
  

  ُجستارھايي از تاريخ بھائي گري در ايران 

 عبداهللا شھبازی

  ھاي اطالعاتي و تروريسم گري، سازمان بھائي

داند و خلـق و خـوي ايشـان را     مي يزيديان کردستانآيتي از نظر قساوت و شجاعت بھائیان را مشابه با 
    :کند چنین توصیف مي

ھر به مھر و محبت و نیز در شـجاعت ايشـان   جو ولي متظا داراي اخالقي خشن بوده، سخت دل و کینه
انـد نھايـت    اند به قسمي که تا مقاومت نديده گفتگو رفته، اغلب برآنند که از اين سجیه پسنديده محروم

نشـیني   دارند ولي به محض اينکه به مقـاومتي برخوردنـد میـدان خـالي کـرده عقـب       پردلي را اظھار مي
  . کنند مي

نوشـته   بـه . تـوان ديـد   گري در میـان اعضـاي ايـن فرقـه مـي      ي پیدايش بابياين قساوت را از اولین روزھا
ھاي خود در دوران ناصري، با مردم و نیروھـاي دولتـي رفتـاري     ھا در جريان شورش بابيفريدون آدمیت، 

قسـاوت و  » .سـوختند  بريدنـد و بـه آتـش مـي     دسـت و پـا مـي   «را » اسـیران جنگـي  «سبعانه داشتند و 
، .)ق١٢٦٣ذيقعـده   ١٧حاج مال محمد تقـي برغـاني،   ( شھید ثالثر ماجراي قتل الذکر را د سبعیت فوق

  . توان مشاھده کرد روشني مي عمو و پدر ھمسر قرةالعین، نیز به

  

  عباس افندي

دســتگاه میرغضــبي و «را از روز نخسـت مبتنــي بـر   ) بھــاء(» سـینعلي بسـاط میــرزا ح «فريـدون آدمیــت  
ھا آغاز شـد کـه    اي از قتل از نخستین روزھاي فعالیت فرقه بھائي مجموعهدرواقع، . داند مي» آدمکشي

ھا تاکنون روشن نشده و در برخي موارد نقش بھائیـان در آن کـامًال بـه اثبـات رسـیده       اسرار برخي از آن
ھـاي سیاسـي؛ دّوم، قتـل برخـي      اّول، قتـل : تـوان تقسـیم کـرد    را بـه پـنج گـروه مـي     ھا اين قتل. است

سوم، قتل بابیان مخالف دسـتگاه    ھاي مسلمان که تداوم حیات ايشان براي بھائیت مضر بود؛ شخصیت
   ؛ چھارم،)ھا طور عمده ازلي به(میرزا حسینعلي نوري 

داليلي تداوم حیات ايشان مصلحت نبود؛ پـنجم، قتـل   قتل بھائیاني که از برخي اسرار مطلع بودند يا به 
  . بنا به اغراض شخصي سران فرقه بھائي

  قتل و خشونت



و ساير بیان میرزا اسداهللا ديان کاتب . است میرزا اسداهللا ديانھاي سران بھائیت قتل  يکي از اولین قتل
گــري را  پیــدايش بــابيبســیاري از اســرار بــود و » حــروف حــي«محمــد بــاب و از بابیــان  مکتوبــات علــي

بـابي ازلـي و دامـاد    ( میرزا آقاخان کرمـاني . به قتل رسید  دستور میرزا حسینعلي بھاء او به. دانست مي
میـرزا    مخـل خـود يافـت،   «میرزا حسینعلي چون میرزا اسداهللا ديـان را    :نويسد مي) ازل میرزا يحیي صبح

نیـز   عبـاس افنـدي  ايـن رويـه پـدر را    » .سـاخت محمد مازندراني پیشخدمت خود را فرستاده او را مقتول 
  : نويسد آيتي مي. ادامه داد

عباس افندي اين رّويه را دائمًا تعقیب داشت يعني مخالف علنـي خـود را کـه در بسـاط محـرم و مجـرم       
  .کوشید براي افناء و اعدامش شده و اسرار را شناخته و به کشف آن پرداخته بود مي

سـاکن  ( مشـھدي عبـاس  معروف بـه  نصیر بغدادي نام  کمبريج، به فردي به ، استاد دانشگاهادوارد براون
دسـتور   اي و مزدور میرزا حسینعلي بھاء و عباس افندي بود و به آدمکش حرفهکند که  اشاره مي) بیروت

محمـد بـاب، را کـه از برخـي اسـرار       ايشان چند نفر را کشت از جمله مال رجبعلـي قھیـر، بـرادرزن علـي    
ھـاي تبلیغـي سـه بـابي ازلـي در عکـا اشـاره         براون، ھمچنین، به فعالیـت . ي مطلع بودگر پیدايش بابي

