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Mina Yazdani, “Towards a History of the Baha'i Community of Iran 
during the Reign of Mohammad Reza Shah,” Iran Namag 2, no.1 
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 مقدمه
ش  ن با گس�ت در این کشور  اشبهایئ در ایران و از ابتدای تولد پرحادثه آینی

ــخ ایران�ان  یم�انهدر  وان آن بخ�ش از تار�ــ قرن نوزدهم، �کوب پ�ی
طور که عباس امانت �شان دادە، در طول دوران همان .١بودە است

ان زمهم )، کشتارها و کارزارهای ضدبایب معمو�ً ۱۳۰۴تا  ۱۱۶۴قاجار (
را ق��این ها) بهایئ  ها (و بعدا� بایب  داد. رخ �ی والییت �ا ممل�یت هابا بحران

نفوذ اقتصادی و س�ا�  مورد های دولت در تا کوتا� کردند �
ارتکنند پنهان  را ارو�ای�ان  ی فرقه«های این . جلب توجه عموم به �ش

با به  ٢عامل استحکام روابط م�ان دولت قاجار و علماء بود. » ضاله
�� عل�ه بهائ�ان، از جمله قتل  ن قدرت رس�دن رضا شاە، حمالت ف�ی

یمآنان، به نحو چش ، ۱۳۰۵کاهش �افت اما متوقف �شد. در سال   گ�ی
ن هشت تا دوازدە بهایئ را در جهرم به قتل دسته ن مردم بنی های خشمگنی

که به دنبال انتخاب مجدد در مجلس بود،   �ک نمایندە رساندند. ظاهرا� 
ان دیین که با بهائ�ان مخالف بودند، به تح��ک  برای کسب حما�ت ره�ب

 ن مح� و م�دە بود. بهائ�ان به مسئوالعامالن این حمالت دست ز 
                                                

، نگاە کن�د به: ی مقاالت متعدد در�ارەبرای مالحظه . ١ ن بهایئ  ی آینی
Encyclopedia Iranica, s.v. “Baha’i Faith or Bahaism.”  

ی در ایرانهای بهایئ ر�شه«عباس امانت،  . ٢ ن -ی تار��� هابهائ�ان ایران: پژوهش، »ست�ی
جمان: عرفان ثابیت شناخیت جامعه ، و�راستاران: دومین�ک پرو�ز بروکشا و سینا فاضل، م�ت

، و�راستار فار�: ف��دون وهمن (��ش باران،  تا  ٢٥٧)، صص ١٣٩٠و حور�وش رحماین
٣٠٨ . 
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ان شود اما دست رد به سینه ی آنها شکا�ت کردند تا خسارت واردە ج�ب
جم� بهائ�ان در دوران حکومت ی قتل دسته. این آخ��ن واقعهدند ز 

� در سال هر چند  ١. بود رضا شاە 
حکومت رضا شاە امن�ت  های پا�این

�� ت ن ن أبهائ�ان در مقابل حمالت ف�ی  شد اما حکومت، جلسات منی
ةالقدس ها و مدارس بهائ�ان را �ست، و بهائ�ان را ممن�ع کرد و حظ�ی
وع به آزار بهائ�ان در ارتباط با فرم  های �شماری و اسناد ازدواج و �ش

ن بع�ن از بهائ�ان را از مشاغل دولیت اخراج   تولد کرد. حکومت همچننی
را که در ار�ش به خدمت مشغول بودند، از  این بهائ� شماری از  و کرد 

ەشا�د  ٢ی خود خلع کرد. درجه ن ن انگ�ی ە  این بودشد�دی  اقداماتی چننی
 همه« خواسته�رضا شاە  که

گ
د� لط های د�گر را تحت �سی �س�پ

 ب�ش که  ه استخواستن��ا شا�د   ٣»وفاداری به شخص خود درآورد
ا ب الزم بود  اش»سازیمدرن«های ا�دە تحققچه به ناچار برای از آن

یکنارە. با  درگ�ی شود علماء  زدِن  رضاشاە از قدرت و تک�ه قهری�  گ�ی
 دو�ارە، نفوذ علما ۱۳۲۰محمد رضا شاە بر تخت سلطنت در سال 
�  هایتافزا�ش �افت و دوراین جد�د آغاز شد. روا�

دە منت�ش ش تار��ن
 بهائ�ان دوران پهلوی را به شک� در ایران بعد از انقالب اسال� معمو�ً 

حیت مزا�ایی  و  بردند به � � کنند که گ��ا در آرامش و آسا�شتص��ر �
دست اول  ی دقیق منابع� اما مطالعه ٤. داشتند ب�ش از سایر شهروندان 

                                                
1. Mina Yazdani, “Religious Contentions in Modern Iran, 1881-
1941” (PhD Diss. University of Toronto, 2011), 229-230.  
2. Yazdani, “Religious Contentions in Modern Iran,” 237-38. 
3. Douglas Martin, “The Persecution of the Baha’is of Iran, 1844-
1984,” Baha’i Studies, 12/13 (1984), 20. 

ی هایی در جمهور ی گذشته، عالوە بر آثار جد� پرشمار، کتاب� حدود �ک دهه . ٤
اند که در لباس مبدل مطالعات دا�شگا�، روا�ت رس� اسال� ایران منت�ش شدە

 بهائ�ان تحت حکومت محمد رضا شاە را حکومت جمهوری اسال� در�ارە
گ

ی زند�
نژاد، ند از: مسعود کوهستاین اها عبارتهایی از این کتابکنند. نمونهبازآف��ین و تأی�د �

(تهران، مرکز اسناد انقالب اسال�،  ،)۱۳۳۴ی اول سال بهائ�ان (ن�مه -روحان�ت 
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ی از روا�. این مقاله با فاصلهکند را ارائه � یتص��ر د�گر  های تگ�ی
 جامعهاستدالل �، وج�و تک ب�ش از حد سادە

گ
هایئ ی بکند که زند�

) موضو� پ�چ�دە، ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰در دوران حکومت محمد رضا شاە (
�� آنها به  وج�چندال�ه و چند ن ن امن�ت ف�ی است و با در نظر گرفنت

 اینشان، �عنوان شاخ� برای وضع�ت ک�
گ

 توان گفت که زند�
یترد که هر �ک با جامعه در این دوران از مراحل مختل�ن عبور ک  غی�ی

ی قدرت و تعامالت م�ان حکومت و روحانیون و در موازنه
ن د�گر شان همراە بود. طرفداران متن�ع  های، نگرشکنندەعوامل تعینی

 ۱۳۲۰ سال ی نخست، از های خود بهائ�ان بود. مرحلهمردم و فعال�ت
�� قر ۱۳۳۴ سال تا  ن ر ا، دوراین بود که بهائ�ان در معرض حمالت ف�ی

داشتند، ق��این تعامالت م�ان حکومت، روحانیون و مردم بودند و چند 
ن را تج��ه کردند، که در اوج خود به کارزار ضدبهایئ سال واقعه ی خوننی

ی ی دوم، از اواخر دهه. مرحلهانجام�د های بعد از آن و پ�امد  ۱۳۳۴
بود که در طول آن برای دو دهه حمالت  ۱۳۵۶ سال تا حدود  ۱۳۳۰

ن  ی �سبت به  ف�ی �� به طور �سیب متوقف شد و بهائ�ان از امن�ت ب�ش�ت
ی دیین گذشته برخوردار بودند اما به طور رس� به عنوان �ک جامعه

  شانپذیرفته �شدند و وجود
�
�ا انکار  تهناد�دە گرف به عنوان بهایئ اساسا

ن مرحله را �شک�ل �شد � دهد،  . دو سال پا�این حکومت شاە سومنی
  رسد ر�زی رقم خورد. به نظر �ول آن دو�ارە دوراین پر از خونکه در ط

وی که تصم�مات شاە در مورد شیوە ی رفتار با بهائ�ان تابع دو ن�ی
 
�
 متضاد بودە است؛ �� م�ل او به جلب رضا�ت روحانیون که عمدتا

که   او برای آن تما�ل�کوب بهائ�ان بودند؛ و د�گری  هانخوا

                                                
تهران، (، ی محمد رضا شاەهای بهائ�ان در دورەاسناد فعال�ت؛ ث��ا شهسواری، )۱۳۸۶

 (تهران، نگاە بهائ�ت و رژ�م پهلویخواە، ل�ال چمن): ۱۳۷۸مرکز اسناد انقالب اسال�، 
 ). ۱۳۹۱معا�، 



 ی بهائئ ایران نگا� به تار�ــــخ جامعه

١٢ 
 

هائ�ان ب عل�هاو تعصیب  هر چند . شناخته شود پ�شاهنگ حقوق ��ش 
ن  ۱۳۳۴بهایئ در سال ی کارزار ضد ی مراحل اول�هتج��ه اما  نداشت و ن�ی

رار قتنگنای جّدی  ر د هر وقتدو سال پا�این حکومت او �شان داد که 
ه با توجه . با�د افزود کداد رضا�ت �ق��این کردن بهائ�ان  به، گرفت�

ع موض�  زمان مورد مطالعه، و ماه�ت چندوج�� به طوالین بودن مدت 
 تواند دورنمایی از این موض�ع را ارائه کند. مطالعه، این مقاله حدا��� �



۱۳ 
 

 
 
 
 
 
 

 : ۱۳۳۰ی دههو اوا�ل  ۱۳۲۰ی دهه
� سال   های پرحادثه و خوننی

ی بهایئ ایران، برای جامعه ۱۳۳۰ی و اوا�ل دهه ۱۳۲۰ی دهه
ن بود. بعد از �کوب �سیب سال هایی پرحادثه و گاە حیت خوننی

های های حکومت رضا شاە، سالدر آخ��ن سال بهائ�ان هایفعال�ت
ی بهایئ برای مهاجرت ای جد�د در جامعهبا نقشه ۱۳۲۰ی م�این دهه

د) و تبلیغ تری داشتند �ا بهایئ نداشتنکه بهائ�ان کم  نقا�(نقل مکان به 
ون ایران همراە بود. شان دین ن  ۱۳۲۰ی دهه ١در درون و ب�ی همچننی

 
�
م بهائ�ان را دشمنان اسال  دوراین است که در آن علمای ش�عه که عمدتا

گرفتند، حکومت مرکزی، تحت نظارت   درتق کردند، مجددا� تل�ت �
�ا  ا�لم تج��ه، دچار ضعف �سیب بود، و نظام قضایی شا� جوان و کم

هایئ را ی بترک�ب این عوامل جامعه . بود نبهائ�ان از محافظت  به قادر 
 هایی از �کوب شد�د قرار داد. در معرض دورە

بر تخت  ۱۳۲۰) در سال ۱۳۵۹وقیت محمد رضا شاە جوان (مرگ 
های او برای تحک�م قدر�ش جلب رضا�ت علماء برد �شست، �� از راە

                                                
ن نقشه . ١ ش دین بهایئ در ی سازماننخستنی آغاز  ۱۳۲۴مهر  ۱۹د� شدە برای گس�ت

 شد. نگاە کن�د به: 
Encyclopedia Iranica, s.v. “Baha’i Faith or Bahaism v. The Baha’i 
Community of Iran.” 
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ن اول، به عنوان ٢مدار ز�رک، محمد ع� فرو�ن س�است ١بود.   نخست نی
به «ه نگاران گفت کوز�ر شاە، در �ک کنفرا�س مطبوعایت به روزنامه

، �س از عزل قهری رضا شاە از ٣»دین هم حما�ت با�د کرد . فرو�ن
قدرت، در تق��ت موقع�ت شاە جد�د نق�ش محوری داشت و برای 

 کرد. حما�تباتج��ه عمل � شاە جوان و نگران، در مقام �ک مشاور� 
ن به معنای حما�ت از علمای ش�عه بود.  از دین ب�ش و پ�ش از هر چ�ی

ش کمون�سم در ایران هراس داشت و نگران  شاە که از گس�ت
) ۱۳۳۴احمد قوام (مرگ  ثلبا تج��ه و قدرتمندی م مداراِن س�است

ان در آن شبود، پیوندهای محک� با علماء برقرار کرد، که ممتازت��ن
ن بروجردی (مرگ زمان آ�ت )، مرجع ۱۳۴۰هللا العظ� حاج آقا حسنی

ن سال رق�ب ایران�اِن تقل�د یب  بود، ک�   ۱۳۴۰تا  ۱۳۲۶های ش�عه بنی

                                                
 ی محمد رضا شاە، نگاە کن�د به در�ارە . ١

Gholam R. Afkhami, The Life and Time of the Shah (Berkeley, CA: 
University of California Press, 2009); ‘Abbas Milani, The Shah (New 
York: Palgrave and McMillan, 2011); Homa Katouzian, The Persians: 
Ancient, Mediaeval and Modern Iran (New Haven: Yale University 
Press, 2009), 229-287; Abbas Amanat, Iran: A Modern History 
(New Haven: Yale University Press, 2017), chapters 9-12. 

 ی تالش شاە برای کسب رضا�ت روحانیون نگاە کن�د به: در�ارە
Milani, The Shah, 99. 

 رو�ن در انتقال قدرت/پادشا� از رضا شاە به فرزندش نگاە کن�د به: ی نقش فدر�ارە . ٢
Katouzian, The Persians, 230-231. 

و�راست نخست، (تهران، چاپخانه  �نوشت ایران چه خواهد بود؟احمد ک�وی،  . ٣
س در: . ۱۸، ص )۱۳۲۴اردیبهشت،   قابل دس�ت

iran.pdf-e-www.kasravi.info/ketabs/sarnevesht  در � ت�ی  ۴(آخ��ن دس�ت
ن را چهار سال بعد از به قدرت رس�دن محمد رضا شاە نوشت ).  ۱۳۹۲ ک�وی که این منت

رو�ن کامً� ی فگ��د از گفته، در ادامه �به چاپ رساند » �ک ایراین «و کتاب را تحت نام 
های بعدی، ی دولتچ�ست. و سپس همه» حما�ت دین«روشن است که منظور او از 

 کند. شان از روحانیون مالمت �های معا� و حزب تودە را به علت حما�تروزنامه

http://www.kasravi.info/ketabs/sarnevesht-e-iran.pdf
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 شد�د و ، ضدییت ١طور که جای د�گر به تفص�ل ب�ان شدەکه همان
�کد�گر را مالقات  هللا مکررا� آزرم با دین بهایئ داشت. شاە و آ�تیب 
 رد. کهای خود را ب�ان �بروجردی خواسته د�دارها کردند و در این �

ی آن را  بروجردی در اح�ای حوزە در قم نق�ش محوری بازی کرد و ره�ب
ها را به به�س حوزە، طلئ. او به عنوان ر گرفتبر عهدە   ۱۳۳۰ی از دهه

چه �� از آن ٢فرستاد تا بهائ�ان را �کوب کنند. نقاط مختلف ایران �
 های بروجردی در زماناین فرستادگان به نام احمد شاهرودی از گفته

ی ا�ندەهای پر ی قتلخود و دو نفر د�گر به ثبت رساندە، در�ارە عزاما
در اطراف ایران توض��  ۱۳۳۰ یدهه و اوا�ل ۱۳۲۰ی بهائ�ان در دهه

ن محتمل ارائه � احساس قدرت و  بازتاب کند. این روا�ت همچننی
رو�د و ب«هللا العظ� در برابر قانون داشت: مصونییت است که آ�ت

ها) را بکش�د! ا�ر توا�ست�د بکش�د! بکش�د و اطمینان یئ ها (بهااین
ی مجدد علماء، در کنار قدرت ٣». داشته باش�د   اسال��  هاینجمناگ�ی

 
�
 با بهائ�ان  �س�اری شکل گرفتند که تق��با

گ
بودند و  مخالفهم�

                                                
1. Mina Yazdani, “Islamic Ecumenism in Mid-Twentieth Century 
Iran: A Reaction to a Messianic Movement?” in the panel, 
“Messianism in Iranian Islam: From Conceptions to Re-
Conceptions,” The Tenth Biennial Iranian Studies Conference, 
Montreal, Canada, 9 August, 2014. 

ن موقع�ت برجستهحیت قبل از آن که آ�ت . ٢ ای دست �ابد، در هللا بروجردی به چننی
در بروجرد، به  ۱۳۰۶مواردی موفق شدە بود که بهائ�ان را �کوب کند. �ک بار در سال 

ی هبهللا، مسئوالن شهر �ک بهایئ را از منصب خود که معاونت شعدرخواست آ�ت
ون  مح�� �� از دفاتر دولیت بود (ادارە ی ثبت احوال) برکنار و بهائ�ان را از آن شهر ب�ی

 نگاە کن�د به:  کردند. 
Muhammad Husayn ‘Alavi Tabataba’i, Khatirat-i zindigani-yi 
Ayatollah al-‘Uzma Aqa-yi Burujirdi (Tehran: Ittila‘at, 1341/1962), 
36. 

، غالم . ٣ ، م)ی قی علم�هتار�ــــخ شفا� انقالب اسال� (تار�ــــخ حوزەرضا ک��اس�پ
 . ۱:۱۶۲، )۱۳۸۰(تهران: مرکز اسناد انقالب اسال�، و�راست اول 
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ی مردم داشتند، نه تنها در تهران بل�ه در طرفداران فراواین م�ان عامه
از و مشهد.   ١ د�گر شهرها مانند قم، ش�ی

 

 
 هللا بروجردیمحمدرضا شاە پهلوی در حال گفتگو با آ�ت

 

                                                
 ها و مجامع مذهیب در اسنادی از انجمننگاە کن�د به: مرکز اسناد ر�است جمهوری،  . ١

). ۱۳۸۱(تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسال�،  ی پهلویدورە
، ە کن�د به: محمد توک� طر�ت شان، نگای این جوامع و اهدافبرای پژوه�ش ژرف در�ارە

ی و اسالمبهایئ « ن ، ١٣٧٩(زمستان  ٢-١ی ، سال نوزدهم، شمارەایران نامه، »گرایئ ست�ی
 . ١٢٤تا  ٧٩): صص ١٣٨٠بهار 
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ای  هشیوەدر سه سال اول حکومت محمد رضا شاە، �کوب بهائ�ان 

ه تا ها و روستاها گرفت، از اخراج آنها از شهر گرفتگونا�وین را در�ر�
های کار و آ�ش ها و محلاندازی به خانهغارت، هجوم، چپاول، سنگ

 ر چند هکن کردن درختان متعلق به بهائ�ان و امثال آن. زدِن آنها، ر�شه
 ١شد. ن �کوب، خشن و وحش�انه بود اما به ندرت به قتل منجر �ای

حکومت به جای تنب�ه و مجازات صحیح متعد�ان و مشوقان آنان، 
ا محدود ر  انهای بهائ�ای صادر کرد که به طور رس� فعال�تنامهبخش

 دکرد (که شان منع �و کارمندان بهایئ دولت را از تبلیغ دین
�
 ر کل �فا

. ٢)شان بودی دینامتناع از هر گونه صحبت علین در�ارە به معنای
نامه، حکومت از مجازات خاط�ان، در کنار این بخش خودداری

مذهبیون متعصب را جسورتر کرد. در نت�جه بر شدت حمالت افزودە 
در شاهرود بعد از �ک ماە تنش و تهد�د، گرو�  ۱۳۲۳شد. در مرداد 

ن به خانه نها را آ ،یورش بردند های بهائ�ان ازەها و مغاز مردم خشمگنی
تل به قوحش�انه غارت کردند و آ�ش زدند و سه نفر از بهائ�ان را 

ن آ �این آغاز دوراین به طول ب�ش از �ک دهه بود که  ٣رساندند. 
هللا بروجردی به روستاها و روحانیون توسط آ�ت اعزامزمان با هم

ی های پرا�ندەشهرها برای تعل�م اسالم، ماجراهای مکرری از قتل
                                                

در  ۱۳۲۰داد: آقای جذباین در سال حیت در این دوران مواردی از قتل بهائ�ان رخ � . ١
ن رضواین در سال  در قاه�خ، روستایی در نزد��  ۱۳۲۲ایول مازندران، و عبدالحسنی

 ،  ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰ اسناد بهائ�ان ایران، از سالشهرکرد. نگاە کن�د به تورج امیین
  . ۴تا  ۳، صص )۲۰۱۲باران،  (استکهلم، سوئد: 

