و تحت

 و چون به کرمان بردند تمام علما حکم قتل حاجي مالباقر را داده بودندخود سردار حاکم آن وقت در کرمان بوده و 
لذا حاجي مال باقر بعد .  کردبه کمال عزت روانه يزدش نفسي بوده حاجي را منصرف نموده سردار ظاهرًا آدم خو

  . کلي معاشرت با اهل بها را ترک نمودند کم به کم. نمودند از اين قضيه قدري به حکمت حرکت مي

با ) ١٣٢١ول اال از اواخر ربيع (اندکي بعدآغاز شد و . ق١٣٢٠ از سال الدوله در يزد دومين دوره حکومت جالل
 تن از بهائيان انجاميد و بار ٨٠تداوم يافت، به قتل بيش از چهار ماه شورش ضد بهائي معروفي پيوند خورد که قريب به 

  . ها انداخت نام ايشان را بر سر زبانديگر 

زهاي او در نخستين رو. الدوله با اردشير ريپورتر و سران فرقه بهائي رابطه نزديک داشت در اين زمان جالل
نام عباس افندي  آن را به، با کاريزي کهنه، به ثمن بخس خريد، )تفت(حکومتش اراضي پهناوري را در پيشکوه يزد 

زرتشتي (ناميد و به سفارش اردشير ريپورتر و ميرزا محمود افنان، مال بهرام اخترخاوري » آباد عباس«
ئي، از بمبئي به يزد فراخواند و  بها- خانوار زرتشتي١۵همراه  را، به) شده سرشناس يزد بهائي

همراه گروهي ديگر  اين مال بهرام اخترخاوري بعدها، در دوران احمدشاه، به. سرپرستي اين ملک را به او واگذارد
کرد و عباس افندي در الواح متعدد   در تهران کار ميارباب جمشيد جمشيدياناز زرتشتيان و بهائيان در دستگاه 

  نمود   به ارباب چنين توصيه ميايشان را به خدمتگزاري

بايد از شما ممنون و خشنود باشد و تا توانيد در کار او . جناب ارباب شخصي خيرخواه است و بلند همت
خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت . چنان امانت و صداقت و همت بنمائيد که عبرت ديگران گردد

 .او صداقت و امانت من
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هاي مفصلي انگاشته شود که  بخشي از دسيسهعنوان   رخ داد و بايد بهصدارت اتابک يزد در زمان ١٣٢١بلواي 
عبدالحسين آيتي . در اين زمان از سوي اردشير ريپورتر و دوستانش براي ساقط کردن اتابک در جريان بود

او در توضيح علت اين . داند ميکامًال تعمدي و » دسايس سياسيهاي بهائيان و  نتيجه زشتکاري«راي يزد را ماج
  : نويسد بلوا مي

 هر دو واحدًا عرض اندام ابن ابهر و فروغيهاي جوان، به همت  روح و سّر معاشرت مبلغين با زنان بهائي، ولي زن
ها در مجلس خاص حضرت مبلغ را   ندارد که عمومي باشد فقط بايد زنکه چون حکمت اقتضا منتها به اسم اين. نمود

اين قضيه در يزد به قسمي علني شده و کار را خراب کرده و . مالقات و زيارت کنند و از وجود او متبرک گردند
هاي حکومتي مطلب را تشخيص داده بالمآل مسلمين غيور طاقت  بود که خويش و بيگانه و حتي فراش

  . آغاز بلوا و شورش کردند. ..نياورده

  : نويسد به يزد دال بر ممانعت از شورش مي) صدراعظم (تلگراف اتابکآيتي پس از نقل متن 

دولت تا چه اندازه مراقبت کرده و علماي اسالم تا چه حد شود  معلوم مي... در حالتي که از تلگراف مذکور
اهللا مقامه   آقاي آقا مير سيد علي حائري اعلياهللا اند و همه ياد دارند که مرحوم آيت بيطرفي نموده

 داشتند همه محرک خارجي معهذا، بهائيان چون .کشي منع کردند بنفسه بر منبر برآمده مردم را از بابي
 گاهي به قونسولخانه روس و انگليس در يزد و اصفهان پناهنده يکن انگاشته لم  اقدامات دولت و علما را کان
رت کرده بهانه به دست اجانب دهند و گاهي به علما دشنام گفتند تا مگر آنان را شدند تا مگر مردم جسا

خالصه مقصود ... دست اجانب افتد عصبي کرده حکمي بر عليه خود اصدار دهند شايد از اين باب بهانه به
 اولي که محمود فروغي از روز. اين بود که بهائيان در آن حادثه و ساير حوادث جز فتنه و فساد منظوري نداشته و ندارند