آنـان ابتـدا خواسـتند ايـن     . بھائیـان عکـا تصـمیم گرفتنـد ايشـان را از میـان بردارنـد       نويسـد   کند و مي مي
از مأموريت را به نصیر بغدادي محول کنند ولي بعد منصرف شدند زيرا احضار نصیر از بیـروت ممکـن بـود ر   

ھفت نفر از بھائیان به خانه افراد فـوق در عکـا ريختنـد و    . ق ١٢٨٨ذيقعده  ١٢لذا، در . قتل را ِآشکار کند
حکومت عکا بھاء و پسرانش، . کاله و میرزا رضاقلي تفرشي را کشتند سید محمد اصفھاني و آقاجان کج

ن عکـا، از جملـه قـاتلین، را    عباس و محمدعلي افندي، و میرزا محمـدقلي، بـرادر بھـاء، و تمـامي بھائیـا     
، سـپس قـاتلین شـناخته شـده و در     بھاء و پسران و خويشانش شـش روز زنـداني بودنـد   . دستگیر کرد

  . محکوم شدند) سال ١٥و  ٧(ھاي طوالني  دادگاه به حبس

او . کنـد  به اين ماجرا اشاره مي) ١٨٩١، چاپ اّول، حواشي بر مقاله شخصي سیاح(براون در جاي ديگر 
الثـاني   در ربیع(مقامات دولت عثماني تصمیم به تبعید دو برادر به دو نقطه مختلف گرفتند و : يسدنو مي

نفر  ٨٠و حسینعلي بھاء و ) قلعه ماغوسا در قبرس(ازل و پیروانش را به فاماگوستا  صبح.) ق١٢٨٥سال 
حاجي سـید محمـد   : ند ازاين چھار نفر ازلي عبارت بود. از پیروانش و چھار نفر ازلي را به عکا فرستادند

قبل از نوشته براون،  به. کاله، میرزا رضاقلي تفرشي و برادرش آقا میرزا نصراهللا اصفھاني، آقاجان بیگ کج
با سـم بـه قتـل رسـانید و     ) آدريانوپول(عزيمت به عکا، حسینعلي بھاء میرزا نصراهللا تفرشي را در ادرنه 

دسـت اطرافیـان بھـاء     شـان در بنـدر عکـا بـه     مسـکوني  کمي پس از ورود به عکا سه ازلي ديگر در منزل
  مقتول شدند

به تفصیل سـخن   ھاي سران فرقه بھائي آدمکشي دربارهھشت بھشت میرزا آقاخان کرماني در رساله 
میرزا حسینعلي بھاء در ادرنه، قبل از حرکت به عکا، میرزا نصراهللا را بـا سـم   : نويسد او مي. گفته است

حاجي سـید محمـد و آقاجـان    [نیز چند نفر از اصحاب خود را فرستاد آن سه نفر را در عکا «مقتول کرد و 
در خانـه نزديـک قشـله کـه منـزل داشـتند شـھید کردنـد و قـاتلین اينـان           ] بیگ و میرزا رضاقلي تفرشي
  ».کش و محمد جواد قزويني عبدالکريم شمر و حسین آب

  



  میرزا آقاخان کرماني

در ايران نیز اصحاب حسینعلي بھاء موجي از وحشت و ترور آفريدند و به نوشته میرزا آقاخان کرماني،  به
  : قتل متنفذين ازلي دست زدند

طـوري   جي فتـاح، ھـر يـک را بـه    آقا عبداالحد و آقا محمدعلي اصفھاني و حاجي آقـا تبريـزي و پسـر حـا    
باشي و حاجي ابراھیم خان را در خانه  از آنجمله خیاط. جداگانه در صدد قتل برآمدند و بعضي فرار کردند

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

   :شد نیز مي) بھاء(نوري ھا حتي شامل طلبکاران میرزا حسینعلي  اين قتل

طلبکـار بـود و بـه    ] حسـینعلي بھـاء  [و ھمچنین حاجي جعفر را، که میلغ ھزار و دويسـت لیـره از میـرزا    
ھاي حضرات را حس کرده، میرزا آقاجان کچل قزويني را  مطالبه پول خود در عکا قدري تندي نمود و دزدي

قاني کاروانسرا به زير انداختند و گفتند خـودش  تشويق کردند که آن پیرمرد را شبانه کشته، از طبقه فو
ھمچنین ھر يک از اصحاب اقدمین، که از فضاحت و شـناعت کارھـاي میـرزا مطلـع بودنـد و      ... پرت شده