ن بخش . ٢ ، نگاە کن�د به منت  . ۹۲-۴۹۱صص ، ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد نامه در امیین
ایق  حقی �ک روا�ت دست اول از وقایع شاهرود نگاە کن�د به: ی. پ. برای مالحظه . ٣

امون حادثه � شاهرود و کشتار بهائ�ان به دست ش�ع�انگفتی� در پ�ی تهران: ( ی ننگنی
، برای مالحظه). ۱۳۲۴پرچم،  ی منابع اول�ه در ارتباط با این وقایع، نگاە کن�د به: امیین
؛ ۶۱۷تا  ۵۳۵، ۵۲۷تا  ۵۱۶، ۵۱۱تا  ۵۰۶صص ، ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد 

 ). ۱۳۲۳مرداد  ۲۷( ۲۶، مرد امروز، »ی شاهرودواقعه«نژاد، م�مندی



 ی بهائئ ایران نگا� به تار�ــــخ جامعه

١٨ 
 

مهندس جوان و موف�ت به نام  ۱۳۲۶بهائ�ان رقم خورد. در تا�ستان 
به  ،زادە و �ک بهایئ د�گر به نام حب�ب هللا هوشمند شه�دعباس 
دک�ت  ۱۳۲۸در سال  ١در شا� و �وستان به قتل رس�دند؛ ،ترت�ب

 سال و در  ٢سل�مان برج�س در کاشان به شک� وحش�انه به قتل رس�د
ی و ��ش نورهللا در نزد�� یزد کشته شدند و   ۱۳۲۹ غالمرضا اخ�ن

ها در تفت به قتل رس�د. به دنبال این موارد، قتلهم بهرام روحاین 
الدین فتح ، نور ۱۳۳۰ سال ادامه �افتند: محمد کیواین در نجف آباد در 

ن در نزد�� قزو�ن در  ، و رحمان  ۱۳۳۱ سال اعظم در روستای رامجنی
هایی به ثبت رس�دە ها همه قتل(این ۱۳۳۲ سال کلیین در لرستان در 

 و های س�ا�ها بهائ�ان، ق��این بحراندر اغلب این پروندە ٣). هستند
ن را ااز روحانیون، ش�ع� �ا چند نفر �ک  ،اجتما� شدند. در ا��� موارد 

 کردە بودند. تح��ک  به خشونت عل�ه بهائ�ان 
ن  �ی غ عادی�  افراد  بع�ن  جدا از روحانیون، ضد�ت با بهائ�ان در بنی

ن وجود داشت که از قدرت خود به نفع تعصبات شان روحاین ن�ی
مور پل�س أکه همان م  تصاد�ن ن�ست مثال،کردند. برای سوءاستفادە �

                                                
ز بهائ�ان خواە اهللا هوشمند و ابوالقاسم �های اخ�ی روشن شد که قتل حب�بدر سال . ١

ازی صورت گرفته بود. نگاە کن�د به: به حکم آ�ت اصفهان،  هللا رّ�این ش�ی
ت آ�ت ازی د"مراسم گرام�داشت سالگرد شهادت مجاهد �ستوە ح�ن ر هللا ر�این ش�ی

ی  زرقان فارس برگزار شد،" ن نیوز، سا�ت خ�ب  . ۱۳۹۵اسفند  ۱۷تحل�� بولنت
� ی قتل دک�ت برج�س، نگاە کن�د به: نای مفصل در�ارەی �ک مطالعهبرای مالحظه . ٢

ن کردن دک�ت برج�س،«مهاجر،  ن  باران» کاردآجنی ؛ ۲۴تا  ۱۰، صص )۱۳۸۷(بهار و پای�ی
ن نگاە کن�د به:   همچننی

Mousa Amanat, Baha’iyan-i Kashan, ed. Noura Amanat-Samimi 
(Madrid, Spain: Nehal, 2012), 212-216. 

، برای مالحظه . ٣ صص ، ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد ی اسناد مرتبط نگاە کن�د به: امیین
ن نگاە کن�د به: . ۵۹۴، ۵۹۱، ۵۸۳تا  ۵۸۰، و ۷۵۳تا  ۷۴۲  همچننی

The Baha’i World, vol XII, 1950-1954 (Wilmette, Illinois, 1956, repr., 
1981), 690-692, 710-711. 

https://www.bultannews.com/fa/news/457672/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/457672/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 سال در شاهرود رئ�س پل�س بود، در  ۱۳۲۳ سال که در نا�  فاط� 
مور�ت داشت، �عین أدر کاشان م ۱۳۲۸ سال در شا� و در  ۱۳۲۶
 
�
ی ت��ن مداخلهالذکر بدون کوچکدر جاهایی که ماجراهای فوق دق�قا

ن  ن گزارش شدە که وقیت اولنی پل�س اتفاق افتادند. در مورد فاط� چننی
ا را هە بود، او این هشدار های خطر مشاهدە و به او گزارش شد�شانه

ی افراد غ�ی روحاین از استفادەسوء ی از مثال د�گر  ١ناد�دە گرفته بود. 
ی در نت�جه ۱۳۵۰ی قدرت خود عل�ه بهائ�ان آن است که در دهه

در وزارت اقتصاد،  و�ژەبهن، مسئوالم�ان ضدبهایئ در  وجود نگرش
ل ی بهایئ ایران تحم�های گزاف به طور غ�ی قانوین بر جامعهمال�ات

 ٢شد. 
کردند و خواهان   در تمام این موارد بهائ�ان از طرق قانوین شکا�ت

 شدن
گ

به ندرت به این شکا�ات وا�نش �شان دادند  ن. مسئوالد رس�د�
ا صحبت هائ�ان بو تحق�قات، هر جا به انجام رس�د، به این بهانه که ب

ردن تقص�ی را به گاند، شان محرک این حمالت بودەی دینعلین در�ارە

                                                
برای مثال، بالفاصله قبل از قتل دک�ت برج�س، وقیت بهائ�ان کاشان با فاط� مالقات   . ١

این های خود در�ارەکردند و با او از نگراین  ی کهای شد�دا� تح��ی نتایج احتما� سخ�ن ن آم�ی
ن مردم  عل�ه بهائ�اِن سخن گفتند    ف«که روحانیون با هدف برانگ�خنت

�
بر � » اسداخالقا

 به بهائ�ان را اطمینان کردند و �من�ب ایراد �
�
گفتند که خون آنها حالل است، او �فا

 ، آهنگ  »شهادت دک�ت برج�س«داد که هیچ اتفا�ت نخواهد افتاد. روح هللا مهرابخاین
برای آ�ا� از حما�ت او از خاط�ان در . ۴، ص ۱۳۲۸اسفند  ۴، ۱۷ی شمارە، بدیع

و�راست دوم  ،قتل ک�ویدامن، کن�د به: نا� پا�  رود، نگاەشاە ۱۳۲۳حوادث سال 
 . ۸۷تا  ۸۶، صص )۱۳۳۷(سوئد: افسانه، 

٢ .  ، وس عالیئ ت شو�ت ر�این و� امر بهایئ تار�خچه«س�ی ، »ی مال�ات بر ارث ح�ن
ای از این مقاله در منبع ز�ر منت�ش شدە شخ�. خالصهن��س در تمل� ی دست�سخه

 ، وس عالیئ د ، جلایران در ع� پهلوی، در »ماجرای امال� شو�ت افندی«است: س�ی
۱۲) . تا  ۲۳۲) صص ١٩٩٢, London: Paka Press، به و�راستاری مصط�ن المویت

۲۳۸  . 
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دە پرون یموران از تحقیق در�ارەأم ،موارد  ع�ن از در ب ١. انداختآنها �
�دە بهایئ به ثبت رس ک نهاد کردند ز�را شکا�ت از سوی �� خودداری

ن شکاییت  نبود و مسئوال اعتقاد داشتند که با پاسخ دادن به چننی
قاتالن که معموً� به طور  ٢اند. بهایئ را به رسم�ت شناخته نهادهای

�ت قاتالن دک ،مثال برایشدند. کردند، هرگز مجازات ن�جم� عمل �
 به برج�س که به طور دسته

گ
اف کردە بودند، هم� جم� به قتل او اع�ت

ئه شدند.  ٣»فقدان شواهد«دل�ل   ت�ب

                                                
به فرماندار فارس، و فرما از وز�ر داخله ۱۳۲۶بهمن  ۷ی برای مثال، نگاە کن�د به نامه . ١
، داران تعدادی از شهر ن تا  ۷۹۶صص ، ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد های د�گر. امیین

ن نگاە کن�د به نامه. ۷۹۷ خرداد  ۲۳ای که وز�ر داخله به نخست وز�ر سع�د در همچننی
۱۳۲۳  ،   . ۴۸۳تا  ۴۸۲، صص ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد نگاشته در امیین

پنج روز قبل از قتل دک�ت برج�س، محفل روحاین م�  ۱۳۲۸بهمن  ۱۰برای مثال، در  . ٢
و را ی بهائ�ان، به رئ�س پل�س نامه نگاشت تا توجه ای جامعهبهائ�ان ایران، هیئت مدیرە

کرد به خطرایت جلب کند که بالقوە بهائ�ان کاشان و بع�ن از د�گر نقاط ایران را تهد�د �
. ۹۱تا  ۹۰صص ) ۱۳۲۸، (۱۰ی شمارە ،اخبار امریی پل�س شد. هو خواهان مداخل

ی این شکا�ت و شکا�ات مشابه آن که بعد از قتل دک�ت برج�س صورت گرفت، به نت�جه
ن امن�ت، آن بود که اسدهللا علم (مرگ  اسفند  ۱، وز�ر داخله، در )۱۳۵۷جای تأمنی

ای نگاشت و در آن ابراز نگراین کرد که ، به نخست وز�ر، محمد سع�د، نامه۱۳۲۸
بخشد و به دفاتر دولیت به آنها مقبول�ت رس� �» محفل بهائ�ان«های رس� از نامه

شود. بنابراین، علم به نخست وز�ر �» ب�ش�ت موجب تح��ک تعصب مسلمانان«
ی اند اظهار وجود نمایند و این رو�هچون ه�چوقت بهائ�ان نتوا�سته«پ�شنهاد کرد 

باشد، اقتضا دارد هرچه زودتر محافل آنها به  ی آنها مخالف با مصالح کشور �جسورانه
وک و مطرود گردد  م�ت

�
، ». ک�  . ۸۶۰ص ، ۱۳۳۱تا پا�ان  ۱۳۲۰اسناد نگاە کن�د به امیین

ن فرماندار فارس، عزت الممال� اردالن (م.  �کوب بهائ�ان  یدر بحبوحه )۱۳۶۶همچننی
 گفت که هر نامه

�
پارە «ه باشد، نوشت»  محفل بهایئ «ی شکاییت را که �وستان، �احتا

و فقط به شکا�ایت توجه خواهد کرد که از افراد و بدون ذکر نام بهایئ در�افت » خواهد کرد
 در شوند. امان هللا اردالن (عزت الممال�)، 

گ
خاطرات حاج عز الممال� اردالن: زند�

، به نقل از مهاجر، ۱۶-۳۱۵، صص )۱۳۷۲(تهران: خورش�د،  ران شش پادشاەدو 
» �  . ۱۸، ص »کاردآجنی
� برای جزئ�ات ب�ش�ت نگاە کن�د به مهاجر،  . ٣   . ۲۱-۲۰صص  ،کاردآجنی
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 به قتل رس�د.  ۱۳۲۸در بهمن سال  ،دک�ت سل�مان برج�س، پزشک سا�ن کاشان

 
 گرو� کرد، اقدام جم�� در موارد استثنایی که دولت ک� را دستگ�ی �

در  ١شد. از روحانیون برای آزاد کردن متهمان عامل فشار بر دولت �
که قاتل دو نفر از بهائ�ان محا�مه شد و حکم اعدام    یئ �ک مورد استثنا

ن انصاری  ۱۳۳۰گرفت، این حکم هرگز اجرا �شد. در سال  محمد حسنی
ی  ، غالمرضا اخ�ن اف   ۵۹به قتل دو بهایئ ساله و فرزندش نورهللا، اع�ت

 رمجهللا بروجردی شن�د که �ک مسلمان قرار است به کرد. وقیت آ�ت
ن شد و فرستادە ه شدتبقتل دو بهایئ اعدام شود  ود، ی خخشمگنی

هللا خمیین جوان را به نزد شاە فرستاد تا از او بخواهد که �عین آ�ت

                                                
، بهبهاین و تعدادی د�گر از هللای نقش آ�تبرای مالحظه . ١ ها بروجردی، کاشاین

ها و ج��انروحانیون در آزادی قاتالن دک�ت برج�س، نگاە کن�د به رسول جعف��ان، 
وزی انقالب -های مذهیب سازمان س�ا� ایران، از روی کار آمدن محمد رضا شاە تا پ�ی

ت ششم. (قم: منت�ش شدە توسط مؤلف، و�راس، ۱۳۵۷-۱۳۲۰های اسال�، سال
، »��ن خاطرات گل«منبع جعف��ان خاطرات �� از قاتالن است:  . ۱۶۲، ص )۱۳۸۵

 . ۴۶-۴۵، صص ۶شمارە ، �اد
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شاە این تقاضا  ،بر اساس مستندات موجود  ١حکم اعدام را متوقف کند. 
 ٢. پذیرفترا 

 به صورت گرو� عمل در موارد د�گر، این واقع�ت که قاتالن معمو�ً 
فدائ�ان اسالم حما�ت  �ک گروە تندرو به نام کردند و از سوی�
که   ینفر  ۱۷شد که از مجازات در امان بمانند. وقیت شدند سبب ��

فتح اعظم را به قتل رساندە بودند به دادگاە احضار شدند، فدائ�ان 
 بآوری کردند تا �ک وک�ل مجر اسالم مبالغ هنگفیت را از بازار�ان جمع

نفر از این سازمان ترور�سیت  ۲۰برای دفاع از قاتالن استخدام کنند.  را 
ون دادگاە خانوادەدر جلسه ی مقتول را ی دادگاە حا�ن شدند و ب�ی

ە ن ای تهد�د کردند. نظام قضایی که تما�� به مخالفت با فدائ�ان و انگ�ی
ئه کرد. آنها   برای دفاع از حقوق بهائ�ان مقتول نداشت قاتالن را ت�ب

وزی خود را به طور دسته جم� و در حضور روحاین ممتاز محمد  پ�ی
 ٣بهبهاین جشن گرفتند. 

افکار عمو� را چندان به خود جلب نکرد اما توجه ها اغلب این قتل
و پزش� ا که او�ً   دل�لبود، شا�د به این  ءقتل دک�ت برج�س  استثنا 

 د، و ثکر �آمد بود که به مردم محروم �ک شهر کوچک خدمت �
�
 ان�ا

اف کردند قاتالن جسورانه   به قتل اع�ت
�
اعتنایی نظام قضایی یب  ، و ثالثا

ه از سابق�شان داد. مو�ب یب  مداریقانون فاح�ش �سبت به عدالت و 
                                                

ن کامل نگاە کن�د به ع� منتظری،  . ١ � ع� منتظریمنت ه ب خاطرات آ�ت هللا حسنی
ص ) ۱۳۷۹ی و�راستاران ایراین در ارو�ا، (فاقد محل چاپ: اتحاد�هها همراە پیوست

ن��س تحت تمل� خصو�، صص ی دست�سخه ،گناهانئب ؛ محمد ت�ت افنان، ۲۲۱
  . ۱۵۵، ص هاج��انجعف��ان، . ۲۴۹تا  ۲۴۵

٢ .  
گ

ی هللا بروجردی به ماجرای این قتل و نجات قاتالن با مداخلهی آ�تنامهدر زند�
هللا بروجردی اشارە شدە است، بدون آن که به این موض�ع اشارە شود که آ�تهللا آ�ت

هللا خمیین را در این ارتباط به نزد شاە فرستاد. نگاە کن�د به: علوی بروجردی آ�ت
 ،    . ۸۵تا  ۸۱، صص خاطرات زندگائ� طباطبایی

الب ت انق(تهران: انتشارا جمع�ت فدائ�ان اسالم به روا�ت اسنادمحمدی، احمد گل . ٣
   . ۲۵۳ی ، سند شمارە۴۶۷:  ۲، )۱۳۸۲اسال�، 
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همد� �سبت به ق��این �ا� کشور را فرا گرفت. کانون پزشکان ایران 
جد�د و مجازات  و تفحص تحقیق خواهان ای به شاە نوشت و نامه

�ش  منتی این وقایع . چند روزنامه و مجله مقاالیت در�ارەشد متهمان 
تادند و دولت فرس ه. و دا�شج��ان ایراین در سوئ�س تلگرا�ن بکردند 

ن  بازتاب توجه آن را به ن اقدامات بنی جلب   »ایوحش�انه«المل� چننی
ک� بعد در ها بود که  رنگ کردن این همد�احتماً� برای کم ١کردند. 
اسا� در ارتباط با قتل �ک زن بهائ�ان با اتهامات یب  ۱۳۲۸سال 

ای عامدانه، به  ۵مسلمان و  فرزند او در ابرقو مواجه شدند. این اف�ت
ی، محا�مه شدن تعدادی از بهائ�ان  ها زنداین ی ناعادالنه و سالدستگ�ی

ن �کو �� از آنها در زندان از دن�ا رفت. هم انجام�د  گناەیب  مرد  چننی
اضات مکررش باور نداشتند که به نگناە که مسئوالمسلمان یب  رغم اع�ت

، در این ماجرا اعدام شد.   ٢مسلمان است نه بهایئ
 شاە به سبب حما�ت روحانیون �شنا� ۱۳۳۲ سال بعد از کودتای

دتا محمد بهبهاین در طول کو  هللاآ�تهللا ابوالقاسم کاشاین و آ�ت مثل
برای �کوب بهائ�ان بازتر   را  به آنها مدیون بود، و دست روحانیون

گذاشت. بر مبنای �ک روا�ت، شاە برای �شان دادن قدرداین خود 
، �ک م  هللاآ�ت�سبت به  رتبه را به نزد او فرستاد تا از مور عا�أکاشاین

سد که آ�ا تقاضای و�ژە تقاضا کرد که  هللاآ�تای دارد. او ب�پ
در ادامه که   همان طور  القدس بهائ�ان در تهران خراب شود. ةحظ�ی 

در نها�ت طرف شاە  ۱۳۳۲بروجردی که در سال  هللاآ�تخواهد آمد، 

                                                
شتار �کوب و کصفت، ی اسناد مرتبط نگاە کن�د به سهراب ن�کو برای مالحظه . ١

امبورگ: (آلزته، لوکز ، جلد اول، از صف��ه تا انقالب اسال� دگراند�شان مذهیب در ایران
 . ۴۰۷تا  ۳۹۷، صص )۱۳۸۸پ�ام، 

، نگاە کن�د به افنان، برای مالحظه . ٢ ؛ ۲۱۴تا  ۵۱صص ، گناهانئب ی جزئ�ات ب�ش�ت
، ۳۸-۴۱۴:  ۱، �کوب و کشتارن�کوصفت،  ، ۱۳۳۱تا پا�ان سال  ۱۳۲۰اسناد از ؛ امیین

۹۰۰-۹۱۵  . ن  و د�گر جاهای منت
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ن ترت�ب از شاە تقاضا کرد که بهائ�ان را �کوب   را گرفته بود به همنی
 ١ کند. 