هايي که در معاشرت و مباشرت با زنان  و تقي ابهري از طرف عباس افندي مأمور يزد و اصفهان و کرمان شدند و فتنه
بهائي بر پا کردند و بعدًا به اسم تبليغ خواستند زنان مسلمين را هم آلوده سازند، تا موقع بروز بلوا و بعد از 

  ... .وارد آلت بودند بعضي فهميده و بعضي نفهميدهدر همه مفرونشستن آتش فتنه 
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ميرزا ابراهيم خان و ) خاندان بصاريمبلغ معروف بهائي و نياي  (ميرزا محمدباقر بصار رشتيتعمق در اقدامات 
تواند صحت  مي.  ق١٣٢١در سال ) خاندان ابتهاجمالک ثروتمند و مقتدر گيالن و مازندران و نياي  (الملک ابتهاج
  : يتي را ثابت کندداوري آ

پروايي را در سراسر    تبليغات وسيع و بيالملک نيز، چون فروغي و ابن ابهر در يزد، در اين زمان بصار و ابتهاج
همزمان حادثه .  و موفق به جلب چند تن از افراد سرشناس شهر رشت به بهائيت شدندگيالن آغاز کردند

ئي شدن دو کشيش ارمني و دو پزشک آمريکايي ساکن رشت اعالم بهاکننده ديگري نيز رخ داد و آن  تحريک
اقدامات . هاي اطالعاتي خارجي در برافروختن نايره آشوب باشد تواند بيانگر دست پنهان سازمان اين حادثه مي. بود

پروا بود که مورد اعتراض برخي از معاريف بهائيان گيالن قرار گرفت و  آميز و بي بصار و ابتهاج چنان تحريک
اي به عکا ارسال کرد و به  ، نامه)پدر ميرزا داوود خان گيالني(الحکما  ي از ايشان، ميرزا آقا صمصاميک

 عباس افندي در پاسخ چنين ».کرد] خواهد[بي حکمتي بصار توليد انقالب «عباس افندي هشدار داد که 
    :نوشت

ند شود که سبب انتباه خلق جهله وهمي نه، البته بايد گاه گاهي جزئي صدايي بل] آشوب[در ضوضاء 
  . گردد

  

  عباس افندي در کهولت

لوحي «کمي بعد گرانه بصار ممانعت نکرد بلکه او را تشويق نمود و  بدينسان، عباس افندي نه تنها از اقدامات فتنه
  .داد» ار بصار صادر کرد و در آن به او وعده صله و جايزهبه افتخ

طولي نکشيد که علماي شهر به تکفير احبا قيام نمودند و اهالي را وادار بر اذيت دوستان کردند و کار به آنجا کشيد که 
حرم خود را با تمام اقتداري که داشت ماده را غليظ ديد و يکي از نوکرهاي م] محمدولي خان تنکابني[نصرالسلطنه 

شبانه نزد بصار و اشخاص سرشناس ديگر فرستاده، به هر يک پيغام داد که ماندن معاريف بهائيان در شهر اسباب 
لذا، هر . که چندي از رشت خارج شوند تا من بتوانم اهل غرض را تأديب و امنيت بلد را تأمين کنم انقالب است، بهتر آن

  . ، به جانبي شتافتندف و تحمل بال ديدند بجز چند نفر که مصلحت را در توقکدام،
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 درست مانند ميرزا محمد تقي افنان  ، ثروتمند و مالک و تاجر بزرگ رشت و تهران،سيد اسداهللا باقروفدر اين بلوا، 
سيد نصراهللا، (سيد اسداهللا باقروف و برادرانش » .مصون از تعرض عوام«در يزد، در شهر رشت مستقر بود و 

شهرت داشتند، از » سادات خمسه«، که به )مود و آقا ميرعلينقي باقروفسيد رضا، سيد مح
ترين ايشان سيد نصراهللا باقروف بود آه  بزرگ. رفتند شمار مي ثروتمندترين و متنفذترين بهائيان گيالن و تهران به

گشايي  معه احباب گرهآمد و تا زنده بود در سبيل امراهللا فداآاري و براي جا شمار مي در طهران از اعيان بزرگ به«
ترين  اين مطبعه ناشر برخي از مهم. مطبعه برادران باقروف در تهران به ايشان تعلق داشت» .آرد مي

آبيکتب آن عصر، از جمله ، است که )اسناد وزارت خارجه انگليس درباره انقالب مشروطيت ايران ( آتاب
  . ن را بنياد نهادشالوده روايتي خاص از انقالب مشروطه و تاريخ معاصر ايرا
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