مثال، جناب آقا سید علي عرب را، کـه از حـروف   . فريب او را نخوردند، فرستاد در ھر نقطه شھید نمودند
و میـرزا بــزرگ  . صـطفي نراقــي و شـیخ خراسـاني شــھید کردنـد    حـي نخسـتین بـود، در تبريــز، میـرزا م    

کرمانشاھي را، که از اجله سادات بود، و جناب آقا رجبعلي قھیر را، که او نیز از حروف و ادله بود، ناصـر  
ھـر  . محمد را در بغداد عبدالکريم شمر کشـت  عرب در کربال به درجه شھادت رسانید و برادرش آقا علي

ا نیز که از فسق و فجور و باطن کار وي خبردار شدند در عکا يا نقطـه ديگـر تمـام    يک از اصحاب خودش ر
نمـود و   حتي آقا محمدعلي اصـفھاني را، کـه در اسـالمبول تجـارت مـي     . مانند حاجي آقا تبريزي. کردند

در میرزا ابوالقاسم دزد بختیاري را مخصوص از عکا مـأمور نمـود کـه بـرود     ... مدتي فريب او را خورده بود،
  .... فصد نمايد ... اسالمبول آن جرثوم غفلت را

رويه فوق ادامـه  .) ق ١٣٠٩ذيقعده  ٢(نوشته میرزا آقاخان کرماني، پس از فوت میرزا حسینعلي بھاء  به
، مورخ معروف بھائي، بود که خیال داشت خـود را جانشـین   میرزا محمد نبیل زرندياولین قرباني . يافت

آن لنـگ بیچـاره را خفـه      خبـردار شـده، دو نفـر را فرسـتاده،    ] حسینعلي بھاء[پسران خدا «. بھاء بخواند
  ».کرده، بردند به دريا انداختند

  

  حسین لـله

. اشـاره کـرد   حاج شـیخ زکريـا نصیراالسـالم   قتل  ويژه بايد به ھاي متعدد و فراوان بھائیان، به در میان قتل
از سران مجاھديني بود که به فتواي حاج سـید  حاج شیخ زکريا انصاري دارابي، ملقب به نصیراالسالم، 

عبدالحسین مجتھد الري به جھاد علیه استعمار انگلـیس و عوامـل داخلـي ايشـان دسـت زد و در ايـن       
شـیخ عبـداهللا   و آخونـد مـال محمـدکاظم خراسـاني     ان نـامبرده از شـاگرد  . زمینه سـھمي بـزرگ داشـت   

بـود و،   حـاج سـید عبدالحسـین مجتھـد الري    و  )نجـل خلیـل  (حاجي میرزا حسین تھرانـي  و  مازندراني
ريز علیه مستبدين قیام مسلحانه  ھاي داراب و فسا و الر و ني در شھرستان«زاده آدمیت،  نوشته رکن به



و در رکاب مجتھد الري جھاد » تحکام مباني مشروطه ايران کوشیدکرد و به نشر افکار آزاديخواھي و اس
يک حلقه انگشتري فیروزه و اجازه مجاھده در «مساعي وي چنان ارجمند بود که آخوند خراساني . کرد

   :افزايد زاده آدمیت مي رکن» .خواندنصیراالسالم نامه  راه آزادي براي او فرستاده و او را در اجازه

آزرم و  پیشـگان بـي   راالسالم با گروھي از تفنگچیان مجاھد در راه تعقیب و تنکیل ستماين است که نصی
ھـا ھـم در پـي     بـیش از پـیش کوشـید و آن    ريز جمعیت و نفوسي داشـتند،  شھر ني، که در فرقه بھائي

، کـه  دست آمـد دو نفـر از تفنگچیـان او را    انتھاز فرصت بودند تا او را از میان بردارند و ھمین که فرصت به
و در مـاه رجـب سـال    . وسیله تطمیع و تحمیق وادار به قتل او کردنـد  يوسف و جعفرقلي نام داشتند، به

وسـیله شـلیک سـه تیـر تفنـگ       بـه ... پس از فراغت از غسل روز جمعه ھنگام خروج از گرمابه. ق ١٣٣١
  . سال داشت ٥٢و آن وقت . شھیدش کردند

بھائیـان بـه تحريـک    . ھاي جنجالي بھائیان اسـت  از قتل .)ق١٣٢٤( سید ابوالحسن کالنتر سیرجانقتل 
اسـفنديارخان رئـیس طايفـه بوچـاقچي، شـاھزاده حـاج داراب میـرزا از        (مخالفین سید ابوالحسن کالنتر 

  مالکین محل و سید

پرداختند و در نتیجه در جريان يک میھماني کالنتـر سـیرجان در   ) التجار از متنفذين سیرجان حسین قوام
اين ماجرا به شورش مردم سیرجان علیه بھائیان انجامید و مردم، که منـابع  . به قتل رسید تاريکي شب