 

                                                
،غالم . ١ کهنه ��از: خاطرات س�ا� و نظا� �هنگ ستاد،  رضا مصور رحماین

 رسا، ، تهران: موسسه۱۳۷۴(چاپ مجدد ، مصور رحمائ� رضا غالم
گ

ی خدمات فرهن�
 . ۳۶۴تا  ۳۶۳، صص )۱۳۶۶



۲٥ 
 

 
 
 

 و پ�امدهای آن ۱۳۳۴ سال کارزار ضد بهائئ در 
بروجردی از تعاملش با شاە در مدیت که به کارزار  هللاآ�تروا�ت خود 

منت� شد، بر روابط در�ار و روحانیون در این  ۱۳۳۴ضد بهایئ سال 
ن وضعدورە  رتو پت بهائ�ان داشت، �و نق�ش که این روابط در تعینی

 افکند: �
ام تأ��د داشتم که جلوی این فرقه هرگاە با شاە مالقات کردە

ه
�
ند و او هم وعدە � یضال ه را بگ�ی

�
داد و� عمل ن�مضل

ها به او فشار آوردم. گفت: این کار مالقات کرد. تا در �� از 
از من ساخته ن�ست. با�د شما کمک کن�د. گفتم: من چه 
قدریت دارم. قدرت در دست شماست. گفت، شما مردم را 

شود، تا من وادار�د که شکا�ت کنند و به من منعکس �
ی داشته باشم. من د�دم نظر بدی  مستندی برای جلوگ�ی

ها را وادار آن به بعد، مردم شهرستان ز ن�ست؛ از این روی، ا
ن نامه را ف هایی عل�ه این ج��ان کرد�م. ماە رمضان کهبه نوشنت

این کنند.  رس�د، به آقای فلس�ن گفت�م عل�ه بهائ�ان سخ�ن
ها این شد که شاە باتمانقلیچ را وادار کرد  این کوشش یهنت�ج

ة صل} (مرکز بهائ�ان) را القدس {کذا �ن اال که ساختمان حض�ی
 ١. خراب کند 

                                                
ی ی و�ژەچشم و چراغ مرجع�ت: مصاحبهمجتیب احمدی و د�گران (و�راستاران)  . ١

ی قم، (قم: دف�ت تبل�غات حوزە علم�ه ی حوزە با شا�ردان آ�ت هللا بروجردیمجله
 . ۵۵، ص )۱۳۷۹
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ن دستوری داد و  ۱۳۳۴در مورد این که چرا شاە در سال  با �کوب چننی
 است.  بهائ�ان موافقت کرد، چند فرض�ه ارائه شدە

 
این   محمدت�ت فلس�ن در حال سخ�ن

 
ە�ش�ت این فرض�هب ن دانند. از روحانیون � جلب رضا�ت او را  یها انگ�ی

ن بهایئ  و شد�دا�  برجسته�ک سو، شاە مدیون روحانیون   مثل یست�ی
ابوالقاسم کاشاین و س�د محمد بهبهاین بود ز�را آنها در کودتای  هللاآ�ت

ن باز  دە،روی متح نظر� به  ١از او حما�ت کردە بودند.  ۱۳۳۲  گذاشنت
 ایآزاری در این زمان تا اندازەبروجردی برای بهایئ  هللاآ�تدست 

ن پادا�ش به وی بود که از   ت از کاشاین از حما�  هللاآ�تدست برداشنت
کردە بود. از سوی د�گر، شاە در این زمان در   �شتیباین محمد مصدق 

                                                
١ .  ، � یب ، یب »آزاری؛ پ�ش از کودتا تا �س از آنبهایئ «در این مورد نگاە کن�د به مینا یزداین

س در ١٣٩٢مرداد  ٣٠فار� (  )، قابل دس�ت
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/08/130820_l44_coup_bah
ai 

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/08/130820_l44_coup_bahai
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/08/130820_l44_coup_bahai
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موضع ضعف قرار داشت و محتاج حما�ت روحانیون بود. متحدە در 
ح این ضعف � با از دست دادن قدرت،  دقمص مد مح«ن��سد: �ش

 را از دست ندادە بود. شاە در صدد بود به پ�مان بغدادِ  یتشمحب��
از پ�ش سه� از درآمد نفت را  م��کا بپیوندد و آ(سنتو) مورد حما�ت 

ام ��چه مپذیرفته بود که از آن ط اح�ت ن یدا�ستند پاگرا�ان �ش  ،د تر بو نی
 ١»رداندند. به قدرت برگرا ها او که آم��کایئ کرد  تق��ت � و این شا�عه را 

دولت در این زمان با مشکالت اقتصادی اخوی،  خدر تحل�ل شاه� 
 را از این مردم توا�ست توجهضدبهایئ �جدی مواجه بود و کارزار 

ن این وقایع را در �س�ت مشکالت  ٢مشکالت منحرف سازد.  ما�کل ف��ش ن�ی
ن  ۱۳۳۲کشور بعد از کودتای   اقتصادی کوشش دولت   ارتباط با در  و ن�ی

� دن�س  ٣کند. گرا تفس�ی �روحانیون راست جلب حما�تبرای 
ند. کتوض�حات متفاویت ارائه � ۱۳۳۴را�ت، کاردار سفارت انگل�س در 

شد  به موافقت با �کوب بهائ�انمجبور گ��د که شاە با تهد�د او �
ن روزنامه در هایی از مل�ه ث��ا ز�را علماء عکس هایی را در لباس شنا و ن�ی

داد  شان �� ی آنها �شدەهای ثابتدست داشتند که بر مبنای روا�ت
ا تهد�د ، و شاە ر ارد شاە از �ک زن �شناس آم��کایئ فرزند ��ی د که
ها را منت�ش خواهند کرد تا اغتشاش ها و روا�تکردند که این عکس�

                                                
1. Roy Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Religion and 
Politics in Iran, 2nd ed. (Oxford, UK: Oneworld, 2008), 238-239. 
2. Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: 
Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1980), 77. 
3. Michael M.J. Fischer, Iran, from Religious Dispute to Revolution 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), 187.  
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 ١د. که آنها به بهائ�ان حمله کنن  پذیرفتشاە  ،. بنابراینشود به پا 
ن در این زمینه رواییت مشابه دارد.   ٢منوچهر اقبال ن�ی

ن اجازەشاە  ز�انزد عموم  ۱۳۳۴ی اتفاقات سال بق�هو  ای را داد چننی
�ن  حجت االسالم فلس ،بروجردی هللاآ�تشا�رد  ،ی�د شاەأتبا  ٣است. 

                                                
1. Milani, The Shah, 199. 

 منبع م�الین در نقل این روا�ت از این قرار است: 
“The Memoirs of Sir Denis Wright, 1911-1971,” 1:280. 

، منوچهر اقبال، ١٣٣٦مرداد  ٢، در روز شنبه ١٣٣٤دو سال بعد از رو�دادهای سال  . ٢
ع �ک مفسدی عکس شاە و مل�ه را در موق«هللا عالیئ گفت: وز�ر وقت، به شعاعنخست

در کنار در�ا برداشته بود، به ا�شان [آ�ت هللا بروجردی] �شان دادە بودند. شنا 
ن فکر نمودند که مخت� اقدامایت برای جلب  ی آن، چننی ت هم برای جلوگ�ی اعل�ح�ن

 »ها [فلس�ن و اعوان و انصارش] شورش را درآوردند. رضا�ت او [بروجردی] �شود. و� این
شود که با بروجردی د�دار  از طرف شاە مأمور � سناتور بودە، ١٣٣٤اقبال که در سال 

هللا کند، از طر�ن تالش آ�تچه اقبال از قول بروجردی در این مالقات نقل �کند. در آن
مندی او از رنگ کردن نقش خود در آغاز حمالت، و از طرف د�گر، گلهبرای کم

امات این اقد فلس�ن از طرف شاە آمد و گفت که«دولت آشکار است: » �شیین عقب«
ان �د خواست. من هم که از بهائ�یبر عل�ه بهائ�ان را دستور دارد انجام دهد و از من هم تأ

ا�د و مرا در �شیین کردەآ�د، در این موقع او را تأی�د نمودم. حال شما عقببدم �
ز: افرو شعاع جهانشاپور راسخ و ن�کا رمزی، نقل در: » ا�د. مشکالت سخیت گذاردە

ی جل�ل هللا عالئئ ا�ادی امرهللا و �گذشت خانوادەامه و خدمات جناب شعاعزندگین
 . ۹۱ی )، صفحه۲۰۱۶(مادر�د، اسپان�ا: نحل،  ا�شان

ی که کم�ت گفته شدە، روا�ت مهدی حائری از نق�ش است که خمیین در این  . ٣ ن اما چ�ی
ی ا�هپی بلند مدار بود و در �ک خانوادەفرایند بازی کرد. حائری ف�لسوف و س�است

روحاین به دن�ا آمدە بود. او با فرزند آ�ت هللا خمیین �سبت داشت و شا�رد و دوست 
�ا   ١٣٣٤گ��د که در زمان کارزار ضدبهایئ سال و �شد. انزد�ک آ�ت هللا محسوب �

ی مه� م�ان آ�ت هللا خمیین و شاە برگزار شدە است. بر اساس ک� بعد از آن جلسه
روا�ت حائری، خمیین گفته بود که آ�ت هللا بروجردی او را به نزد شاە فرستادە تا اسباب 

شاە فق�د، «میین به او گفته بود: �کوب بهائ�ان را فراهم آورد. در  مالقایت با شاە، خ
ه را داد به ط��له �ستند؛ و االن هم مردم ایران همان 

�
پدر تاجدار فق�د شما، این گروە ضال

ا�ن ی این مالقات ر ی حائری، خمیین از نت�جهبه گفته» ج��ان را از شما انتظار دارند. 
(استاد  ی حائری یزدیخاطرات دک�ت مهدبود. نگاە کن�د به حب�ب الجوردی (و�راستار)، 

. ۵۷تا  ۵۶، صص )۱۳۸۱(تهران: نادر، ی قم) ی علم�هگذار حوزەفلسفه، فرزند بن�ان
� پادشاهان پهلوی در دههی به عق�دە

ی یرواند آبراهام�ان، مورخ، کارزارهای ضد بهایئ
 ، شاهدی بر حما�ت ا�شان از �شیع بود. نگاە کن�د به: ۱۳۳۰ی و سپس در دهه ۱۳۱۰
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این  این ماهر بود،  سخ�ن ن های شد�دا� تح��ککه سخ�ن ه بهائ�ان عل� یآم�ی
این  در زماین که در ماە رمضان، ها هر روز ظهر ایراد کرد. این سخ�ن

این از رادیو پخش � ،دیین در اوج خود بود عصب�ت  ی هاشد. سخ�ن
را عل�ه بهائ�ان در �ا� کشور به راە  فلس�ن مو�ب از خشونت
ن مردمتر گروەهای کوچکانداخت. در شهرها و محله  هب های خشمگنی

 ا را یورش بردند، آنههای متعلق به بهائ�ان ها و د�گر ساختمانخانه
ستان غارت کردند و سوزاندند  های بهائ�ان را نابود کردند، �س�اری و ق�ب

 تجاوز  
�
از بهائ�ان را به تجاوز و قتل تهد�د کردند (و به بع�ن واقعا

کردند)، �س�اری از بهائ�ان را به زور به مسجد بردند تا آنها را به ترک 
، و �س�اری د�گر را مجبور کردند که ترک دین خود را وادارند  دین خود 

ها اعالم کنند. بر�ن از کودکان و جوانان از در رسانه به صورت عمو�
در بع�ن جاها  ١�س�اری از کارکنان دولت از کار اخراج شدند.  ه، و مدرس

در بع�ن  ٢آباد روحانیون معامله با بهائ�ان را ممن�ع کردند. نجف ثلم
ها را به ازدواج با مسلمانان شان جدا کردند و آنزنان را از هم�ان ،د�گر 
ة ٣ور ساختند. مجب القدس بهائ�ان را �سخ�ی کرد در تهران ار�ش، حظ�ی
نظا� و روحانیون در کنار هم گنبد آن را خراب   یرتبهموران عا�أو م

                                                
Ervand Abrahamian, Radical Islam: The Iranian Mojahedin 
(London: I.B. Tauris, 1989), 19. 

ای از ن��س در تمل� شخ�)، خالصهی دست(�سخه، ۱۱۳توقیع شو�ت افندی،  . ١
ن عالء) به وز�ر کشور در�ارەدستور نخست کند. این وقایع را ارائه � ی وز�ر (حسنی

ی از فعال�ت بهائ�ان و اخراج آنان از مشاغل دولیت را در  رای نمونه، ببین�د. ب اینجا جلوگ�ی
 ببین�د.  اینجا ی کل گمرک را در اسدهللا رمضاین ثابت از کار در ادارەی اخراج نامه

� کامل خاطراتنگاە کن�د به منتظری،  . ٢   . ۹۵تا  ۹۴صص ، منت
کند، بدون آن که زما�ش را مشخص کند. نگاە  جعف��ان به �� از این موارد اشارە � . ٣

  . ۳۷۴تا  ۳۷۳صص  ،هاج��انکن�د به جعف��ان، 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/dstwr-nkhstwzyr-hsyn-la-bh-wzyr-kshwr-drbarh-jlwgyry-az-falyt-bhayyan-w-akhraj-anan-az
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/akhraj-asdallh-rmdany-thabt-az-kar-dr-adarh-kl-gmrk
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ی   ١کردند، کاری که بع�ن از معا�ان آن را ترفند دولت برای جلوگ�ی
  ٢اند. عام کامل بهائ�ان قلمداد کردەاز قتل

 
ةدر تخ��ب   باتمانقلیچسپهبد نادر مشارکت    ۱۳۳۴اردیبهشت سال  - القدسحظ�ی

 
ن شد  وقیت  ات بهائ�ان در مقابل تعرضاز که دولت برداشت عمو� چننی

ن مردم حما�ت نخواهد کرد، گروە  ١٣٣٤مرداد  ٥در های خشمگنی
پ�ش از  ٣هفت نفر از بهائ�ان را در روستای هرمزک به قتل رساندند. 

                                                
١ .  ، ی،بهایئ «توک� طر�ت ن  ۷۶صص ، دین و س�است؛ اخوی، ۱۱۰تا  ۱۰۴صص » ست�ی
 . ۸۷تا 

2. Hishmat Shahriari, Interview, A Quiet Genocide, 
http://aquietgenocide.com/index.php/component/k2/163 
(accessed 25 Oct. 2014). 

 ۱۳۴۴دی  ۱۴ی این واقعه به تار�ــــخ ی مذا�رات مجلس در�ارەنگاە کن�د به خالصه . ٣
ی رواییت برای مالحظه goo.gl/3eSOlM روزنامه رس� کشوری شاهنشا� ایران: در 

 از این وقایع نگاە کن�د به: 
Muhammad Labib, The Seven Martyrs of Hurmuzak, trans. and 
foreword, Moojan Momen (Oxford: George Ronald, 1981). 

http://aquietgenocide.com/index.php/component/k2/163
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دند. شدە بو  نبارها دست به دامان مسئوال این واقعه بهائ�ان هرمزک
موراِن اجرای قانون که در ق��ه حا�ن بودند نه تنها به آنها کم� أم

 ١نکردند بل�ه در واقع در این �کوب مشارکت کردند. 
عد�ات  ت همچونها، محفل روحاین م� بهائ�ان ایران از ابتدای �کوب

ن امن�ت  ورد در مهای متعددی ، شکا�ت۱۳۲۰یگذشته در  دهه تضمنی
وع و اجرای عدالت به مقامات ایران تقد�م کرد. ک� بعد از  ن ای�ش

ای خطاب ، محفل روحاین م� نامه۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۸، در تحمال 
اض کرد که  به نخست وز�ر ایران نوشت و �سبت به این واقع�ت اع�ت

وی هوایی بهائ�ان ر  به  ا رادیوهای دولیت مانند رادیو تهران و رادیوی ن�ی
ور جلوە دادە  اند. در همان نامه محفل روحاین م�نادرسیت مرد� �ش

برخالف  ، از جمله این کهکرد   ��د أ بع�ن از اعتقادات و اصول بهایئ ت بر 
ان مذکور در نامه، �عین فلس�ن و شکو�  زادە،ادعاهای دو سخ�ن

تند، و اعتنا ن�سو �سبت به امور کشور خود یب » خدا�شناس«بهائ�ان 
به هیچ اصول و مع�ار اخال�ت «این سخین نادرست است که آنان 

ن پا�ان داد که جامعه. محفل نامه�ستند ن» پایبند  یی خود را چننی
سم�ت غ�ی دولیت به ر  سازمان جهاین بهایئ در سازمان ملل به عنوان �ک

های ی نامه توجه دولت را به آزادیشناخته شدە است. سپس در ادامه
 هایآزادیو ) نآزادی دی ��ش (از جمله یا حقوق اول�هاسا� مرتبط ب

از  و  جلب کرد  به امضای ایران رس�دە که  در منشور سازمان ملل م�ح
ی از تعدی به بهائ�ا  های کشور خواستمقام مداخله   نکه برای جلوگ�ی

�  نهادهای کنند. 
، از شها و نامهدر تلگرام هم�ا� جهان  بهایئ اە، هایی

 ٢مجلس سنا تقاضای کمک کردند.  ،در بع�ن موارد  ،نخست وز�ر و 

                                                
1. See Labib, The Seven Martyrs, 4-5, 13-15, and passim. 

� از کارزار بهایئ  . ٢ ی سال برای �ش ن بارە، نگاە  و اقدامات جوامع بهایئ در این ۱۳۳۴ست�ی
 ، �نکن�د به: ع��زهللا سل�ماین )، صص ٢٠١٨همای، جا: �وش(یب  لحظات تلخ و ش�ی

 . ۳۰۷تا  ۲۹۷
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ن مجموعه از این تلگرام ۱۳۳۴خرداد  ۲در  ،برای مثال ها نخستنی
خواست به موقع�ت دشوار بهائ�ان ایران فرستادە شد که از مقامات �

ات هایی حاوی جزئ�ها نامهتوجه کنند. دو روز بعد از ارسال این تلگرام
ردند که کها به روشین ب�ان �ها و نامهرام. این تلگشد ب�ش�ت ارسال 

بهائ�ان نه با دولت دشمین دارند و نه مخالف اسالم هستند، دو اتها�  
این  ه های عمو� بهای پخش شدە در رادیو و د�گر رسانهکه در سخ�ن

ن بر این نکته تمتهم شدە بودند. آنها هم آنها   کردند که��د �أ چننی
ا دانند. در پا�ان تقاض� گاە خود ایران را ز�ارتبهائ�ان �ا� جهان 

ا ها بفرستندگان تلگرام ١. شود  ن رعا�تکردند که حقوق بهائ�ان ایرا�
مو�  ع یوجهه به ــ شاە و�ژەبهو ــ ایران  حکومت حساس�ت آ�ا� از 

�ان کردند که از خواندن اخبار �کوب بهائ��د �أ بر این نکته ت ،کشور 
ت  هایران در رسان ها در ادامه جزئ�ات . نامهاند کردەهای عمو� ح�ی

ی را ارائه � محفل روحاین بهائ�ان ا�االت  ،دادند. برای مثالب�ش�ت
اصله اطالعات و «��د کرد که أ ی خود به شاە تآم��کا در نامه یمتحدە
های عمو�  اقدامات دولت ایران عل�ه بهائ�ان، از رسانه یدر�ارە

در �س�اری از شهرهای «که این اخبار   فزود پس او س» شدە گردآوری

                                                
1. Cablegram from the National Spiritual Assembly of the Baha’is of 
the United States to Mohammad Reza shah Pahlavi, dated 24 May 
1955; Cablegram from the National Spiritual Assembly of the 
Baha’is of the United States to the Prime minister of Iran, dated 24 
May 1955; Cablegram from the National Spiritual Assembly of the 
Baha’is of the United States to the Senate of Iran, dated 24 May 
1955; Cablegram from the National Spiritual Assembly of the 
Baha’is of Egypt and Sudan to Mohammad Reza shah Pahlavi, dated 
24 May 1955; Cablegram from the National Spiritual Assembly of 
the Baha’is of Egypt and Sudan to the Prime Minster of Iran, dated 
24 May 1955.  
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ن به نخست وز�ر  ١»آم��کا  ،منت�ش شدە است. محفل آم��کا همچننی
نحو   های عمو� بهدر رسانه«خ�ب داد که اخبار �کوب بهائ�ان  ،عالء 

دە گزارش شدە است.   نمایی و زشت پرا�ین کارزار  دروغ  یبا ادامه ٢»گس�ت
اعتنایی یب های عمو� و در نت�جه �کوب بهائ�ان در کشور و در رسانه

ی بنامه ،ارسا� هایبه پ�ام شد. این  فرستادەدولت ایران  ههای ب�ش�ت
ر اش دعمو� یوجهه�سبت به  حکومت حساس�ت بار با آ�ا� از 

وق ین حقی جهاهای رس�� ارسا�، اعالم�هجهان، نامه کشورهایم�ان  
ن  مسئوالن ایران��ش را به   �ادآوری کردند. نمایندگان بهائ�ان آم��کا چننی
ایران به عنوان �� از امضاءکنندگان منشور و قانون حقوق «نوشتند: 

محفل روحاین  ٣»هایی را پذیرفته است. جهان�ان مسئول�ت از نظر ��ش 
رضا به محمد ۱۳۳۴خرداد  ۱۰م� بهائ�ان م� و سودان در تار�ــــخ 

» یدهندەهای عمو� از اخبار تکاناز ط��ق رسانه«شاە  نوشت که 
 منظور  هاین نامه بن��سندگان حمالت به بهائ�ان باخ�ب شدە است. 