بھـائي عامـل قتـل    (خوانند، سـید يحیـي سـیرجاني     مي» چند ھزار نفر عوام کاالنعام«بھائي ايشان را 
  . را کشتند) کالنتر

دستور محفل روحـاني   یان، بهبھائ. ھايي است که سروصداي فراوان به پا کرد نیز از قتلمحمد فخار قتل 
در ايـن رابطـه   . کرد، کشـتند و جسـد او را سـوزانیدند    گري اھانت مي يزد، فرد فوق را، که گويا به بھائي

 نفر از معاريف بھائیان يزد، از جمله ١٢، دستگیر شد و سپس آئین سلطان نیکابتدا عامل مستقیم قتل، 
. ، به اتھام مشارکت در قتل زنداني شدندین شیداحسو  آبادي میرزا حسن نوشو  محمدطاھر مالمیري

ھر چند اتھام ايـن گـروه قتـل بـود ولـي در زنـدان       . پس از ھفت ماه پرونده متھمین به تھران ارسال شد
محبـوس شـدند و بـا سـران      بود» محل کم جمعیت و آبرومندي که مختص به اشراف و اعیان«تھران در 

  بودند و حتي مدير زندان را تبلیغ  اکراد و الوار و خوانین بختیاري معاشر

  چنین گفت:نمايي فراوان دست زدند و از جمله مالمیري  بھائیان در دادگاه به مظلوم. کردند يم

اي دارنـد   ھاي اھل يزد تمام خشک است و يک تعصبات المذھبي جاھالنه ھواي يزد خشک است و کله
دانند و مال ما را حالل و ھر گونـه   ئیان را واجب مياھل يزد عمومًا قتل ما بھا. که در ساير واليات نیست

 .خرند دانند و به عقیده باطل خود بھشت مي تھمتي و اذيتي را در حق ما ثواب مي

ماه حبس در تھران، با اعمـال نفـوذ بھائیـان     ١٤، پس از آئین سلطان نیکجز  تمامي اعضاي اين گروه، به
نـام   و وکالت بھائیـان را فـردي بـه    عاصمينام  اه را فردي بهرياست اين دادگ. مقتدر پايتخت، تبرئه شدند

جلـوه دھنـد، ولـي    » تھمـت «کوشند تا اين مـاجرا را   ھر چند منابع بھائي مي. به عھده داشتند دادخواه
. کند کـه مجـرم بـوده اسـت     رغم اعمال نفوذ فراوان بھائیان، ثابت مي آئین، به محکوم شدن سلطان نیک

  : نويسد ره به قتل محمد فخار و موارد ديگر ميعبدالحسین آيتي با اشا

آن وقـت اسـت کـه چنـد نفرشـان در      . خدا نیارد روزي که میدان براي بغضـاء و شـحناء ايشـان بـاز شـود     
و ] آئین نیک[کوب  يا مانند سلطان باروت) ھاي شاھرود فتنه بابي ١٣٢٤در واقعه (کشند  شاھرود آدم مي

سـوزانند يـا ذکـراهللا و عبـدالحق      را در کـوره مـي  ] فخار[گر  مد کوزهچند تن اھل محفل روحاني در يزد مح
نامي خود را در بین مھـاجرين روسـیه انداختـه، در آذربايجـان آتشـي برافروختنـد کـه نمـرود از آن شـرم          

  .برد مي

  تروريسم سیاسي

د و چنان گري آغاز ش با بابي. ق ١٢٦٠./ م ١٨٤٠تروريسم سیاسي در تاريخ معاصر ايران از اواسط دھه 
دانـیم کـه    مـي . متـرادف بـود  » تروريست«و  » بابي«گري پیوند خورد که در دوران متأخر قاجار نام  با بابي



تـرور نافرجــام  بـه  . م ١٨٥٢اوت  ١٥./ ق ١٢٦٨شـوال   ٢٨را طراحــي کردنـد و در  تـرور امیرکبیـر   ھـا   بـابي 
ز آن پس اين رويه در ايران تداوم ا. دست زدند که به دستگیري گروھي از ايشان انجامید ناصرالدين شاه

  دوران انقالب مشروطه و پس از آن اوج گرفت ويژه در يافت و به

عبدالحسـین خـان   (سـردار محیـي   ھاي تروريستي دوران انقـالب مشـروطه و پـس از آن بـا نـام       فعالیت
محمـد  و  ادهز ابـراھیم خـان منشـي   ، زاده اسداهللا خان ابوالفتح اهللا خان دوستدار، احسان، )معزالسلطان

اهللا خان در بحـث نھضـت جنگـل     درباره سردار محیي و احسان. در پیوند است الممالک نظر خان مشکات
ابوالحسـن  . الممالک عضـو فرقـه بھـائي بودنـد     زاده و مشکات زاده و منشي ابوالفتح. سخن خواھم گفت