 و دروغتصحیح تح��ف
گ

شدە هایها، اتهامات ساخت� ل�ه ع منت�ش
د که نکنف �سأز این واقع�ت ابراز تبا اشارە به تعال�م بهایئ ابهائ�ان، 

که ایران در م�ان بهائ�ان داشته است به علت این » ن�� شهرت«
اە  گران رف�کوب«که   د نافزای� و » دار شدە استخدشه«ها خشونت

اند و خود را به عنوان ناقضان حقوق ��ش و کشور خود را ناد�دە گرفته
ی نمایندگان بهائ�ان م� و سودان در نامه» اند. آزادی، شهرت دادە

 منشور «خطاب به نخست وز�ر، توجه او را به  ۱۳۳۴خرداد  ۱۰ مورخ
                                                

1. Letter from the National Spiritual Assembly of the Baha’is of the 
United States to Mohammad Reza Shah, dated 26 May 1955.  
2. Letter from the National Spiritual Assembly of the Baha’is of the 
United States to the Prime Minster of Iran, dated 26 May 1955. 
3. Letter from the National Spiritual Assembly of the Baha’is of the 
United States to Mohammad Reza Shah Pahlavi, dated 26 July 
1955. 



 ی بهائئ ایران نگا� به تار�ــــخ جامعه

٣٤ 
 

کنند که توسط سازمان ملل اعالم شدە و به جلب �» حقوق ��ش 
 شدەی�د أاتفاق از سوی تما� کشورهای متمدن از جمله ایران ت

 ١»است. 
. دند برآمرفع آزارها  یپ  داشتند   در  ینفوذ که ام�د و   هم بهائ�این 

ن سمیت بهایئ  نظام اداری� هللا عالیئ که در �لشکر باز�شسته، شعاع  ن�ی
ن به مقامات  ،وز�ر  از جمله، نخست ــ داشت، عالوە بر نامه نوشنت

ن عالء و وز�ر کشور، اسدهللا علم س�  �ک مؤثر ن�فتاد، که هیچــ   حسنی
و  نمقام سلطنت ایرا«تأث�ی این ج��ان را بر  و کند   د�دار شاە  کرد  با 
ما ا نپذیرفت شاە تقاضای مالقات او را  . در م�ان گذارد با او  »ایران�ان

اە به عالیئ بگو اشتباە شدە، اشتب«توسط وز�ر جنگ وقت پ�ام داد: 
ی   از این وقایع به شّدت جلوگ�ی

�
شدە، دیروز دستور ا��د دادم که به ک�

ن دستور خودِ  د دارند، با چننی  یئ عال شود و امال� بهائ�ان را مس�ت
 ٢»نما�د که د�گر صالح ن�ست مالقات شود. تصدیق �

وجه مت �انجامست که شاە ا پ�ام شاە به عالیئ احتماً� گ��ای آن
های ارسا� از نامهو�ژە به ،های مکرر تقاضا وخامت اوضاع شدە بود. 

، عاقبت ثمر داد و شد�دت��ن حمالت برای مدیت متوقف شد خارج
که د�گر   فهم�د دولت  . ی آنها)نه همه چه خواه�م د�د (البته چنان

بهایئ  یجامعه نابودی کاملهای علماء که خواهان تواند با خواستهن�
 ی�ارەخود در  تحقیقدر  توک� طر�ت محمد  ٣ایران بودند، همراە شود. 

                                                
 ابطه با اینی جهاین بهایئ در ر ی جامعهافزون بر این، م�لدرد متحدە، نمایندە . ١

ین ی ایران، رضازادە شفق، به ک� منکر اها به سازمان ملل شکا�ت کرد. نمایندە�کوب
� 

گ
، گناهانئب ، کنند. افناناتهامات شد و ادعا کرد که بهائ�اِن �س�ار اند� در ایران زند�

دهد که مسئوالن حکومت �انجام فهم�دە ی ایران �شان �. پاسخ نمایندە۲۶۴ص 
ی �بودند که کارزار بهایئ  ن ی کشور را خراب کند. تواند سابقهست�ی  ی حقوق ��ش

 . ۸۷. نقل قول از ص ۹۰تا  ۸۶، صفحات افروزشعاع جهانراسخ و رمزی،  . ٢
٣ .  ، یبهایئ «برای آ�ا� از جزئ�ات نگاە کن�د به توک� طر�ت ن   . ۱۱۰ - ۱۰۷ص ، ص»ست�ی
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و هم هم اوج « ۱۳۳۴این ماجرا �شان دادە که کارزار ضد بهایئ سال 
 ١»بود.  �تروحانهای در�ار و آغاز گسست همکاری

��د بر منشور حقوق ��ش همراە بود، أ های پرشمار که با تدرخواست
حکومت شاە به شدت دوست داشت که پ�شگام تأث�ی عم��ت داشت. 

ن دل�ل دست ان جکم تا حدی در یپ حقوق ��ش به شمار رود و به همنی �ب
ترس�د که در جهان به ی خود برآمد ز�را �ترم�م وجههمافات و 

، کند. شهرت �ابد که از اتباع خود محافظت ن� حکومیت  شاهزادە  حیت
ف پهلوی به عنوان رئ�س   ۱۳۴۴در سال  ،خواهر دوقلوی شاە ،ا�ش

ن   ن شد. سه سال بعد اولنی کم�سیون حقوق ��ش سازمان ملل تعینی
ن  در تهران  ۱۳۴۷اردیبهشت  ۲۲تا  ۲المل� حقوق ��ش از کنفرا�س بنی

 ٢برگزار شد. 
 

                                                
١ .  ، یبهایئ «توک� طر�ت ن  . ۱۱۰، ص »ست�ی
ن تار��ن از برگزاری این کنفرا�س در تهران و ارتباط آ-ی تحل�� اجتما�برای مالحظه . ٢

، نگاە کن�د به با ظهور �ک کالن � منسجم در مورد رواداری و رد انحصارگرایی
روا�ت تار��ن

 ، ، �سامح کورو�ش و متساوی الحقو�ت شهروندی،«محمد توک� طر�ت  »چرخ�ش تمدین
 . ۱۱۳تا  ۱۰۵، به و�ژە ۱۱۹تا  ۵۲، صص )۱۳۹۴تا�ستان ( ۲:  ۳۰، نامهایران
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 امن�ت �سیب : ۱۳۵۵تا سال  ۱۳۴۰ یاز اواخر دهه
�سبت به شهرت  ،و�ژە شخص شاەبه ،ی حکومت و افزون بر دغدغه

 � قدرت شاە و جدایی �سیب حکومت و  جهاین رژ�م، تحک�م تدر��ب
ی به ارمغان آورد. شمار  برای بهائ�ان روحانیون امن�ت ب�ش�ت

قف به ک� متو  اما غارت، چپاول و قتل کاهش �افت  رو�دادهایی مثل
) در سال ۱۳۵۶های پرا�ندە (تا قبل از سال آخ��ن مورد از قتل ١�شد. 

که در آن سه بهایئ به قتل رس�دند: ن�ت هللا مودیت در   رخ داد  ۱۳۳۷
زا ع� ا��ب خان صفایئ در خلج  قروە، اردش�ی روحاین در خاش، و م�ی

 ۱۵زمان با تظاهرات عمو� در حما�ت از خمیین در هم ٢آباد ارا�. 
. در آن روز بر به راە افتاد  و چپاول لهم�ج د�گری از حم ۱۳۴۲خرداد 

 در تمام بحرانمبنای سنیت که ت
�
به  یرانس�ا� در ا-های اجتما�ق��با

                                                
شمارە  اخبار امری،نگاە کن�د به  ۱۳۳۷ها در سال ی فهرسیت از �کوببرای مشاهدە . ١
، . ۷۱تا  ۶۳صص ) ۱۳۳۸، (فروردین، اردیبهشت، خرداد ۳تا  ۱ اسناد بهائ�ان تورج امیین

برای فهرست . ۸۶۹ - ۸۶۳، )۱۳۹۳سوئد: باران، ( تا انقالب اسال� ۱۳۳۲ایران از سال 
-۹۹، صص )۱۳۳۹( ۴تا  ۱، شمارە اخبار امری نگاە کن�د به ۱۳۳۸مشاب� در سال 

۱۱۱ ، � اجما� از . ۸۸۰تا  ۸۷۲صص ، تا انقالب ۱۳۳۲اسناد از سال ؛ امیین برای �ش
 بهائ�ان در ایران در دوران حکومت شاە بعد از کارزار سال 

گ
 اە کن�د به: نگ ۱۳۳۴زند�

Geoffrey Nash, Iran’s Secret Pogrom (Sudbury, UK: Neville 
Spearman, 1982), 44-53.  

، )۱۳۳۸فروردین، اردیبهشت و خرداد ( ۳تا  ۱های شمارە اخبار امری،نگاە کن�د به  . ٢
ن نگاە کن�د به ی قتل ع�؛ در�ارە۷۱تا  ۶۳صص  ، همچننی مری، اخبار اا��ب صفایئ
، ۲۴۱تا  ۲۳۷، صص )۱۳۳۸مهر و آبان ( ۸و  ۷های شمارە  ۱۳۳۲اسناد از سال ؛ امیین

 . ۸۷۲تا  ۸۶۹صص  ،تا انقالب
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 مردمها شدە بود، در تعدادی از شهرها و محله امری رایج تبد�ل
ن به  ن به امال� بهائ�ان حمله کردند. در تهران گرو� خشمگنی خشمگنی

ستان بهایئ حمله کردند، آنجا را به آ�ش کش�دند و ب  از سنگ ع�ن ق�ب
ة ها ق�ب  های ها و مغازەالقدس بهائ�ان، خانهرا شکستند. در کاشان حظ�ی

آنان را غارت کردند. هشت خانوادە تمام اموال خود را از دست دادند. 
دستگ�ی شدند اما چند روز بعد بدون محا�مه �ا مجازات آزاد  جرمانم

و  های بهائ�ان حملهن و ب�دگل تظاهرکنندگان به خانهادر آر  ١شدند. 
از، س�سان و د�گر جاها  ٢. غارت کردند را آنها  اما در اصفهان، ش�ی

وهای انتظا� جلوی حمالت ب�ش�ت گروەمداخله ن های خشمگی ن�ی نی
از این زمان تا دو سال آخر حکومت محمدرضا شاە  ٣مردم را گرفت. 

 صلح ۱۳�عین برای حدود 
�
ی سال بهائ�ان ایراین در وضع�ت �سبتا ن آم�ی

 کردند. 
گ

  ٤زند�

                                                
  . ۲۹۵، ص )۱۳۴۲(مرداد  ۴۲، سال ۵ی ، شمارەاخبار امری . ١
� این وقایع، محمد مهدویبر اساس روا�ت . ٢

فر، نگاشته شدە در های �ک شاهد عیین
س از پیوند ز�ر: ٢٠١٣ی ژوئ�ه ١٩مطابق با  ١٣٩٢ت�ی  ٢٨تار�ــــخ    ، قابل دس�ت

http://www.nurizad.info/blog/22128#comment-121926 آخ��ن) 
� به تار�ــــخ    )۱۳۹۸ت�ی  ۲۶دس�ت

 . ۲۹۹، ص )۱۳۴۲مرداد ( ۴۲، سال ۵ی شمارە، اخبار امری . ٣
ن استثناهایی وجود داشته است. در  . ٤ در س�سان  ۱۳۴۵ماە دی ۴حیت در این دوران ن�ی

نام �دهللا ک���، پنجاە و �ک ساله و صاحب هفت فرزند، �س از آن که �ک بهایئ به
ن از اعتقادا�ش �شد، به دست دو تن از اها� به قتل رس�د.  �سل�م فشار برای بازگشنت

 نگاە کن�د به: 
The Baha’i World: An International Record, Volume XIV, 1963-1968, 

p. 349. 
 ،  ۴۱۸)، صفحات ۲۰۰۸(دارمشتات، آلمان: ع� جد�د، تار�ــــخ س�سان افشان محّبیت

داند که های گروە حجت�ه �بع اخ�ی این قتل را متأثر از فعال�تی من. ن��سندە۴۳۷تا 
ن ی باروت تبد�ل کردە بود، و �س�سان را به �شکه« اها� مثل  ن��سد �ک نزاع لف�ن بنی

 را منفجر کرد، و چند ساعت بعد، دو نفر �دهللا ک��� را» ی باروت�شکه«ای آن جرقه
وب و مصدوم  در راە خانه کردند، به نحوی که �س از رس�دن به خانه اش به شدت م�ن

ئه شدند. �� از وکالی دو متهم در دادگاە  درگذشت. دو قاتل او دستگ�ی اما در دادگاە ت�ب

http://www.nurizad.info/blog/22128#comment-121926
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�� عل�ه بهائ�ان (قتل، حمالت دستهدر  ن جم�، فقدان تعد�ات ف�ی
ە) از اوا�ل دهه به ١٣٥٥تا سال  ١٣٤٠ی غارت، چپاول، آ�ش زدن و غ�ی

حا�م  »دوران مبتین بر حقوق در تار�ــــخ ایران« توک� طر�ت محمد قول 
ص های قب� که بر قوم�ت �ا خلو با دورانمتفاوت به ک�  ، دوراین شد 

مبتین «و  این دوراین متمدنانه ،توک� طر�ت به نظر . کردند تأ��د �ز�ان 
 ی پ�شااسال� و در تار�ــــخ ایران است که در آن گذشته» رواداریبر 

» شوند. پذیر در هم ادغام �ارگان�ک و د�گری کلییت   در قالباسال� 
کرد که فرهنگ ایراین و اسالم اصو� را که در این فرهنگ ادعا �

 هادنم ناند، در بر دارد. کنار هی جهاین حقوق ��ش ب�ان شدەاعالم�ه
ن امکان را ای«، توک� طر�ت ی منشور کوروش با این اعالم�ه، به گفته

، چندتمدن، رواییت چند یرەآورد که در بافراهم � قو�، و چنددیین
کوروش کب�ی   وارث برای شاە که خود را  ترد�د یب ١»شود.  ارائهز�این 

                                                
، گفت: هایی به بهائ�انی ضد بهایئ را خواند، و د�گری �س از اهانتقسمیت از �ک رّد�ه

توان�د خواهد شد. ا�ر ن�موقع�ت شما بهائ�ان در این کشور اسال� بدتر از این هم «
�د ی انگلستان تابع�ت اعطاء �تحمل کن�د، کشور کانادا و ج��رە ن » و برو�د.  کند، برخ�ی

 . ۴۳۱و  ۴۳۰همان، صص 
١ .  ، اف از �اد «محمد توک� طر�ت : منشور کوروش و زدودن عن� اع�ت مان جهان آرماین

، : ایران و فراتر از «ارائه شدە در سمپوز�وم  یمقاله» ه��ت ایراین اث کوروش کب�ی م�ی
 در» آن

Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington DC, 27 April 26 2013.  

ت:  شدە اسمنت�ش  نامهایرانای به روز شدە و �سط �افته از این مقاله به فار� در �سخه
 ». چرخش تمدین «توک�، 

گ
ن سال زند� ل توک� اش تحل�اظهارات محمد رضا شاە در وا�سنی

فته«اسالم را » مقدس«کند. شاە برکنار شدە، تعال�م طر�ت را تأی�د � ت��ن اصول پ��ش
ن حال تأ��د کرد که خواسته» دیین  هر «ی او مبین بر آن که روح اسالم خواند و، در عنی

او  »ردم ما نفوذ کند، با هیچ ن�ع دشمین با اد�ان د�گر همراە نبود. چه ب�ش�ت در روح م
تار�ــــخ �ک روز �شان خواهد داد که �� از خصوص�ات حکومت من «سپس اضافه کرد: 

  »مدارا بود. ایران از زمان کوروش هم�شه پناهگا� برای پناهندگان بودە است. 
Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History (New York: Stein and 
Day, 1980), 61. 
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اتوری ایران به کوروش  ساله ۲۵۰۰های دا�ست و در جشن� ی ام�پ
طب��  کام�ً   ١است،» ب�دار«بخوابد ز�را او خود  »آسودە«گفت که 

� بود که خود را 
طور که جد�د حقوق ��ش بداند. همان حا� سلطنیت

تر خارج از ایران بهایئ در داخل و از آن مهم ، نهادهایپ�ش�ت اشارە شد 
های خود که به دولت ایران و شاە فرستادند �ادآور در تما� تقاضانامه

در  ۱۳۲۷ی جهاین حقوق ��ش را که در سال شدند که ایران اعالم�ه
 طور رس� پذیرفته است. بود به  شدەتص��ب سازمان ملل 

 
 قانون اساس بر  سلب حق کار 

ن مردم و حمالت توقف تعد�ات گروەحیت در این دورە هم  های خشمگنی
�� به هیچ وجه حقوق کامل شهروندی  بهائ�ان ن ن  ا ر  شد�د ف�ی تضمنی

در ارتباط با حق کار، الگوی استخدام �ا عدم استخدام  ،نکرد. برای مثال
 در �ا� دوران حکومت محمدرضاشاە �کسان 

�
ا�ت ببهائ�ان تق��با

اما  ٢ی استخدام در هیچ منصب دولیت را نداشتند. ماند: بهائ�ان اجازە

                                                
رد، شمی این موض�ع که محمد رضا شاە خود را کوروش مدرن �برای بحی� در�ارە . ١

 نگاە کن�د به 
Katouzian, The Persians, 263; Ali M. Ansari, Modern Iran: The 
Pahlavis and After, 2nd ed. (Harlow, UK: Pearson, 2007), 175. 

این شاە در آرام ۲۵۰۰های ی جشنارەبرای بحی� در� گاە کوروش کب�ی و ساله، سخ�ن
ن   ها نگاە کن�د بهالمل� این واقعه در رسانهپوشش بنی

Ansari, Modern Iran, 218-222. 
اە کن�د بهایئ بر اجرای این قانون، نگها �ا افراد ضد هایی از تأث�ی نگرش گروەبرای مثال . ٢

ی انصاری، رئ�س سازمان دیین اتحاد�ه ی �اجنگاشته ۱۳۲۹ آذر  ۸ی مورخ نامه )۱به (
ن خطاب به نخست وز�ر رزم آرا، که در آن از او به خاطر اخراج چند بهایئ از مسلمنی

ن به همکند که تما� بهائ�ان با�ت مناصب دولیت �شکر و تقاضا � ن ترت�ب اخراج ماندە ن�ی نی
نامه )۲و ( . ۳۶، ص ها و مجامعانجمن اسنادی از شوند. مرکز اسناد ر�است جمهوری، 

ی گرو� از مسلمانان متدین خراسان به نخست وز�ر  نگاشته ۱۳۲۸اسفند  ۱۵ی مورخ 
کنند که کارمندان بهایئ از مؤسسات آموزش و پرورش و از که در آن تقاضا �
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 ها و زماناجرای این قانون در مکان
گ

های مختلف متفاوت بود و �ست�
 داشت که مسئول�ت اجرای قانون را بر عهدە ز�ادی به نگرش کساین 

ه ابتدایی و متوسط مدارسها مانند ار�ش �ا در بع�ن بخش داشتند. 
محدود بود. بهائ�این که در ار�ش استخدام  ه شدتاستخدام بهائ�ان ب

مثً� پزشک، حسابدار �ا  و  شدە بودند معموً� کارهای فین داشتند 
محمد رضا شاە دستور ، های قب�مهندس بودند. عالوە بر محدود�ت

استخدام بهائ�ان از آن �س صادر کرد که  ۱۳۳۴آذر  ۹ در  مخصو�
داد کساین که در ار�ش بودند کرد و اجازە ن�را در ار�ش ممن�ع �

ن  و ») نبا�د تظاهر کنند. («دین خود را اعالم کنند آشکارا   ا�ر چننی
 ١دادند. کردند امکان ترفیع را از دست ��

به تص��ب رس�د، به  ۱۳۴۵خرداد  ۳۱قانون استخدام کشوری که در 
ن �احت ب�ان �  هایط�ش پ�ش، �� از فساد عق�دە«کرد که نداشنت

های اجرایی که از تب�ە٢تقاضا برای استخدام در مشاغل دولیت است. 
را  متقاض�انهای مختلف دولت به این قانون ضم�مه شد سوی شاخه

اغل مش های استخدام در آ��. کرد که دین خود را اعالم کنند ملزم �

                                                
تا  ۲۸۳جا، ص گاە امام رضا در مشهد اخراج شوند، همانهای وا�سته به آرامب�مارستان

۲۸۴ . 
� بهائئ �ک نهضت س�ا� ن�ستپژوە، حق�قت . ١  (آلمان: محفل روحاین م� آینی

  . ۸۶، ص )۱۳۶۱بهائ�ان آلمان، 
قانون استخدام کشوری  ۸ تا ۲ موادقانون استخدام کشوری در واقع مبتین بر  . ٢

 ۱۳۰۶ اسفند ۲۵ قانون استخدام قضات مصوب ۵ تا ۱ و مواد ۱۳۰۱ آذر ۲۲ مصوب
ن متجاهر به فسق �ا متظاهر به اد�اِن به گفت بود که �  رسم�تمستخدمنی

 ۱۳۳۴در سال �شدە در قانون اسا� با�د از خدمات دولیت اخراج شوند. شناخته
ن عالء، با استناد به قانون سال نخست   ایدستور محرمانهدر  ١٣٠٦وز�ر وقت، حسنی

ی از فعال�ت آنها شد.  به وزارتخانه ها خواهان اخراج بهائ�ان از مشاغل دولیت و جلوگ�ی
ال برای ها�ش برای رفع موانع اشتغهللا عالیئ که تالشگفتین است که �لشکر شعاع

ای به او وز�ر، نامهبهائ�ان به نت�جه نرس�د، �س از صدور این دستور از جانب نخست 
ن مذکور با دقت مراجعه کردە و مستند دستور نوشت و روشن ساخت که به هر دو قانو 

 . ۸۹، روزافشعاع جهانراسخ و رمزی، وز�ر را در آنها ن�افته است. نگاە کن�د به:  نخست

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/dstwr-nkhstwzyr-hsyn-la-bh-wzyr-kshwr-drbarh-jlwgyry-az-falyt-bhayyan-w-akhraj-anan-az
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هار اعتقاد به �� از چرا ن�ازهای استخدام دولیت هموارە �� از پ�ش
» دین رس� کشور: اسالم، یهود�ت، مس�ح�ت و دین زر�شت«

 به این معین بود که بهائ�ان حیت ن�  شمرد �
�
انند تقاضای تو که اساسا

ن  طرز اجرایاستخدام کنند. اما   به نگ این قواننی
گ

رش تا حد ز�ادی �ست�
ی بودند ئول تصم�مافرادی داشت که مس های ش�. کساین که گراگ�ی

دادند که بهائ�ان ستون مذهب را خا� ضد بهایئ نداشتند، اجازە �
توا�ست رس�د که این تنها را� بود که �ک بهایئ �بگذارند. به نظر �

ن � ند. اما کرددر �ک شغل دولیت استخدام شود و �س�اری از آنان چننی
 در همها�ر ک� دین خود را بهایئ ذکر �

�
 ت ی حاال کرد تق��با

ن�مه م��ور  یسسهؤ که م  شد مگر آناش از همان ابتدا رد �تقاضانامه
�عین دوراین که  ١٣٤٠ی خصو�) بود. در دههدولیت (�عین ن�مه

ل همه  ١ساوا� موسوم بهسازمان امن�ت داخ�  های منصب یکن�ت
وع به نظارت بر متقاض�ان مشاغل دولیت   دولیت را بر عهدە گرفت و �ش

ن های شد�دتری اعمال شد. این سالکرد، محدود�ت ها با نخستنی
عباس ه��دا همسال به نظر �«زمان بود که های نخست وز�ری ام�ی
در مواجهه با اتهامات دشمنان س�ا� خود که او را بهایئ » رسد

در رفتار خود با  نحو و�ژەد�د که به خود را مجبور �«، ٢دا�ستند�
انه عمل کند. بهائ�ان سخت بر اساس اسناد ساوا� تنها دو هفته  ٣»گ�ی

                                                
 ی ساوا�، نگاە کن�د بهدر�ارە . ١

Gholam R. Afkhami, The Life and Times of the Shah, 381-403; 
Katouzian, The Persians 256. 

ةدر دوران  . ٢ پلمب شدە  ۱۳۳۴القدس بهائ�ان تهران که از سال نخست وز�ری او، حظ�ی
د های مختلف کشور مکررا� تعط�ل شبود، همچنان �سته ماند؛ جلسات بهائ�ان در بخش

پژوە، های دولیت به شدت محدود شد. نگاە کن�د به حق�قتو استخدام بهائ�ان در ادارە
� بهائئ �ک نهضت س�ا� ن�ست  . ۷۹، ص آینی

 به نقل از  . ٣
Martin, The Persecution of the Baha’is of Iran, 26-28. 
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موران ساوا� بر اساس أکه ه��دا نخست وز�ر شد م  بعد از آن
های در�افیت از روحانیون طرفدار شاە به او تعدادی پ�شنهاد توص�ه

ان شا�عات م��وط به بهایئ بودن خود  پا�به ارائه دادند تا با اجرای آنها 
�ان نخست وز�ر از استخدام بهائدهد. �� از این پ�شنهادات آن بود که 

ی کند.   ١در دفاتر دولیت جلوگ�ی

 
 

ا�ط گ��ای کنم که    شارەا هایی نمونهبه  خواهمدر اینجا �   یدەپ�چ��ش
 : استبهائ�ان در دوران حکومت محمدرضا شاە و کارآموزی  کار 

�ک سال بعد از نخست وز�ری ه��دا، ، ۱۳۴۴اسفند  ۸) در ۱(
کت م� نفت دا�شجویی  آموزشگاە به نام مینو ساله  ۱۹پرستاری �ش

 هاییزداین را اخراج کرد، به این دل�ل که او چهار ماە قبل در فرم

                                                
، جستارهایی از ۲ج  ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوینگاە کن�د به عبدهللا شهبازی،  . ١

، ص )۱۹۹۰های س�ا�، ی مطالعات و پژوهشسسهؤ (تهران: متار�ــــخ معا� ایران 
۳۸۸ . 
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وقیت او نزد مقامات اداری  ١استخدام خود ذکر کردە بود که بهایئ است. 
اض کرد به او گفتند که این تصم�م  کت نفت به حکم اخراج خود اع�ت �ش

وز�ری گرفته شدە است که بر  دف�ت نخست یهنامبر اساس بخش
که بعد از تار�ــــخ مشخ� استخدام » ی ضالهفرقه«مبنای آن اعضای 

 ٢ اند با�د اخراج شوند. شدە
�ف االطباءپزشک جواین به نام  ۱۳۴۷) در سال ۲(  ادیمنش منوچهر �ش

 رایب بدون حقوق در ب�مارستان روز�ه تهران، سه ماە کار  �س از دو 
 آن ب�مارستان به کارگ��ین  پزش� در تخص� روان یەدر دور ن��� نام

اوراق  خود را در  او . مسئول کارگ��ین چون د�د که کرد دا�شگاە مراجعه  
 ند او را هر چ. � باز زد  ویپذیرش  از  ،است کردە  م��وطه بهایئ معر�ن 

ست در مدیت بعد توا� ند اما پذیرفتنتخص�  یەدور تحص�ل در  برای
ن درمانگاە  د  یاجتما� شمارە تأمنی سال بعد  چند  و چهاردە ک�ج کار بگ�ی

ن  فرم وجود ت��ــــح بر بهایئ بودن خود در  با  ۱۳۵۳در ت�ی ماە ن�ی
 دا�شگاە پزش� برای اخذ تخصص در دست�ار روان، به عنوان استخدا�

از)  برای نورانّ�ه موردی مشابه  ٣استخدام شد. پذیرفته و پهلوی (ش�ی
پرستاری  یخواست در رشته ١٣٤٨در سال  او ب�گ پ�ش آمد. مهدی

 در »بهایئ « یواژە د�دن با کارگ��ین  مسئول . کند  نامثبتدا�شگاە م� 

                                                
کت  . ١  نفت از ابتدای تحص�ل خود به استخدام دا�شج��ان آموزشگاە پرستاری �ش

�
م�

کت نفت در �  آمدند. �ش
از  ۱۳۴۴اسفند  ۸به نخست وز�ری رس�د و مینو یزداین در  ۱۳۴۳بهمن  ۶ه��دا در  . ٢

ای شخ� با مینو یزداین انجام دادە ی پرستاری اخراج شد. نگارندە مصاحبهدا�شکدە
کت نفت در اخت�ار نگارندەاست. نامه ی این ی رس� اخراج او از آموزشگاە پرستاری �ش

ن از کار اخراج  سطور است. در �� دو سال اول � کار آمدن ه��دا بهائ�ان د�گری ن�ی
، و من�ی اخراج شد از آموزش و پرورش  ۱۳۴۵راز�ه نب�� در مرداد برای نمونه، ط شدند. 

به  ی اخراجشنامهی اف�ی اخراج شد که در حا� از دا�شکدە ۱۳۴۵صد�ت در بهمن 
ن از رفتار او شهادت » رضا�ت کامل«او در انجام وظ�فه و » صداقت و جدّ�ت« مسئولنی

 داد. �
�مصاحبه . ٣  . ۱۳۹۳مهر  ۹ف االطباء منشادی، ی شخ� نگارندە با دک�ت منوچهر �ش

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/akhraj-az-wzart-amwzsh-w-prwrsh
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/danshkdh-afsry-az-khdmat-mnyr-sdqy-rdayt-kaml-dlrd-ama-chwn-bhayy-ast-az-kar-akhraj-myshwd
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/danshkdh-afsry-az-khdmat-mnyr-sdqy-rdayt-kaml-dlrd-ama-chwn-bhayy-ast-az-kar-akhraj-myshwd
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/danshkdh-afsry-az-khdmat-mnyr-sdqy-rdayt-kaml-dlrd-ama-chwn-bhayy-ast-az-kar-akhraj-myshwd
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 اتاق که خواست او از و کرد خودداری تقاضا پذیرش از مذهب، ستون

از نمازی پرستاری یمدرسه در بعد ماە چند او کند.  ترک را  ن���مان ش�ی

دهد که �شان � ها مثال این ١شد.  تحص�الت اتمام به موفق و ،کرد 
های ها و مکاندر زمان توا�ست� ای واحد در زمینه رفتار با بهائ�ان

 مختلف متفاوت باشد. 
ن وحدت �هنگ) ۳( ستان در زمان حکومت رضا  حسنی حق از دوران دب�ی

و در  تراە �افدا�شگاە نظا�  بهنظا� وارد شد. بعدا� او  یشاە به مدرسه
فرا   ا ر  مهند� نظا� تحص�ل کرد و در این فرایند چند ز�ان خار�ب  یرشته

 کرد   کسبی باالیی  برگزار شد رتبه ۱۳۵۰گرفت. او در امتحاین که در سال 
ن دل�ل انتخاب شد تا به عنوان وا�سته ران به  ی نظا� سفارت ایو به همنی

سئول�ت که م  ق، ت�مسار برومند اف� مافو . کشوری خار�ب فرستادە شود 
رغم  بهحق را فراخواند و به او گفت که  را بر عهدە داشت وحدت امر این 

تادە شود. مور�ت فرسأتواند به این مبه دل�ل دینش ن� ،ی باال رتبهکسب 
 شخصا�د برا این پروندە «اش بود ز�را تنها راە حل او تغی�ی دین در پروندە

ت امضا اع� و ا�شان [ا�ر ببینند که تو خود را بهایئ اعالم   کنند   ءح�ن
حق پاسخ داد که ا�ر او بپذیرد که  وحدت» نخواهند کرد. امضاء  ای]کردە
ه با ک  خواهند داشتی اعتقاد خود دروغ بگ��د، چگونه اطمینان در�ارە

ن ه فروش ا�ار نظا� به شاە و کشور خود خ�انت نخواهد کرد؟ بعدا�  منی
حق گفت که وقیت در این مورد به شاە گزارش  به وحدت اف� مافوق

 شاە در پاسخ گفتهحق را برای او بازگو کردە و دادە، سخنان وحدت�
سپس شاە انتخاب » گ��د. گ��د، درست �درست �: «است

ی�د  أی نظا� در سفارت ایران در آلمان را تحق به عنوان وا�سته وحدت

                                                
 . ١٣٩٨خرداد  ٤ب�گ، ه مهدی�ی نگارندە با نورانمصاحبه . ١ 
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دستگ�ی و  ۱۳۶۰حق در سال  در دوران جمهوری اسال�، وحدت ١کرد. 
مورد  تخصص بهائ�ان وقیت  گاەدهد که  اعدام شد. این مثال سوم �شان �

 گرفتند. بهایئ بودن آنها را ناد�دە � نْ مسئوالن�از بود، 
 

 قدرت ناصببهائ�ان و م
ن شاە پهلوی برای بهائ�ان �ک جنبه ین ای مثبت دوران حکومت دومنی

 (به جز در موارد معدود و پرا�ندە) از حق تحص�الت 
�
بود که آنان عمدتا

زش ��د دین بهایئ بر آمو أ شدند. این واقع�ت در کنار تعا� محروم ن�
شد که تعداد ز�ادی از بهائ�ان مدارک تحص�� باالیی  سببو پرورش 

 سئوالنم در بع�ن موارد ا�ر  پ�ش�ت گفت�م،طور که در�افت کنند. همان
اد�دە ه��ت دیین آنان را ن به شدت احت�اج داشتند تخصص بهائ�ان به 
االیی دست ب مناصبو به این ترت�ب بع�ن از بهائ�ان به  گرفتند �

ط که ستون مذهب را در فرم البته. (�افتند  � خا� های رسبه این �ش
ن اجازە داشتند که در بخش خصو� فعال  ٢). گذاشتند� آنها همچننی

ن موف�ت ارآف��نان و صنعتگرابه ک انتعدادی از بهائ� ،اشند. در نت�جهب
 شدند. تبد�ل 

 بهائ�ان ایران را در دوران حکومت  ،در واقع
گ

�� از عوام� که زند�
 هایبع�ضت رغمبهکرد این بود که محمدرضا شاە پ�چ�دە و نامتوازن �

ن استخدام، تعدادی از بهائ� موجود در رس�  های منصب انقواننی

                                                
(آلمان: ��ش شخ�  خوا� منماجرای عدالتحق،  وحدت -پ��دخت خاضع . ١

ی ، �سخهزوالعشق ئب جو)، حق (حق�قت ؛مهری وحدت١٦-١٥)، ٢٠١٤ن��سندە، 
 .  ٥٦-٥٣ wن��س در تمل� شخ�، صدست

 زمینه دارد:  منبع ز�ر بحی� خواندین در این . ٢
H.E. Chehabi, “Anatomy of Prejudice: Reflections on Secular anti-
Baha’ism in Iran,” in The Baha’is of Iran: Socio-Historical Studies 
(London: Routledge, 2008): 184- 197. See pages 190-91, in 
particular. 
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وقیت پای مناصب عمو� در م�ان بود،  ١مه� را بر عهدە داشتند. 
ا� توا�ستند  منصیب را که ماه�ت س�بهائ�ان بر مبنای اصول خود ن�

بع�ن از  ٢ب س�ا� بود، بپذیرند. احز اداشت �ا ن�ازمند عض��ت در 
بهایئ ی مردان قدرتمند رژ�م شاە به دل�ل رقابت با ه��دا، به عالوە

ی� آشکار و پنها�شان، ب ن ای  اساس� بهایئ بودِن وزر ی یب شا�عه هست�ی
ی بارز این امر، اسدهللا علم (مرگ زدند. نمونهی ه��دا دامن �کابینه
) وز�ر در�ار و از نزد�کان صم�� شاە بود. علم در خاطرات خود ۱۳۵۷

کت   ن��سد در حا�� ند، کن�که معموً� در جلسات مذهیب در�ار �ش
ت امام ع�«در جشن سالروز تولد  کت �» ح�ن کند تا خود را از �ش

ای هاین بهایئ «دهد: ممتاز سازد. سپس ادامه �» ی بهایئ جرگه«
خود زحمت  که بهآن، و یب »اندی شئون رخنه کردەوطن در همهیب 

کند: سنجش صحت و سقم شا�عه را بدهد، آن را با تکرارش تق��ت �
 مشهور است که نصف اعضای دولت بهایئ هستند. مخصو «

�
 »صا

که بهایئ بودن طب�ب مخصوص   بعد، مطلب را با اظهار نگراین از این

                                                
ی این واقع�ت برای توج�ه �کوب بهائ�ان استفادە  ری اسال� از اغراق در�ارەدر جمهو  . ١

وز�ر کشاورزی به �ک کارمند  ۱۳۶۰شه��ور  ۲۶ی مورخ اند. �ک مثال روشنگر نامهکردە
قانوین بودە است، و از پنج بهایئ است که اعالم � بهایئ  کند استخدام او از ابتدا غ�ی

برد (و حا� از آن است که مخاطب به وطن نام �» خائنان«ن ممتاز در زمان شاە به عنوا
در خور �ز�ش است)، و به این کارمند » ی ضالهفرقه«نامه به علت اعتقاد به همان 

دهد که تما� حقوق در�افیت از دولت از ابتدای استخدام را بازگرداند. نگاە کن�د دستور �
:  صد �کبه سند این موض�ع در ف��دون وهمن،  و شصت سال مبارزە با د�انت بهائئ

(دارمشتات آلمان:  دیی� ایران در دوران معا�-هائی از تار�ــــخ اجتما�گوشه
 .  ۷۱۲) ص ٢٠٠٩ع�جد�د، 

انت بهایئ د�«من، ؤ ی این موض�ع، نگاە کن�د به موژان می ب�ش�ت در�ارەبرای مطالعه . ٢
 ای ارائه شدە در کنفرا�س ز�ر: مقاله» و س�است،

“Intellectual Othering and the Baha’i Question in Iran,” Toronto, 3 
July 2011, www.youtube.com/watch?v=QtVY1BW9s0A (accessed 11 
April 2015) 
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 ها،برخالف این گفته ١کند. بزند، تمام �» خ�� صدمه«شاە به او 
�ا� را س که منصیب   ایتنها بهایئ  ،طور که در ادامه خواه�م د�د همان

ن حفظ منص �انجامپذیرفت ژنرال صن�� بود، که  ب مجبور شد بنی
 ی بهایئ �� را انتخاب کند. جامعهدر س�ا� خود و عض��ت 

هم به ، غ�ی س�ا� داشت اما داستان �� از بهائ�این که منصیب مهم 
ن شاە و بحث حا�ن م��وط است و هم  زوا�ای مه� از تعامالت بنی

 )١٣٦٣دهد. شعاع هللا عالیئ (م. �شان � را  ١٣٢٠ یهعلما در ده
در زمان �دار او تجاری و بان� آموخت.  در دارالفنون حسابداری� 

عد و ب منصوب شد  سمت ر�است محاسبات قشونبه سپه ابتدا 
از �دار سپه به �احت خواسته بود، او . شد  کّل مال�ه  ئ�سر 

دە رج�ع د�انتم به این بناموری که م��وط به س�است باشد نظر به «
از عالیئ  شاە کهرضا پذیرفته بود. بعدها  �دار سپهو  ،»نفرمائ�د

فته گ  و  او تع��ف کردە »صحت عمل«�س�ار را�ن بود در جایئ از 
ه خواهد داشتمن کاری به مذهب ک� ندارم. هر مذهیب را �« بود: 

مثبت خود رضا شاە ارز�ایب  ٢». به امور اداری ارتبا� ندارد. باشد 
ن در م�ان گذاشت  روی کار آمدن شاە. با از عالیئ را با ول�عهدش ن�ی