 : نويسد ، مي)نويسنده معروف( بزرگ علويعلوي، پدر 

، کـه مسـیو   ١٣٢٩سفر کوتاھي بـه اروپـا کـرد و بعـد از مراجعـت در       ١٣٢٨ود سال در حد] زاده ابوالفتح[
داري گرديد، او مأمور مالیات ساوجبالغ و شھريار گرديد و بعد از مدت کمي به  مرنارد بلژيکي رئیس خزانه

 ھا شده است او جزو بھائيواسطه بدرفتاري با رعايا معزول شد و در ھمین موقع بود که معلوم شد که 
  .کند براي پیشرفت آن دسته کار مي و شب و روز

  

نظر من،  به. ، تروريست معروف قفقازي، رابطه و ھمکاري نزديک داشتندحیدرعمواوغلياين سه نفر با  
کلـي   انـد بـه   عنوان رھبر تروريسم دوران مشروطه معرفي کرده ديدگاه کساني که حیدر عمواوغلي را به

الملـک و بـا    زاده و مشـکات  زاده و منشـي  غلي در زير نظر ابـوالفتح عکس، حیدر عمواو به. نادرست است
  . کرد ھدايت و دستور ايشان کار مي

سـرتیپ  ( زاده بـراھیم خـان منشـي   و ا) سرتیپ فوج قزاق( زاده اسداهللا خان ابوالفتحھاي مخفي  فعالیت
خفي معروف بـه  و با عضويت در انجمن م. ق ١٣٢٣از سال  الممالک محمدنظرخان مشکاتو ) فوج قزاق

وزير بعـدي دوران   ، نخست)الملک حکیم(ابراھیم حکیمي شد که جلسات آن در خانه  آغاز  الطلوعین بین
اي  ايـن ھمـان نکتـه   . شد و بسیاري از اعضاي آن بابي ازلـي و تعـدادي بھـائي بودنـد     پھلوي، برگزار مي

متوجه شدند و مازندراني ) ل بعدپنج سا(است که آخوند خراساني و شیخ عبداهللا مازندراني بسیار دير 
   حاجي محمدعلي بادامچي به آن اشاره کرد.در نامه به 

و ) بھـائي (الممالـک   زاده و مشـکات  زاده و منشـي  ھـاي بعـدي ابـوالفتح    عضويت در اين انجمن و فعالیـت 
رزيـابي  گر وابسته به اردشیر ريپورتر ا توطئه  ھاي عضو انجمن فوق را بايد بخشي از عملکرد شبکه ازلي

بايـد  . کرد و به اين دلیل حضور اعضاي دو فرقه متعارض ازلي و بھائي در کمیته فوق قابل توضـیح اسـت  
اضافه کنم که اعضاي اين انجمن، اعم از ازلي و بھائي، پـس از تأسـیس سـازمان ماسـوني لـژ بیـداري       

بیداري  صندوقدار لژ.الک المم مشکات  براي مثال،. در پیرامون آن مجتمع شدند.) م١٩٠٧./ ق١٣٢٥(ايران 
  ايران بود

ابـراھیم  و اهللا خـان   سیف و برادرشزاده  اسداهللا خان ابوالفتحاين فعالیت با عضويت . ق ١٣٢٣از ذيقعده 
پسـر  (سید محمدصادق طباطبايي در اين انجمن . تداوم يافت» انجمن مخفي دّوم«در  زاده خان منشي

از اعضـاي بیـت سـید محمـد     ( آقـا سـید قـريش   و  الم کرمـاني االس ناظم، )اهللا سید محمد طباطبايي آيت
ــايي ــوري اهللا شــیخ فضــل آيــتپســر ( شــیخ مھــديو ) طباطب ــان . عضــويت داشــتند) اهللا ن در ھمــین زم

در يکـي از جلسـات    بـراي مثـال،  . ھاي تروريستي برخي از اعضاي اين انجمن کامًال مشھود بود گرايش
بھبھـاني مطـرح شـد کـه بـا مخالفـت سـید محمـد صـادق          اهللا سـید عبـداهللا    انجمن مسـئله قتـل آيـت   

دوسـت صـمیمي و محـرم اردشـیر     (اربـاب جمشـید جمشـیديان    انـدکي بعـد،   . طباطبايي مواجه گرديـد 
 . به عضويت اين انجمن درآمد) ريپورتر

اي چون  افکنانه گروه تروريستي فوق سرانجام شکل نھايي خود را يافت و به عملیات ِآشوبگرانه و تفرقه
بـود کـه   کـريم دواتگـر   عامل ايـن تـرور   . دست زد.) ق١٣٢٦ذيحجه  ١٦( اهللا نوري ترور نافرجام شیخ فضل