ن سمت عالیئ جوان  اما �س از چندی ظاهرا� به  کرد حفظ  را  پ�شنی
 کرد دل�ل ابتالء به سوء

گ
ان ، که شاە جو هاضمه تقاضای باز�شست�

                                                
. ۱۶۶، ص ۱۳۵۲، جلد سوم، های علم�ادداشتعلین�ت عال�خاین (و�راستار)،  . ١

های ی قجر و از چهرەشاهزادە)، ۱۳۸۳ی د�گر را منوچهر فرمانفرما�ان (مرگ نمونه
 نفت ایران در دوران محمد رضا شاە ارائه �

�
کت م�  دهد. او که از تار�ــــخ�شناس �ش

اندازان به نا�الدین شاە در سال بهایئ چنان یب  ن  ۱۲۶۸اطالع است که ت�ی قمری را ن�ی
خود آوردە  چه علم ثبت کردە در کتابآن اسا� را مشابهی یب خواند، شا�عه�» بهایئ «

 است. نگاە کن�د به: 
Manucher Farmanfarmaian and Roxane Farmanfarmaian, Blood and 
Oil: Inside the Shah's Iran (New York: Modern Library, 1999), 54, 

335. . 
 . ۴۶تا  ۴۰، صصص افروزشعاع جهانراسخ و رمزی،  . ٢
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در  ١٣٢٢آن را نپذیرفت. عالیئ به کار خود ادامه داد و در سال 
 لشکر فارس رس�دە بود، موردی یی که از طرف دارا  حسایب صورت

  هم�د فبه فارس سفر کرد، و  تحقیق و تفحصبرای او مشکوک د�د. 
است. �س از آن با استفادە از مرخ�  نادرست ،که ارقام مطالبات

از به د�دار  ر ، و سپس درفتسّ�د باب  یخانهاستحقا�ت در ش�ی
ن سال آغاز دعوت جشن کت   بابهای صدمنی . روحاین پر کرد �ش

از  وز از ی آن ر داکه ا�ر فر   داد به او پ�ام  ،سّ�د نورالدین ،نفوذ ش�ی
از نرود، جا�ش در خطر خواهد بود. عالیئ توسط پ�ام رسان ش�ی

سّ�د نورالدین  »ترسم. ها ن�به سّ�د بگو از این حرف«که   داد پاسخ 
اعالم  دولت  تئبه شاە و هیتلگرا�ن مراتب نارضاییت خود را با ارسال 

. عالیئ در راە بازگشت به تهران بود که در اصفهان خ�ب کرد 
 باز�شست

گ
به  ای که به دنبال این ج��ان. در نامهکرد را در�افت   اش�

 
گ

ت باز�شست�
�
او را نگام نابهشاە نوشت، ذکر کرد که وز�ر جنگ عل

کت  و ا »بهائ�ان عنوان داشته.  یهدر محافل جشن صد سال«�ش
ا توا�سته است بمگر در مدت مرخ� ن�«که   کرد اظهار تعجب  

ت نما�د؟  واضح« ،سپس به �احت نوشت »دوستان خود معا�ش
اّول آزادی  یهاست که در کشور ایران آزادی حق��ت که در مرحل

  و �انجام از شاە خواست »عق�دە و ب�ان حقایق است وجود ندارد
 به علل پ�« که

گ
اد شنهاشخاص منصف صال� را برای رس�د�

 او مأمور نما�د. 
گ

این  یکه عالیئ در حاش�ه  طور همان »باز�شست�
ان بالغا«، رئ�س دف�ت شاە ن��سد � نامه  نمود اشتباە شدە. ج�ب

ان مشاهدە نگرد�د.   که  ن�ست معلوم ١»خواهد شد. و� اثری از ج�ب
  مه رساند �ا کساین  ه اینجا  کار را بیی تنها آ�ا اقدام س�د نورالدین به

 �
نقش  ماجرا  شان را کشف کردە بود در اینما� که عالیئ نادرسیت

                                                
 . ۷۰تا  ۶۶، صفحات افروزشعاع جهانراسخ و رمزی،  . ١
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 غ�ی س�ا� اما مناصب مهم  البته بهائ�ان د�گری هم داشتند. 
 داشتند. 

�ت دک سپهبد ی بهایئ بودن پزشک شخ� شاە، �عین در�ارە
عبدال���م ا�ادی، مطالب ز�ادی نوشته شدە است. این واقعییت 

های در بحث هوری اسال� معمو�ً حکومت جم دوران است که در 
دە به آن پر   م�ان تا پیوندهایی  اند داختهضد بهایئ به نحوی گس�ت

 ١. نند ا�جاد کشخص پادشاە با بهائ�ان ایران  و�ژەبه حکومت قبل و 
 او  ٢بود.  یا�ادی بهایئ مشهور 

�
رست  ��«پزشک شاە نبود بل�ه �فا

 ٣. ود ب شاە» اعتمادی مورد فرستادە«و » کارکنان، من�ش خصو�
رس� او پزشک شاە بود، منصیب که ماه�ت س�ا� نداشت.  نظر از 

ن بر  بهداریاو که مورد اعتماد کامل شاە بود، ر�است  عهدە  ار�ش را ن�ی
ن ی سسهؤ دارو  برای ار�ش و  م مسئول خ��د و بنابراینداشت،   تأمنی

  بود. اجتما� 
گ

 ی �ک ایراین که برای مدیت طوالین مستق�منامهزند�
�
ا

                                                
 . ۱۳۶تا  ۱۳۵، صص های بهائ�اناسناد فعال�تبرای مثال نگاە کن�د به شهسواری،  . ١
 به دین بهایئ اعتقاد داشت اما هرگز در محفل روحاین م�  . ٢

�
هر چند دک�ت ا�ادی قطعا

ت ی بهائ�ان ایران عض��ی امور جامعهکنندەبهائ�ان ایران �عین هیئت منتخب ادارە
 ن�افت و حیت عضو محفل روحاین مح� بهائ�ان تهران هم �شد.  

 به نقل از  . ٣
Abbas Milani, Eminent Persians: Men and Women Who Made 
Modern Iran, 1941-1979 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 
Syracuse, 2008), 2: 1058-61. 

ن ی ا�ادی گفته شدە، مبتین بر خاطرات مناقشهچه به طور عمو� در�ارەب�ش�ت آن انگ�ی
ن فردوست (م. دوست دی��نه که در زندان جمهوری   است) ۱۳۶۶ی شاە، ژنرال حسنی

هور و ظاسال� ایران نوشت و �س از مرگش انتشار �افت. عبدهللا شهبازی (و�راستار)، 
ن فردوست ۱، ج سقوط سلطنت پهلوی (تهران: ، خاطرات ار�شبد سابق حسنی

کنندە این اثر م�الین به نحوی قانع). ۱۳۶۹های س�ا�، ی مطالعات و پژوهشمؤسسه
ا«خواند و آن را به درسیت �» خاطرات منتسب«را  ند. کتوص�ف �» آ�ندە از نا�ن

 ،  . ۲۸۵، ۵۴۸، ایران�ان ممتازم�الین
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ی کار ا�ادی در � و سامان دادن به امور بود، از او شاهد شیوە
هر  ١کند. پذیر ارائه �کوش و مسئول�ت�س�ار سخت ا�ساین  تص��ر 

لب ی قدرت و نفوذ او مطابه دل�ل نزد�� ا�ادی به شاە در�ارە چند 
وقیت   ۱۳۳۴در طول کارزار ضد بهایئ سال  اما �س�اری نوشته شدە 

ار ا�ادی را در�ن�از به محفاظت داشتند،  از هم�شه که بهائ�ان ب�ش
روحانیون  شکه حضور   ظاهرا� برای آنبرای نه ماە به ایتال�ا فرستاد، 

رغم منصیب که داشت، ساوا� او را تحت بهرا تح��ک نکند. از قضا 
 با  د شد� بتوان آن را گواە دشمین ای که شا�د نکتهــ  نظر گرفته بود

شاە در  ،ها در کشور با افزا�ش ناآرا� ٢بهائ�ان در آن زمان دا�ست. 
 اشهای حکومت خود، ا�ادی را از مقام پزشک شخ�آخ��ن سال

وزی انقالب اسال� ایران را ترک کرد.   ٣خلع کرد. ا�ادی قبل از پ�ی

                                                
١ .  :  نگاە کن�د به گوئل کوهن (و�راستار)، از کارگری تا کارآف��ین

گ
 ژا�نامه و خاطرات زند�

 و�راست دوم. تا تهران و ژنو در س���س،  ماهفر از ج��ارە در اصفهان
(Geneva, Switzerland: The Mahfar Cultural Foundation, 2011), 121-
27, 173-182. Also available at jmahfar.com/index.html (accessed 12 
June 2015).  

ی به انگل�� ترجمه شدە است.  ن ن�ی ی و نازننی  این کتاب به قلم عباس ن�ی
From Laborer to Entrepreneur: Memoirs of Jack Maher, from 
Joubareh in Esfahan to Tehran and Geneva (Geneva, Switzerland: 
The Mahfar Cultural Foundation, 2013), available at 
jmahfar.com/books/english/ (accessed 12 June 2015) 

گ��د. چه فردوست ��س�ار متفاوت است با آن کند تص��ری که ماهفر از ا�ادی ارائه �
�ا�ادی تص��ر وذ اش به شاە �س�ار پرنفشدە در اثر ماهفر ضمن آن که به علت دس�ت

). ۱۷۵ ص از کارگریاست، هموارە مراقب است که مبادا از این قدرت سوء استفادە کند (
ه است و خود باو فقط مال� دو روستا است که در آنها به ترو�ــــج کشاورزی مشغول 

� 
گ

 از کارگریند (کن�ازهای پزش� روستای�این که از او را�ن و خوشحال هستند، رس�د�
�ن معامالت ممکن را برای دولت ایران به  )۱۱۷ص  و در فرایند خ��د دارو هم�شه به�ت

 )۱۲۲ص  از کارگریرساند (انجام �
2. Milani, Eminent Persians, 2:1061. 
3. Milani, Eminent Persians, 2:1061. 
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 ی در کنار شاە اد�ا م�دک�ت عبدال�� 

 
حکومت محمدرضا شاە به  در دورانکه بهایئ بود و   د�گریشخص 

ن در زما ١) بود. ۱۳۷۷ رگاسدهللا صن�� (م سپهبد مقام باالیی رس�د، 
به مقام و اصن�� رئ�س دف�ت او شد. بعدها پهلوی، محمدرضا ول�عهدی 

ن  چون وزارت جنگ رس�د.  این منصب س�ا� بود و بهائ�ان نبا�د چننی
                                                

 در�ارە . ١
گ

ن��، ی خودنوشت او، اسد هللا صنامهی سپهبد صن��، نگاە کن�د به زند�
آل: فرهنگ،  ها�ادها و �ادداشت ، )۲۰۰۹(مون�ت خاطرات سپهبد اسد ؛ مرت�ن مش�ی

 ). ۲۰۰۲(لس آنجلس، کتاب کورپ،  هللا صن��
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دند  نظام اداری بهایئ به او توص�ه کر مسئوالن هایی را بپذیرند، منصب
ی استعفای او را نپذیرفت. که از این شغل استعفا دهد. اما شاە نامه

ی جامعه ازتصم�م گرفت که از این منصب کنار نرود،  صن��وقیت 
 ١ . اخراج شد  بهایئ 

 
 (راست) در جلسه د�دار با شاە سپهبد اسدهللا صن��

 
های که معموً� در روا�ت  منصیب صاحب اغلب افراد �شناساما 

بع�ن از  ٢شوند در واقع بهایئ نبودند. جمهوری اسال� بهایئ قلمداد �

                                                
محفل روحاین م� بهائ�ان ایران به ب�ت العدل  ۱۳۴۴شه��ور  ۵ی نگاە کن�د به نامه . ١

 ، تا انقالب  ۱۳۳۲اسناد بهائ�ان ایران، از سال در این رابطه، نقل شدە در: تورج امیین
 اخراج ژنرال صن�� از در�ارە. ۱۰۵۱، ص )۲۰۱۴(سوئد: باران،  اسال�

گ
ی چگون�

، نگاە کن�د به جامعه  . ۱۵۶ص  ،)۱۳۵۸( ۱۰ی شمارە، اخبار امریی بهایئ
ا، وز�ر آموزش رو پارساند: ف�خاساس بهایئ دا�سته شدەاز جمله کساین که به شک� یب  . ٢

ی (مرگ )۱۳۵۷و پرورش (مرگ  رئ�س سازمان بدنام ) ۱۳۵۷؛ و ژنرال نعمت هللا نص�ی
دە سال. این فهرست بر اساس منابع مختلف متفاوت است.  ن  ساوا� به مدت س�ی
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آمدند �ا ن�ا�ان بهایئ داشتند اما هرگز خود های بهایئ �آنها از خانوادە
اعالم   علین  به طور  را بهایئ ندا�سته بودند و حیت تعلق خود به اسالم را 

عباس ه��دا (م ١کردە بودند.  ) بود که ۱۳۵۷ رگ�� از این افراد ام�ی
پدر�زرگش بهایئ بود اما پدرش خود را از این دین کنار کش�دە، �ک 

ه��دا  ٢پذیرفته، و با �ک مسلمان ازدواج کردە بود.  را  منصب س�ا�
به عنوان �ک مسلمان پرورش �افت اما این موض�ع مانع از آن �شد که 

وز�ری او ابراز کنند. شاە خود  خود را از نخست وحانیون نارضایی ر 
نا به اقوال ب او  ی بهایئ بودندا�ست که ه��دا بهایئ ن�ست و شا�عه�

ن  شاە ات ه��دا برای اثب ت�م،طور که پ�ش�ت گفهمان ٣.  کرد را خشمگنی

                                                
که خود بهایئ باشند: منصور آنهای بهایئ داشتند یب هایی از وزرایی که خانوادەمثال . ١

ات (که مادرش مسلمان و پدرش بهایئ بود)، ) ۱۳۵۷روحاین (مرگ  ن وز�ر کشاورزی و تجه�ی
وز�ر امور زنان (که مادرش بهایئ و پدرش مسلمان بود). ) ۱۳۱۹و مهناز افخ� (تولد 

هایئ ی باست که بر خالف سایر اد�ان، تولد در �ک خانوادەتوجه به این نکته مهم 
 به طور خود شخص را بهایئ ن�خودبه

گ
کند. شخص با�د �س از پا�ان پانزدە سال�

ی بهایئ مکتوب تعهد خود به معتقدات و اصول بهایئ را اعالم و به طور رس� در جامعه
 نام کند تا بهایئ شناخته شود. �ا ثبت» �سج�ل«
 

 ی ه��دا، نگاە کن�د به ر�ارەد . ٢
Abbas Milani, The Persian Sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the 
Riddle of the Iranian Revolution (London, UK: IB Tauris, 2000). 

ن نگاە کن�د به  همچننی
Encyclopedia Iranica, s.v. “Hoveyda, Amir Abbas.” 

٣ .  ، ،  سه دق�قه پ�ش درگذشت وز�ر  نخستمحمد ت��یت سنجایب (تهران: عطایی
وقیت احسان نرا�ت این شا�عه را به شاە خاطر�شان کرد، او پاسخ داد: . ۹۱، ص )۱۳۸۳

است. ه��دا [کذا] بهایئ ن�ست. مردم حرف یب «  » زنند. معین �نه. این فقط �ک اف�ت
Ehsan Naraghi, From Palace to Prison: Inside the Iranian 
Revolution, trans. (from French) Nilou Mobasser (Chicago: Ivon R. 
Dee, 2007), 43. 

دا�ست ه��دا بهایئ ن�ست مانع از آن �شد که س� کند با اما این واقع�ت که شاە �
ن او در ماە ، های آخر حکومت خود، به گفتهق��این کردن ه��دا و به زندان انداخنت ی نرا�ت

 . ۴۲جا، ص همان» ا را�ن نگه دارد. ی مردم ر تودە«
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ر قانوین  اجرای شد�دت از جملهآن که بهایئ ن�ست، تمه�دایت اتخاذ کرد، 
وان اقل�ت ود های رس� محدکه استخدام دولیت را به مسلمانان و پ�ی

ه  شد. اما از قضا هم او بود که بنا بکرد و سبب محروم�ت بهائ�ان ��
 گر ع� محمد خاد� (م سپهبد ها، �ک بهایئ مشهور به نام گزارش
مل ه عنوان وز�ر ح) را که رئ�س هواپ�مایی م� ایران (هما) بود ب۱۳۵۶

ین  خاد� رد کرد و به روش سپهبد و نقل انتخاب کرد، پ�شنهادی که 
س�ا�  دهد که منصیب اش به او اجازە ن�گفت که اعتقادات مذهیب 

 ١. بپذیرد را 
شخص د�گری که منصیب س�ا� داشت و بهایئ نبود اما با این حال 

، است ەتار��ن جمهوری اسال� بهایئ معر�ن شد هایتدر روا�
)، معاون ارشد ساوا� بود. ثابیت در �ک ۱۳۱۵پرو�ز ثابیت (ت. 

 در  عض��تی بهایئ به دن�ا آمدە بود اما پدرش حق خانوادە
ی بهایئ را از دست دادە بود و خود ثابیت هرگز بهایئ �شد. جامعه

فروردین  ۱۵این واقع�ت را محفل روحاین م� بهائ�ان ایران در 
 در  ٢اعالم کرد.  ۱۳۵۸

گ
که ثابیت ظاهرا� در زمان   ی کوتا�نامهزند�

 ر چند هکند که ��د �أ تقاضای استخدام در ساوا� نوشته است، ت
ستان خود را مسلمان اما بهایئ بودند  شوالدین او از ابتدای دب�ی

های اخ�ی توضیح داد  در سال ایاما او در مصاحبه ٣دا�سته است. �
ه از خود ک  آندین بهایئ یب  مورد  که به هیچ دیین اعتقاد ندارد و در 

ن  سخناین ترد�دی �شان دهد،  آم�ی  ٤ . بر ز�ان راند تحق�ی

                                                
ون�� با منا خاد�، دخ�ت ع� محمد خاد�،  . ١  ۱۱تماس خصو� از ط��ق �ست ال��ت

 . ۲۰۱۵آپ��ل 
� بهائئ �ک نهضت س�ا� ن�ستپژوە، نگاە کن�د به حق�قت . ٢  . ۸۱تا  ۷۹ص ص ،آینی
 ؛ ۴۵۱تا  ۴۵۰: ۲، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوینگاە کن�د به شهبازی،  . ٣

Milani, Eminent Persians, 1:287. 
 . ۶۸۵تا  ۶۷۸: ۲، )۲۰۱۲(لس آنجلس: کتاب،  در دامگه حادثه فرد،نگاە کن�د به غین  . ٤
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 گر ت��ن بهائ�ان ایران در این دوران حب�ب هللا ثابت (ماز موفق�� 
کت ی) بود. ثابت کارآف��ن و صنعتگر ۱۳۶۹ ب�ش  شها�بود که �ش

او از جواین در تجارت  ١. م کردە بودند هزار نفر را استخدا ۱۰از 
 و  انهاستعداد �س�اری از خود �شان داد و به تدر�ــــج از طرق خالق

. او تل����ون را به ایران آورد اما بعدا� اندوخت عظ�� ثروت سازندە
دولت آن را به نفع خود از او گرفت. ثروت او سبب شد که با افراد 

ی��ورک بود، وقیت او در ن ۱۳۳۲ سال . در داشته باشد نفوذ تماس با
ا�ط س�ا� ایران  مادر محمدرضا شاە به آنجا سفر کرد. به علت �ش
در آن زمان کارکنان سفارت ایران از پذیرش مادر شاە ابا داشتند. 

ت شد دچار حادثه شد و پا�ش شکساز کشیت پ�ادە � مادر شاەوقیت 
ردند. مراقبت ک ویو ثابت و هم�ش او را به ب�مارستان بردند و از 

وع ارتبا� نزد�ک م�ان این زوج و مادر شاە بود که تا ای ن واقعه �ش
در خالل کارزار ضد  ۱۳۳۴در سال  ٢های �س�ار ادامه پ�دا کرد. سال

 ، ن از خطرا ارتباطاتاز  تا  تالش کرد  ثابتبهایئ یت که خود برای کاسنت
 ٣بهائ�ان با آن مواجه بودند استفادە کند. 