 میرزا محمد نجات خراسـاني،  يکي از ايشان. شدند در اين رابطه افراد ديگري نیز دستگیر. دستگیر شد
نجات . عضو فرقه بھائي، بود که به ارتباط با سفارت انگلیس و به عنوان شخصیتي فاسد شھرت داشت

اسـمارت، نماينـده سـفارت انگلـیس، در جلسـات      زاده،  گفتـه تقـي   بـه . الطلوعین بود نیز عضو کمیته بین



طبـق  » .نتواننـد بـه میـرزا محمـد زور بگوينـد     «مواظب بـود کـه    کرد و بازجويي از محمد نجات شرکت مي
ھـا   در جريـان ايـن بـازجويي   ژانويه ِسر جرج بارکلي به ِسر ادوارد گري، وزير خارجه انگلـیس،   ١٥گزارش 

کريم دواتگر تلويحًا حسینقلي خان نواب، برادر عباسقلي خان کارمند سفارت انگلیس، را به ترور مربوط 
زاده و برادرانش  ابوالفتح ن نواب نیز از نزديکان و محارم اردشیر ريپورتر، رئیس شبکه احسینقلي خا. کرد

مسـتقر   روستاي قلھکو ساير اعضاي گروه تروريستي و آشوبگر فوق، از جمله کريم دواتگر، سپس در 
  . بود و دولت ايران بر آن نظارت نداشت سفارت انگلیسشدند که در آن زمان در ملکیت 

الملـک،   العابـدين خـان مسـتعان    ھمـراه زيـن   زاده، به زاده و منشي ابوالفتح. ق١٣٢٧الثاني  جماديدر اّول 
الملک و میـرزا   زاده و مستعان ابوالفتح. کمیته جھانگیرگروه تروريستي جديدي تشکیل دادند موسوم به 

. ا صادر کردنـد اهللا نوري ر بودند که حکم مرگ شیخ فضل» محکمه انقالبي«محمد نجات از جمله اعضاي 
وزيـر  (میـرزا مھـدي خـان غفـاري کاشـي      تـأثیر   بود که تحـت شیخ ابراھیم زنجاني دادستان اين محکمه 

  . طالعاتي حکومت ھند بريتانیا در ايران، بود .، عضو فرقه بھائي، قرار داشت)ھمايون

تروريسـتي   وابسـتگان شـبکه  رخ داد که عـاملین آن   سید عبداهللا بھبھانيحادثه قتل . ق١٣٢٨در رجب 
بـود کـه بعـدھا بـا     لـه   حسـین ل  نـام  يکي از ضاربین بھبھـاني فـردي بـه   . زاده بودند زاده و منشي ابوالفتح

ــه مجــازات ھمکــاري کــرد  زاده و مشــکات زاده و منشــي ابــوالفتح پــس از ايــن واقعــه،  . الممالــک در کمیت
متصـدي گـردآوري مالیـات منطقـه     عنـوان   زاده به اروپا گريخت، مدتي بعد به ايران بازگشت و بـه  ابوالفتح

  . ساوجبالغ و شھريار منصوب و اندکي بعد معزول شد

  کمیته مجازات

عملیـات خـود را در    الممالـک  مشکاتو  زاده منشيو زاده  الفتحابو ١٣٣٤ذيقعده / ١٢٩٥در اوايل شھريور 
ھـايي، آغـاز    ھمراه انتشـار اعالمیـه   ھايي را، به آغاز کردند و قتل کمیته مجازاتنام  قالب گروه جديدي به

کردند که بازتاب اجتماعي و سیاسي فراوان داشت و فضايي از رعب و وحشت در تھران آفريد و تأثیرات 
عملیات کمیته مجازات را بايد بخشي از سناريوي بغرنجي ارزيابي کرد که . ر جاي نھادسیاسي عمیق ب

و سرانجام به سـقوط  ) ١٢٩٩اسفند  ٣(حدود چھار سال بعد به کودتاي رضاخان و سید ضیاء طباطبايي 
  . حکومت قاجار و استقرار ديکتاتوري پھلوي انجامید

فرزند محمـد بـاقر   ( سید محسن مجتھداي، از جمله  عدهھاي فوق حدود پنج ماه به طول انجامید و  قتل
سید محسن مجتھد در اين زمان نفوذ فراوان در . مقتول شدند) صدرالعلما و داماد سید عبداهللا بھبھاني

و  لـه  حسـین ل و  اهللا خـان دوسـتدار   احسـان وسـیله   قتـل او بـه  . دست آورده بود تھران و سراسر ايران به
  . مقداري عرق نوشیدندن قبل از شروع عملیات صورت گرفت و آنا حاجي علي