  د�گر هم بهایئ �س�ار ثروتمند  چند در این دوران 
گ

 در ایران زند�
های اجتما� و اقتصادی آنان از فعال�ت یکردند. بحث در�ارە�

ن افراد و ای این ��د بر وجود أ ی این مقاله خارج است. اما تحوصله
 مرفه را داشتند برای ارز�ایب واقع ا�جاد  واقع�ت که فرصت

گ
زند�

                                                
 ؛ و )۱۹۹۳آنجلس، (لس �گذشت حب�ب ثابتنگاە کن�د به حب�ب ثابت،  . ١

Milani, Eminent Persians, 2: 678-85.  
س است: ترجمه  ن در آدرس ز�ر در دس�ت  ی انگل�� این کتاب ن�ی
 https://archive.org/details/HabibSabetMem   

ن نگاە کن�د به   همچننی
Encyclopedia Iranica, s.v. “Sabet, Habib.” 

 . ۲۴۷تا  ۲۳۹صص  ،حب�ب ثابت �گذشتنگاە کن�د به حب�ب ثابت،  . ٢
3. See Encyclopedia Iranica, s.v. “Sabet, Habib.” 

https://archive.org/details/HabibSabetMem
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در دوران حکومت محمد رضا شاە ی بهایئ بینانه از وضع�ت جامعه
وری است.   ١ �ن

 
 ضد بهائئ  هایانجمن

رس� اجازە داشتند که جلسات خود را برگزار کنند،  بهائ�ان به طور غ�ی
ط آن ه خود را ب مردم� و صدا انجام شود و توجه که این کار یب   به �ش

ضد بهایئ از سوی ساوا�  هایانجمنزمان، جلب نکند. به طور هم
ا ر  شدند تا برای بهائ�ان درد� درست کنند و جلسات آنها حما�ت �
�هبر هم بزنند  ، ٢ی مهدو�ه، �ا انجمن ضد بهائ�تی حجت�ه. انجمن خ�ی

که شاە را دو�ارە به قدرت   ۱۳۳۲ظاهرا� بالفاصله بعد از کودتای سال 
س�س أبروجردی ت هللاآ�تی رساند، توسط شیخ محمود حلیب با اجازە

شد. این انجمن که عدم مداخله در س�است را به عنوان �� از اصول 
شد و این واقعییت خود منظور داشته بود، از سوی ساوا� حما�ت �

و ساوا�  حکومت پهلوی ٣ی�د آن وجود دارد. أاست که مدارک کا�ن در ت
کردند تا بتوانند احتماً� از انجمن به عنوان مجرایی استفادە �

                                                
) ۱۳۸۹شخ� که به تکرار در مجادالت ضد بهایئ از او نام بردە شدە، ه��ر یزداین (م.  . ١

 است. نگاە کن�د به: 
Milani, Eminent Persians, 2: 799-807. 

کردند در واقع نا� که معموً� اعضای این جامعه قبل از جمهوری اسال� استفادە � . ٢
 بود. نگاە کن�د به: انجمن ضدبهائ�ت 

Michael M.J. Fischer and Mehdi Abedi, Debating Muslims: Cultural 
Dialogues in Postmodernity and Tradition (Madison, WC.: 
University of Wisconsin Press, 1990), 48.  

 : داد، نگاە کن�د بهی فعال�ت �ی این که رژ�م پهلوی به این انجمن اجازەدر�ارە
Abrahamian, Radical Islam, 19. 

برای ارتباط م�ان ساوا� و حجت�ه، نگاە کن�د به ض�اءالدین عل�ا�سب و سلمان علوی  . ٣
؛ برای ۱۴۰تا  ۱۱۵، صص )۱۳۸۵(قم: زالل کوثر،  شنا� انجمن حجت�هج��انن�ک، 

، اسناد ب�ش�ت در�ارە هائ�ان ایران، اسناد بی حما�ت ساوا� از حجت�ه، نگاە کن�د به امیین
 . ۱۰۵۰تا  ۱۰۴۸صص ، تا انقالب اسال� ۱۳۳۲از سال 
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احساسات مذهیب جوانان را از ط��ق آن هدا�ت کنند و به این ترت�ب 
ن آنها به گروە ی-های دیین از پیوسنت   س�ا� مخالف حکومت جلوگ�ی

اند  دل و اعضای سابق این انجمن س� کردەکنند. بر�ن محققان هم
  را که آن 

�
و و خشونت عمدتا ن پ��ش تر دقیق یتص��ر  ١دهند.  جلوە پره�ی

 خشونتاز فعال�ت
�
ن آن از سوی های این انجمن و ماه�ت بعضا آم�ی

ن بهائ�این  ٢د�گر اعضای سابق انجمن  حمالت آماجکه   ارائه شدە و ن�ی
�� این گروە ن بودند که  د�دە ، بهائ�انبر این بودند. عالوە قرار گرفته ف�ی

که ق��ان�ان حمالت انجمن   فهم�دند اجرای قانون وقیت � مورانأم
اظهارایت که  ٣زدند. بهائ�ان هستند، از مجازات خاط�ان ��از �

ە  ب�ان کردە و در آن توضیح داد ، روشنفکر مسلمان،عبدال���م �وش
انجمن را ترک کردە، شاهدی بر این واقع�ت است که  جواین در که چرا 
�� را شامل �های انجمن خشو فعال�ت ن ی که بهنت ف�ی ن  شدە، چ�ی

 ٤ . انجام�د �وش جوان  یی جدا
                                                

1. See Encyclopedia Iranica, s.v. “Hojjatiya.” 
2. See Mehdi Abedi’s description in “Shi‘ite Socialization in Pahlavi 
Iran: Autobiographical Sondages in a Postmodern World,” in Fischer 
and Abedi, Debating Muslims, 48-54.  
ن حجتّ�ه، در بازگویی خاطرات خود از اقدامات این گروە در  عباس مظاهری، عضو پ�شنی

گ��د. ی اعتقادات ا�شان �پرا�ین در�ارە�ین عل�ه بهائ�ان، و تهمت و دروغپرا نفرت
، در »ک�ش پنهان�سل«ی ی عباس مظاهری با شاپور دا�شمند، مجموعهمصاحبه

س در پیوند ز�ر:   دس�ت
https://www.youtube.com/watch?v=6Rj_C34oxKM 

ن شان در رخنه به جلسات بهائ�ان و برانگ�ای از نحوە عمل�رد حجتّ�ه، س�برای نمونه خنت
 ،  . ۴۵۴تا  ۴۴۹، صص تار�ــــخ س�سانمسلمانان عل�ه ا�شان، نگاە کن�د به محّبیت

مارس  ۲۳ران امروز (ای، »فکری ایرانشنا� روشنآس�ب«نگاە کن�د به نادر سع�دی،  . ٣
۲۰۰۹( ، 

www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/17686/ (accessed 11 
Apr. 2015).  

. ۱۰۴ص ، حجت�ه شنا� انجمنج��انن�ک، �سب و علوینقل شدە در عل�ا  . ٤
ن بار منت�ش شدە در روزنامه  . ۱۳۷۷ت�ی  ۸، ۱۰۰ی شمارە، جامعهی نخستنی

https://www.youtube.com/watch?v=6Rj_C34oxKM
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 داد که جلسات بهائ�ان را بر � اجازەساوا� به اعضای انجمن حجت�ه 
ا  بود که غ�ی بهائ�این ر  اینشان هدف سازماین اص� هر چند هم زنند، 

از  کوشند تا باند، ب�ابند و آمد جذب تفکرات بهائ�ان شدەکه به نظر �
ن  یی بهایئ به جامعه آنها  پیوسنت ه از کنند. انجمن حجت�ه چ  جلوگ�ی

برخورداری از آزادی عمل برای  از نظر  نظر همکاری با ساوا� و چه
 یتر قد�� سازمانها، بنا به گزارشدرد�سازی برای بهائ�ان، تنها نبود. 

شهاب هللاآ�تتوسط  ۱۳۲۰به نام انجمن تبل�غات اسال� که در سال 
حما�ت ساوا� از  هانخوا ۱۳۴۱در سال  ١س�س شدە بودأپور ت

ن حماییت ی بهایئ شدە و های خود عل�ه جامعهفعال�ت ه دست را ب چننی
بهایئ معلم بودند. های ضد �س�اری از اعضای این سازمان ٢ آوردە بود. 

از ی مقالهخاطرات کود� و اوا�ل جواین ن��سندە ی حا�ن در ش�ی
است   ۱۳۵۰ یتا اواسط دهه ۱۳۴۰ یاز اواخر دههآ�ندە از خاطرایت 

ستان و  د�ستانکه در آنها معلمان در  که بهائ�ان چه  آنبه هر  دب�ی
آموزان بهایئ �ا به دا�ش کهآنکردند، یب انگاشتند حمله �مقدس �

�ا بتوانند از این حمالت  بدهند والدین آنها حق دفاع از اعتقادات خود 
 به جایی شکا�ت برند.  لف�ن 

 
 عدم موجود�ت رس�

، هیچ وجود  دوراندر  حکومت محمدرضا شاە، بهائ�ان، به عنوان بهایئ
، نام  ٣نداشتند.  ایاجتما� » ایئ به«به استثنای آثار جد� ضد بهایئ

                                                
١ .  ، ی،بهایئ «نگاە کن�د به توک� طر�ت ن  ؛۹۲تا  ۹۱صص » ست�ی

Encyclopedia Iranica, s.v. “Anjoman-e Tabligat-e Islami.” 
�ه ۱۳۵۱آبان  ۲۷ی اص� این سند به تار�ــــخ �سخه . ٢  مجاهدی است. این سند در ��ش
ن نگاە کن�د به: ) ۱۳۵۹خرداد  ۱۹( ۸۴، ۱  انتشار �افته است؛ همچننی

Encyclopedia Iranica s.v. “Anjoman-e Tabligat-e Islami.”  
شد. بهائ�ان حضور واق� و غ�ی رس� داشتند اما حضورشان به طور رس� انکار � . ٣

 ، وس عالیئ  »ی مال�ات بر ارث. تار�خچه«نگاە کن�د به س�ی
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�
ها و مجالت ذکر ها، کتابهرگز در تل����ون، رادیو، �ا روزنامه تق��با

�ان های عمو� به بهائ که در رسانهیئ استثنا شد. در موارد �س�ار �ن
. واندند خ�ی گمراە) (�عین فرقه» ی ضالهفرقه«را شد آنها اشارە �

مندان �ا پزشکان بهایئ ن�حیت موفق توا�ستند به ت��ن کارآف��نان، ه�ن
 عمو� ایران�ان از 

گ
 ظر نطور علین خود را بهایئ بنامند. بهائ�ان در زند�

ی هیئت ایراین به سازمان نمایندە بار �ک  ١بودند. » موجودنا«قانوین 
این داستاِن خ�ا�  ٢وجود ندارد.  ایملل اعالم کرد که در ایران هیچ بهایئ 

 ٣ در �ا� دوران حکومت محمدرضا شاە ادامه �افت. 
 

                                                
 نقل شدە از:  . ١

Martin, Persecution 14. 
ی ، نمایندە١٣٣٤، بعد از کارزار ضدبهایئ سال ب�ان شد  ۴۹طور که در پانوشت  همان . ٢

 -ایران در سازمان ملل، رضازادە
گ

شفق، ادعا کرد که در ایران بهائ�ان �س�ار اند� زند�
، نمایندە�  از طرف ن«ی ایران، خانم ت�مورتاش کنند. اما بنا بر مستندات ف��ش

گ
مایند�

 ن�ایران هیچ بهایئ  ایران در سازمان ملل به این سازمان اعالم کرد که در 
گ

 » کند. ای زند�
3. Fischer, Iran, From Religious Dispute to Revolution, 187.  
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 ناامی� مجدد : ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۶های سال
س�ا� در دو سال آخر حکومت شاە الگوی -اغتشاشات اجتما�

روح  ۱۳۵۶کرد. در اردیبهشت   اح�ا  بحران را  �کوب بهائ�ان در دوران
 ١هللا ت�موری در روستای فاضل آباد نزد�ک به گرگان به قتل رس�د. 

آنان با  امج�انقاتالن دستگ�ی شدند اما دادگاە بارها به تع��ق افتاد. 
ی مقتول که قاتالن را از هرگونه مجازات �ا ای از خانوادەدر�افت نامه

ساخت آزاد شدند. محفل روحاین م� بهائ�ان ایران، معاف � هد�
وع م�ج تازە  نگران از این ای از �کوب باشد، به که این رو�داد �ش

�ا  بهائ�ان توص�ه کرد که در صورت مواجهه با �کوب به دولت مح�
در برابر ، ژنرال ع� محمد خاد� ۱۳۵۷آبان  ۱۶در  ٢م� شکا�ت کنند. 

مور أهم�ش در خانه به قتل رس�د. قاتالن به احتمال ز�اد م چشمان
  ٣ساوا� بودند. 

                                                
برای . ۲۰۹تا  ۲۰۲، صص )۱۳۵۶ت�ی -خرداد( ۵ی شمارە، اخبار امرینگاە کن�د به  . ١

، رواییت دل تا انقالب  ۱۳۳۲اسناد بهائ�ان ایران، از سال آزار از این قتل نگاە کن�د به امیین
 . ۴۴۰تا  ۴۳۸صص ، اسال�

 . ۴۳۱، ص )۱۳۵۶( ۱۱ی ، شمارەاخبار امرینگاە کن�د به  . ٢
وس عالیئ ی ب�ش�ت در�ارەبرای مطالعه . ٣  و مرگ ژنرال خاد�، نگاە کن�د به س�ی

گ
، ی زند�

 درگذشت سپهبد ع� محمد خاد�«
گ

، صص )۲۰۱۵بهار ( ۱ :  ۳۰ ،ایران نامه ،»چگون�
 . ۲۶۲تا  ۲۴۶
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 را به عهدە داشت رانیا م� یی ما�هواپ ت�� یشانزدە سال مد ع� محمد خاد�سپهبد 

 
آبان  ۲۹در  ی اسالمستارەگرای ی اسالمهفته بعد روزنامه ۲کم�ت از 
ن گزارش داد:  ۱۳۵۷  ی مشکالت کشور ما هستند و بهائ�ان ر�شه«چننی

ن در آخ��ن ماە» با�د مجازات شوند.   ن�ی
�

های رژ�م در مجلس شورای م�
، ۱۳۵۷آبان  ۷روز  شاە، تح��کایت عل�ه بهائ�ان صورت گرفت. در 

ن  »های مّخریب س�است«ای به نمایندە  اشارە کرد که در ایران به ساخنت
هاى خ�� گرى گرى و از� ،گرىیئ بها ،گرىقب�ل بایب  از«هایی فرقه

ای به ، نمایندە۱۳۵۷آبان  ۹در  دو روز بعد، ١»د�گرى پرداخته است. 
خست ن در ط�ح است�ضاح دولت به شدت به انتقاد از  نام عباس اخبار 

عباس ه��دا  بق،سا وز�ر  ها دا�ست  پرداخت و او را مسئول کاسیت  ،ام�ی
رفت بازى گه ب � چهاردە سال حكومت تمام هسیت ممل�ت را  در «که 

 و بعد  ،»داد اغراض خود قرار  ام�ال و  یرا باز�چه تمدن ما  فرهنگ و  و 

                                                
دە. ١ وح مذا�رات مجلس «ی نگاە کن�د به ل�ح ف�ش ن قابل جستجوی م�ش وح : منت ل�ح م�ش

 و اسال�
�

ی مرکز موزە ی، (مرکز تحق�قات کامپیوتری علوم اسال�، کتابخانه»شورای م�
)، دورە

�
، �شستاسناد مجلس شورای م�

�
، ١٩٢ی ب�ست و چهارم مجلس شورای م�

  .  ١٨٥ص 
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زا رضا قناد را مفصً�  م متداول به رســ  بهایئ بودن پدر بزرگ ه��دا، م�ی
ن از  از اعضای «به عنوان �� ــ  »بهایئ « یذکر واژەتا آن زمان �عین پره�ی

ن از  کرد مط�ح   »مردود یفرقه ح حا� ن�ی در پ ،حب�ب هللا خان و �ش
ای و در مرحله کرد � »مردود یتبلیغ به نفع فرقه«داد که  ، ارائهه��دا 

زا عمران خود  ی�هو باز ت�  کرد ه  ت�� ،لبنان یقا�ن ش�عه ،نزد شیخ م�ی
، ۱۳۵۷آبان  ۳۰حدود سه هفته �س از آن، روز سه شنبه  ١را شکست. 

 اد کرد و � »هابهایئ «از  تد�گری به نام نواب صفا به �اح ینمایندە
ازمانبا کمک عوامل س« آنها  که  را به باد تهمت گرفت. او مد� شد  آنها 

وطین که از طرف  یب افراد ــ  ندو شهای جاسو� غرب هدا�ت �
ند های نفیت دستور �ها و تراستکارتل ها در روا�ت او بهایئ  ». گ�ی

در ایران اجرا  سال اخ�ی  ۱۵بودند که در  »نما�شنامه فج��«باز�گران 
بهائ�ان را  خواستند نمایندگان �معلوم است که این  ٢شدە بود. 

ن تعصب دیین در م�ان شّد المصالحه قرار دهند. وجه ت گرفنت
و تح��کایت از آن دست که نمایندگان مجلس بدان پرداخته گرا�ان اسالم

بود.  مختلف ایران همراە نقاط با حمالت پرا�ندە به بهائ�ان در بودند، 
 ردند کغارت  را ر�ز، �وستان و مرودشت اموال بهائ�ان در خورم�ج، ین 

های ، حمالت گروە۱۳۵۷آذر  ۱۰در ای از آنان آوارە شدند. و عدە
ن مردم عل�ه بهائ�ان  از  یمحلهخشمگنی ه داخل ب سعد�ه در نزد�� ش�ی

وع ماە مقدس محرم ( که  ماەشهر �ا�ت کرد. از اواسط آذر  با �ش
ر د ایت با غل�ان احساسات دیین ش�ع�ان همراە است) شا�ع معمو�ً 
از حومه ةکه قرار است   منت�ش شد مبین بر اینی ش�ی القدس و حظ�ی
ی های بهائ�ان به آ�ش کش�دە شود. این تهد�دها در سعد�ه جامهخانه

                                                
وح«نگاە کن�د به  . ١ ، �شست ، دورە»ل�ح م�ش

�
ی ب�ست و چهارم مجلس شورای م�

 .  ١٨٦، ص ١٩٣
وح،  . ٢ ، دورەل�ح م�ش

�
 . ۱۹۰، ص ۱۹۷�شست ی ب�ست و چهارم مجلس شورای م�
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 جامعه
گ

ان ای متشکل از بهائ�عمل به خود پوش�د. سعد�ه محل زند�
های متعلق به این دو دین ارتباطات و مسلمانان بود و در م�ان خانوادە

 
گ

وجود داشت. �ک روحاین سه شب متوا� باالی من�ب عل�ه  خانواد�
این و اعالم کرد که آنها �ا با�د به اسالم بگروند �ا  ا�د ببهائ�ان سخ�ن

 از مردم �شت در�  آذر، گروە خشمگیین  ۲۲در  ١سوزاند.  را  شانها�خانه
دار ) که �ک درجه۱۳۵۷ت هللا فهندژ (م. ای �ک بهایئ به نام صفخانه
ن  ی ار�ش بود جمع شدند. آنها قصد داشتند فهندژ و بهرتپاینی

اش را به مسجد بکشانند تا آنها را به ترک دین مجبور کنند. بنا خانوادە
ن تهد�د کردند که دخ�ت بر بع�ن از روا�ت ا از او ر  شها آنها همچننی

خواهند گرفت. فهندژ دست به دامن مأموران اجرای قانون شد که به 
ی انهخ به �شت بام ها به محل ن�امدند. او سپساو کمک کنند اما آن

ن  خود رفت. وقیت مردم زور  ی او را بهخانه در� که س� کردند   خشمگنی
ه این حمالت بود: او به کساین ک عامالنکه آرزوی   کرد د، کاری  نباز کن

او و  ،حمله کردە بودند با تفنگ شل�ک کرد. در پاسخ اشبه خانه
ک � قتل چند مسلمان به دست. ند کشت  شل�ک گلولهبا  را  هم�ش

های به خانه داد و در نت�جه آنان کنندگان مردم بهانهبه تح��کبهایئ 
بهائ�ان در سعد�ه حمله کردند و آنها را به آ�ش کش�دند. اخبار این 

مرد  ۲۰۰متشکل از  های خشمگیین حمالت به �عت منت�ش شد. گروە
 مانن

گ
، که هم� داشتند،   نبر تهای س�اە شورا لباسعا د عزاداران�ا ب�ش�ت

                                                
های حب�ب هللا حک��. در آن زمان حک�� به عنوان عضو محفل روحاین �ادداشت . ١

از به خدمت مشغول  به اتفاقات به دقت توجه � مح� بهائ�ان ش�ی
�
کرد. بود، و طب�عتا

غشوش های حمله به بهائ�ان مروا�ت«ن��سد که ی سعد�ه، ف��ش �در ارتباط با واقعه
 های متفاویت که در این مقاله نقل شدە حا� از این اغتشاش است. روا�ت» است. 