، بود عصر جديد، مدير روزنامه السلطنه ثقفي میرزا عبدالحمید خان متینيکي ديگر از قربانیان اين کمیته 
اي تنـد علیـه اردشـیر     مقاله.) ق١٣٢٢مورخ شعبان  ٦٨و  ٦٧ھاي  شماره(بوشھر  مظفريدر روزنامه که 

  ريپورتر منتشر کرده بود

رئـیس  زاده  بودنـد و ابـوالفتح   الممالـک  مشکاتو زاده  منشيو  زاده ابوالفتحمرکزي کمیته مجازات ھسته 
گري شھرت کامـل   کمیته مجازات را، که سران آن به بھائيبنابراين محقیم که . شد محسوب مي کمیته

  . داشتند، يک شبکه تروريستي بھائي بخوانیم

زاده در  زاده و منشـي  ابـوالفتح . از ايشان دستگیر شـدند مدتي بعد، اعضاي کمیته شناسايي و تعدادي 
اهللا خـان دوسـتدار بـه قفقـاز      شکلي مرموز در سمنان به قتل رسـیدند و احسـان   به. ق١٣٣٦ذيقعده  ٢٦

  . الممالک پس از مدت کوتاھي آزاد شد مشکات. گريخت

شـکلي   ظمیـه، بـه  مسـئول پرونـده فـوق در ن    احمد خـان صـفا،  پس از دستگیري اعضاي کمیته مجازات، 
الوزرا  اي خطاب به رئیس طي اطالعیه» کمیته سیمرغ«نام  در اين زمان، گروھي به. مرموز به قتل رسید

گروه فوق مدعي . قتل صفا را ناشي از مماشاتي دانست که دولت در قبال بھائیان در پیش گرفته است
ر شده، که برخالف میـل مسـئولین دولـت    زاده ذک زاده و منشي بود که در تنظیم پرونده تنھا نام ابوالفتح



ــده اســت   تصــادفًا بــه تلــه افتــاده  ــد، و مشــارکت ســاير بھائیــان مســکوت مان ــین . ان در ايــن اعالمیــه چن
  :خوانیم مي

عضو عمده کمیته تروريست که میرزا ضیاءاله و  احمد آقاي روحيالدوله، و  ، قاتل منتخباهللا خان احسان
ما که بـر تمـام احـوال و اسـرار اطـالع      ... باشند عیش و نوش مي ، ھر کدام در يک محلي مشغولبودند

زيرا که اينھا شروع به وزيرکشي تشکیل شود ] بھائي[نخواھیم گذاشت که کابینه وزرا از طايفه داريم، 
اين رشته سر ... ھم خواھند کرد تا اينکه ديگر کسي زير بار وزارت نرود و میدان را براي خود مصفا نمايند

  . ددراز دار

در زمان دستگیري اعضاي کمیته مجازات فرقه بھائي در دستگاه نظمیه از چنان نفوذي برخوردار بود که 
کنـت دو مونـت   نفوذ بھائیان در نظیمه از زمان رياست  .بتواند پرونده را به شیوه دلخواه خود فیصله دھد

او و کالنتر تھران بود و به اين  معاون) بھائي کاشاني(عبدالرحیم ضرابي . بر نظمیه تھران آغاز شد فورت
، رئـیس شـبکه   مـانکجي ھاتريـا  عبـدالرحیم ضـرابي بـا    . شـھرت داشـت   عبدالرحیم خان کالنتـر دلیل به 

از ايـن کتـاب   . را به سفارش مـانکجي نوشـت  تاريخ کاشان اطالعاتي بريتانیا در ايران، مرتبط بود و کتاب 
و ) کارمنـد سـفارت بريتانیـا   ( ي لیونل چرچیـل ھنر، مانکجيسه نسخه خطي وجود داشت که در اختیار 

و از  خاندان سـپھر عبدالرحیم خان ضرابي از اعضاي . بود) السلطان و حاکمکاشان پسر ظل( الدوله جالل
بھـائي معـروف كـه از دوسـتان عبـاس      الدولـه   علیقلي خان نبیلاست و پدر الدوله سپھر  مورخخويشان 

نیـز در  ) الدولـه  نبیـل (علیقلـي خـان ضـرابي    . اياالت متحده آمريكاھا شارژدافر ايران در  افندي بود و سال
ھاي بلندپايه بدل شد و  وي در آمريكا به يكي از ماسون. كرد جواني در سفارت انگلیس در تھران كار مي

  .رسید) ترين درجه ماسوني عالي(در طريقت اسكاتي كھن به درجه سي و سوم 

انــدرکاران کمیتــه مجــازات را انقالبیــوني صــادق و   و دســت انــد تــا گرداننــدگان برخــي مــورخین کوشــیده
شان سرخورده و  ھاي خشمگین جلوه دھند که از نابساماني پس از انقالب مشروطه و عدم تحقق آرمان