Fischer, Iran, From Religious Dispute to Revolution, 206.  
ی دلخراش ی این واقعهدست اول دقیق و ارزشمندی در�ارە های حک�� سند�ادداشت

 است. 
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وع به حمله به خانه از کر کوچه به کوچه، �ش  ١دند. های بهائ�ان در ش�ی
ها شد و این خانه بهایئ حمله ٢٠٠حدود  یهاخانهبه  روز  ۳تا  ۲ �

ی    ها و از مغازە�س از غارت به آ�ش کش�دە شد. تعداد چشمگ�ی
  ٢سوزاندند.  ی بهائ�ان را همهاکارخانه

�
وهای نظا� و پل�س عمدتا  ن�ی

ن گروە  یاز حملهدخالت نکردند و  ی نکردن های خشمگنی . د مردم جلوگ�ی
�ندر بع�ن موارد  ،در واقع ن ها و خانه الزم برای به آ�ش کش�دن ب�ن

 هللاآ�ت ٣موران ته�ه شد. أمی از خودروهای نظا� و با اجازە ها مغازە

                                                
 خاطرات شخ� نگارندە.  . ١
٢ . � 

گ
از زند� ن نوشته است که خ�� از بهائ�این که در آن زمان در ش�ی ی انهکرد، چننی

به محمد  نی ابوالقاسم افنابهایئ به آ�ش کش�دە شد. نگاە کن�د به نامه » ۲۰۰حدود «
، ۲ج  ،مهرگان »زادە،دو نامه از جمال«زادە در محمد ع� همایون کاتوز�ان، ع� جمال

دهد که ر تحقیق جد�دی �شان �. تورج امیین د۵۳، ص )۱۳۷۲زمستان ( ۴ی شمارە
از به آ�ش کش�دە شد و در مجم�ع به  ۱۷۰ نفر حمله شد. به  ۲۹۵خانه و مغازە در ش�ی

ە ن خانهیع خانهی وسنظر او، گس�ت ان دقت عامالن در �افنت ن ای ههای سوخته، و م�ی
ی همکاری ساوا� و حجت�ه، �عین دو سازماین است که به دهندەبهائ�ان، هر دو �شان

، خویب از محل خانه ائ�ان ایران، اسناد بههای بهائ�ان آ�ا� داشتند. نگاە کن�د به امیین
�ک محقق غریب گفته است که  . ۴۵۸، ۴۵۵صص ، تا انقالب اسال� ۱۳۳۲از سال 

 خانه و مغازە غارت شدند. نگاە کن�د به:  ۴۰۰
Karen L. Pliskin, “Camouflage, Conspiracy, and Collaborators: 
Rumors of the Revolution,” Iranian Studies, Vol. XIII, Nos. 1-4 (1980): 
55-81.  

 در �شستای�ج مهرزاد، �� از نمایندگان مجلس شورا. ٣
�

دو�ست و سوم مجلس  ی م�
وی این وقایع را مشابه ی این حادثه صحبت کرد. در�ارە ١٣٥٧آذرماە  ٣٠ در تار�ــــخ

تحت نظر و حما�ت مأموران فرماندارى «دا�ست که » سینما رکس آبادان«ی واقعه
از رخ دادە است تا انقالب ملت ايران عل�ه ظلم و فساد و  نظا� و انتظا� شهر ش�ی

 و جنگ مذهیب جلوە دادە شود. 
گ

دها بع» اختناق تح��ف شود و به صورت دودست�
د. ی سینما رکس آشکار شی عامالن واقعهو �س�اری د�گر ــ در�ارەــ  نادرسیت ارز�ایب او 

ش از عامالن واقعه ن صحت و سقم تعب�ی از مستلزم تحقیق ب�ش�ت است. اتعینی ین ی ش�ی
د  افسانه و واقع�ت را در هم آم�خت و تص��ری مخدوش تعب�ی به کنار، وی در روا�ت خو 

از به جای گرو� » بهایئ  یفرقه«از رو�دادها ارائه داد که در آن اعضای  در ش�ی
وح«شدە، �ک طرف جنگ معر�ن شدە بودند. نگاە کن�د به غارت ی رە، دو »ل�ح م�ش

، �شست 
�

ی ساوا� . اسناد منت�ش شدە١٩٦، ص ٢٠٣ب�ست و چهارم مجلس شورای م�
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ها که این خشونت  ) از ترس آن۱۳۶۰ رگ(م شیخ بهاءالدین محالیت 
د که اعالم کر  �انجام چنان شد�د شود که به ک� از دست خارج شود،

، خانه«
گ

های د�گران با�د محفوظ ماند حیت ا�ر ها، و مغازەمحل زند�
حاج  هللاآ�ت ١»و اختالفات مذهیب با�د پا�ان �ابد.  باشند آنها مسلمان ن

ن دستغ�ب (م ن در ب�ان�ه۱۳۶۰ رگعبدالحسنی  پهلوی و  حکومتای ) ن�ی
انندە ن . واند خی این واقعه پل�س مخ�ن آن �عین ساوا� را عامل برانگ�ی

که چند روز بعد از حمالت این ب�ان�ه را صادر کرد، در آن توضیح   وی
ن اسالم  ن اسال�، هر گاە شخص کافر در �زمنی داد که بر اساس قواننی

 کند، حا�م مسلمان
گ

 که ، اص�کند حفاظت  م ز جان و مالشبا�د ا زند�
رس�فرقه«او آن را به  ن زمان  ٢. هم تعم�م داد » های غ�ی در همنی

ن  هللاآ�ت را کار  »اهتعرض به بهایئ « روح هللا خمیین در فرا�سه ن�ی
از، ٣دا�ست.  »دولت« ک� بعد در د�گر جاهای   به دنبال ماجرای ش�ی

ن  وف آباد غرب، �ک روحاین معر . در شاەکردند حمله  بهائ�ان  به ایران ن�ی
                                                

ن یب  به این  های افزودە شدەهایی را در بر دارند. �ادداشتدقیت در ارتباط با این وقایع ن�ی
ن�د به کند. نگاە ککند و بهائ�ان را مهاجم و قاتل معر�ن �اسناد واقع�ت را تح��ف �

(تهران: مرکز . ۱۳۵۷آذر  ۲۵آذر تا  ۲۱، ۲۰، ج انقالب اسال� به روا�ت اسناد ساوا�
، ۲۶۱، ۲۵۹تا  ۲۵۸، ۱۴۸تا  ۱۴۶، صص )۱۳۸۵رر� اسناد تار��ن وزارت اطالعات ب

۴۰۵ ،۴۰۷ . 
ن ستون که ). ۱۳۵۷آذر  ۲۷( ۴۲۳۳ی شمارە ،پارس ینگاە کن�د به روزنامه . ١ در همنی

از«عنوان  از ارائه شدە » اخبار ش�ی دارد روا�ت مبهم و مغشو�ش از حوادث سعد�ه و ش�ی
، نگاە کن�د به وهمن،ی است. برای مالحظه صد ک� اظهارایت مشابه از آ�ت هللا محالیت

 . ۴۴۵تا  ۴۴۴، ص و شصت سال
بهمن  ۲( ۴۲۴۲ی شمارە، پارسی آ�ت هللا دستغ�ب، نگاە کن�د به برای ب�ان�ه . ٢

ن  یب . اسناد منت�ش شدە۴، ص )۱۳۵۷ هایی دارد. دقیت ی ساوا� در ارتباط با این وقایع ن�ی
م و کند و بهائ�ان را مهاجهای افزودە شدە به این اسناد واقع�ت را تح��ف ��ادداشت

 ۲۱، ۲۰ ، جانقالب اسال� به روا�ت اسناد ساوا�کند. نگاە کن�د به قاتل معر�ن �
، صص )۱۳۸۵: مرکز برر� اسناد تار��ن وزارت اطالعات (تهران. ۱۳۵۷آذر  ۲۵آذر تا 
 . ۴۰۷، ۴۰۵، ۲۶۱، ۲۵۹تا  ۲۵۸، ۱۴۸تا  ۱۴۶

٣ .  ،  انقالب اسال�، ی نورصح�فهنگاە کن�د به خمیین
گ

 (تهران: سازمان مدارک فرهن�
 . ۷۹:  ۴، ج )۱۳۶۱
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و گفت:  رد کبا بلندگو مردم را عل�ه بهائ�ان تح��ک   »شیخ بهشیت «به 
در  »مان ما را بکشند. لدولت به بهائ�ان اسلحه دادە که جوانان مس«

های ها و مغازەگرو� از مردم به خانه ،١٣٥٧ماە دی ١٧در  نت�جه،
 س�ار ب��ر احمد � مورد ١و بع�ن را به آ�ش کش�دند.  کردند بهائ�ان حمله  

ن مردم از شب از سوی گروە حمالیت  سلسله و با بود  شد�د  های خشمگنی
، و تعدادی ز�ادی از بهائ�ان در این ماجرا آوارە آغاز شد  ۱۳۵۷دی  ۲۲

 چندهای حکومت پهلوی ایران در آخ��ن ماە نقاطدر د�گر  ٢شدند. 
شواهدی وجود دارد که حا� از نقش  چند هر  ٣کشته شدند. بهایئ  

از است اما در در سعد�ه ۱۳۵۶ساوا� در حمالت آذر ماە  ی ش�ی
توان با اطمینان دا�ست که آ�ا ساوا� ارتباط با سایر این وقایع، ن�

ن این حمالت بود �ا  که روحانیون و مردم با   اینعامل به راە انداخنت
وهای  دولتی عدم مداخلهاز اطمینان  های  دولیت به علت ناآرا�و ن�ی

 . ند زد ات، دست به این اقدامکشور 
 

                                                
د، م�ان نهادنزادە که به عنوان شاهد ماجرا این اطالعات را با من در از کتایون ت�ت  . ١

 گزارم. سپاس
2. For details, see Geoffrey Nash, “The Persecution of the Baha’i 
Community of Iran, Ridvan 1979-Ridvan 1983,” The Baha’i World 
1979-1983 (Haifa, Israel: The Baha’i World Center, 1986), 271-74. 

� از قتل سه بهایئ در فاصله . ٣ ، در جهرم، ۱۳۵۷دی  ۱۹تا  ۱۳۵۷مرداد  ۲۲ی برای �ش
تا  ۳۵:  ۲، ج �کوب و کشتارآب و حصار خراسان، نگاە کن�د به ن�کوصفت، دو م�ان
۳۶ . 
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 نت�جه
تا جایی که به رفتار دولت، روحانیون و د�گر شهروندان م��وط است، 

ی ی بهایئ ایران از سه مرحلهدر دوران حکومت محمد رضا شاە، جامعه
�� همراە بود که  ن ن مرحله با فقدان امن�ت ف�ی جدا�انه گذر کرد: نخستنی

ی همکاری م�ان دولت و روحانیون بود. این مرحله در کارزار خود نت�جه
های ی اوج خود رس�د. در اوج �کوببه نقطه ۱۳۳۴د بهایئ سال ض

عمو� خود در  ینگران وجههشاە که  ۱۳۳۴�ا�ی بهائ�ان در سال 
های روحان�ان برای �شد�د �کوب خارج از کشور بود و م�ان خواسته

ی بهایئ و ن�از به ا�جاد تص��ری از خود به عنوان پ�شاهنگ جامعه
در  . ترجیح داد ی دوم را گ��نه  �انجامحقوق ��ش گرفتار شدە بود 

ن  بازتابهایی که شاە از درس ،واقع ر سال د المل� کارزار ضد بهایئ بنی
��د او بر حقوق ��ش به عنوان أ آموخت ظاهرا� دل�ل اص� آغاز ت ۱۳۳۴

ن این واقع�ت که رسانه ١ی ایراین بود. پود اص� جامعهوتار های بنی
المل� دولت ایران را محکوم کردە بودند که تا حدی مسئول بع�ن از 

  شاین حمالت بودە است و بع�ن د�گر را ناد�دە گرفته، شاە و حکومت

                                                
فته«این با تص��ر شاە از خود به عنوان �ک پادشاە  . ١ تطبیق » یب انقال«و حیت » پ��ش

 کند. نگاە کن�د به: �
Ansari, Modern Iran, 160, 163-4, and passim. 
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ام خود به حقوق اسا� ��ش  ند و به ز�ان آور را را مجبور کرد که اح�ت
کارزار ضد   دی� بع بازتابدر تحل�ل خود از  توک� طر�ت . کنند ی�د  أت مکررا� 

 یکه چگونه �ک روا�ِت مبتین بر مدارا  گ��د �، ۱۳۳۴بهایئ سال 
ن بار به وجود که سال  تمدین  ها قبل از سوی کانون وکالی ایران برای اولنی

تر از �ک  ای مستحکمبه �سخه ۱۳۴۰ی آمدە بود به تدر�ــــج در دهه
توک�  ١مدارا و پذیرش� دگراند�شان تبد�ل شد.  یروا�ت در�ارەکالن
، های پ�ش از انقالب اسال�در تحل�ل خود از تار�ــــخ ایران در دهه طر�ت 

کند: راین اشارە �ی حکمی مستمر م�ان دو شیوەبه اختالف و مواجهه
� فق�، تکحکم

، و ناراین ، مدار راین قانون، در برابر حکمروادار مذهیب
 ٢. است »برابری حقوق«  به نامبر ارز�ش مبتین که   روادار مذهیب و چند

ی  جامعهآلودِ توان گفت تار�ــــخ خوناین تحل�ل بنگ��م، � منظر ا�ر از 
راین ی حکمی شیوەنت�جه ١٣٣٠ی و اوا�ل دهه ١٣٢٠ی بهایئ در دهه

 ١٣٥٠تا اواسط  ١٣٤٠ی فق� بود و امن�ت �سیب بهائ�ان در دهه
� راین چندی حکمی شیوەنت�جه در دو  ،بود. بنابراین مدار قانون مذهیب

سال آخر حکومت محمد رضا شاە که با اغتشاشات همراە بود، 
این فق� ر بازگشت حکم یی بهایئ �شانهخشونت دو�ارە عل�ه جامعه

 بود. 
�م نظر در ا�ر حق استخدام در مشاغل دولیت را  ت که توان گف، �بگ�ی

� و چند روادار روا�ِت کالنراین مبتین بر  حیت در دوراین که حکم  مذهیب
ی بهایئ به طور رس� از بع�ن از حقوق اسا� بود، جامعهتمدین 

ن  اجرای های مختلفمدین خود محروم بود. اما شیوە  اینو این قواننی
ر توا�ستند در بخش خصو� کار کنند، و به طو واقع�ت که بهائ�ان �

                                                
١ .  ،  . ۹۳تا  ۸۵، ۵۷تا  ۵۳، صص »چرخ�ش تمدین «توک� طر�ت
، »راین ی حکمشیوە«برای مفهوم فوکویی  . ٢ ، »چرخش تمدین «، نگاە کن�د به توک� طر�ت

، نگاە  ی حکمی تضاد تار��ن م�ان این دو ن�ع شیوە؛ برای بحی� در�ارە۵۶تا  ۵۵صص  راین
   . ۹۳تا  ۵۵جا، صص کن�د به همان
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رس�  که انجمن   ، و اینخود بودند  انجام مراسم مذهیب  مجاز بهغ�ی
د، برای بهائ�ان درد�ساز شو که حجت�ه با حما�ت ساوا� اجازە داشت  
 در کنار هم ما را به این نت�جه �

گ
 بهائ�انهم�

گ
 ایران در  رسانند که زند�

هایئ ایران ی بتار�ــــخ جامعه ،این دوران به هیچ وجه همگن نبود. بنابراین
 که �ست. تا جایی در این دوران به هیچ وجه رواییت خ� و �کپارچه ن

او به مذهب  خاطر شد�د رغم تعلقبه شود،�وط �به خود شاە م� 
ایئ به دو به کمو دستعل�ه بهائ�ان نداشت،  خا�، تعصب ١ش�عه

 �پزشک خصو  ،به طور ضمین اعتماد کرد: دک�ت عبدال���م ا�ادی
ز�ر در زمان ول�عهدی و و  شمدیر دف�ت  ،اسدهللا صن�� سپهبد شاە و 

کرد که قدرت و جنگ او در زمان پادشا�. اما هر زمان احساس �
منافعش ممکن است به خطر ب�فتد، آمادە بود که بهائ�ان را ق��این  

وع حمالت روحانیون  شموافقت طور کههمانکند،  هائ�ان ب عل�هبا �ش
ن وقایع سال ۱۳۳۴در سال  � ح اغتشاشپر های و ن�ی

�شان  شکومتپا�این
 دهد. �

در تفس�ی خود از موقع�ت بهائ�ان در بازی م�ان روحانیون روی متحدە 
 که در ایران،   گ��د �و حکومت در تار�ــــخ مدرن ایران، 

نج ای در شطر ی پ�ادەبهائ�ان در بخش اعظم تار�ــــخ خود مهرە
هیچ �ک از …. ها و روحانیون بودندپ�چ�دە م�ان دولت

را  ی پ�ادەها حا�ن نبودند که در �ک حرکت این مهرەدولت
ه بها دولت تا مدارا با بهائ�ان را� بود … �سل�م کنند

ن   �شان دهند  روحانیون  که چه ک� رئ�س است. به همنی
�ان بهائ داد که�شان � ترت�ب، ا�جاد امکان �کوب فعال

به عنوان ق��این به  شد که �  هستند  خر�ب کم  یی پ�ادەمهرە
دە شو  ه افتاد کد و این در زماین اتفاق �ندست مال�ان س�پ

                                                
1. See Pahlavi, Answer to History, 57-61 
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حما�ت  به شدت محتاجحکومت به درد� افتادە بود �ا 
 ١ . بود روحانیون 

ی بهایئ را جامعه موردمتحدە تعامل م�ان شاە و روحانیون در  سخنان
ن وجود داشت که نق�ش ح�ایت در توضیح � دهد. اما عامل سو� ن�ی

 اجتما� بهائ�ان بازی �
گ

رز کرد: شهروندان عادی ایران که گا� طزند�
کنندگاین بود که ستون مذهب را در از قماش� رفتار� استخدام شانعمل
کار و رم  �گگذاشتند بهائ�ان و �گرفتند، س� ناد�دە �های ر فرم

 
گ

ه شهر که در س  بود  و گا� از قماش� رفتار� رئ�س پل��، شوند  زند�
که این کار مجازایت در آنبهائ�ان به قتل برسند یب که   مختلف اجازە داد 

یپ داشته باشد. امروزە که دو عن� اول، �عین حکومت و روحانیون با 
وع به �کد�گر ادغام شدە اند، بع�ن از افراد متعلق به عن� سوم �ش

ه نه تنها اند، به این ترت�ب کهایی �س�ار ن��دبخش کردەاقدام به شیوە
اند هنوان ایراین پذیرفتبه ع» دروین د�گری� « نو� به جایبهائ�ان را 

 بل�ه به گرو� از مردم پیوسته
�
ی جامعه عل�ه عدالیت به یب  اند که علنا

اض � یئ بها در  سوم این عن�  آ�ا��  یام�دوارکنندە کنند. افزا�شاع�ت
 تحق��ت جدا�انه است.  خور 

 
 

                                                
1. Roy Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, 2nd ed. (Oxford: 
Oneworld, 2008), 238-239. 
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