) ساخته علي حاتمي(ھزار دستان اين تحلیل، که در سريال تلويزيوني پربیننده . به تروريسم روي آوردند
اي  بررسـي دقیـق زندگینامـه گرداننـدگان کمیتـه مجـازات چھـره       . درسـت اسـت  کلي نا انعکاس يافته، به

دھـد و کـارگزاران ايشـان نیـز      ھاي استعماري از ايشان به دست مـي  کلي ناسالم و وابسته به کانون به
  .اي، چون کريم دواتگر، بودند گروھي اوباش و آدمکش حرفه

 الدولـه  و دولـت وثـوق   ١٩١٩بـي علیـه قـرارداد    اعتراض انقالبرخي نويسندگان عملیات کمیته مجازات را 
الدولـه در سـال    کمیته مجازات در زمان اولـین دولـت وثـوق   . پايه است کلي بي اين ادعا نیز به. اند خوانده
بنابراين، عملکـرد آن  . فعالیت کرد) ١٩١٧/ ١٢٩٦تا پائیز (تشکیل شد و تنھا پنج ماه . م١٩١٦./ ش١٢٩٥

ــراھیم خــان منشــي   .نداشــت ١٩١٩ربطــي بــه قــرارداد  ــام  زاده، بــه يکــي از ســه پســر میــرزا اب داوود ن
اين گروه . دست زدسومکا به تأسیس گروه فاشیستي  ١٣٢٠ھاي پس از شھريور  در سال زاده، منشي

رابطـه   سرلشـکر حسـن ارفـع،   رھبـري   رتبه وابسته به سازمان اطالعاتي انگلیس، بـه  با نظامیان عالي
  . رفت شمار مي خشي از عملیات شبکه فوق بهتنگاتنگ داشت و اقدامات آن ب

  سرويس اطالعاتي بريتانیا و نھضت جنگل

نقش اطالعاتي و خرابکارانه بسیار مؤثر و مرموزي ايفـا   نھضت جنگلشبکه فوق در شکست و سرکوب 
  . کرد که تاکنون مورد بررسي کافي قرار نگرفته است

  میرزا کوچک خان جنگلي

چھره سرشـناس تروريسـتي کـه در صـفوف نھضـت جنگـل تفرقـه انـداخت و         اهللا خان دوستدار،  احسان
ھاي سرشناس بھائي سـاري   را علیه میرزا کوچک خان ھدايت کرد، به يکي از خانواده» کودتاي سرخ«
، ھمدسـت او، از  )عبدالحسـین خـان معزالسـلطان   (تعلـق داشـت و سـردار محیـي     ) خانواده دوسـتدار (

خان رشتي، بـه رابطـه بـا اينتلیجـنس      ويژه میرزا کريم از اعضاي آن، بهاعضاي خاندان اکبر بود که برخي 
خان رشـتي و سـردار محیـي،     حداقل دو تن از برادران میرزا کريم. سرويس انگلیس شھرت فراوان دارند

سردار منصـور و سـپھدار   (اهللا اکبر  فتح. شناسیم عنوان بھائي فعال مي مبصرالملک و سعیدالملک، را به



الوزرا بود و نقش مھمـي در   رئیس ١٢٩٩اسفند  ٣ر ديگر ايشان است که در آستانه کودتاي براد) رشتي
  . راه کودتا ايفا نمود ھموار کردن

ھاي تـاريخ معاصـر    ترين تروريست اهللا خان دوستدار، به عنوان يکي از برجسته در اين میان نقش احسان
در يک گـزارش سـّري    حزب بلشويک به جنگل مأمور اطالعاتي اعزامي. ايران، حائز اھمیت فراوان است

  : دارد اهللا خان دوستدار چنین بیان مي به باکو ارزيابي خود را از میرزا کوچک خان و احسان

و   اطرافیـان   بـه   او نسبت  و ھمدردي  ، عالقه العاده فوق  و دقت  خان  میرزا کوچک  العاده فوق  قدمي  ثابت
  زنـدگي ... اسـت   او را برانگیخته  به  و عالقه  شديد اطرافیان  ، احترام ندانو خويشاو  روستائیان  وخیم  وضع

  خود و مجاھـدھا روي   رفقاي  کند، ھمراه مي  زندگي  اي ، او در اتاق ساده است  ساده  خیلي  خان  کوچک
کامًال   او زندگي. ، وجود ندارد ھاست خان  مخصوص  که  و زرق و برقي  مبل  گونه  خوابد، ھیچ مي  کاه  تشک

  صـبح   شش  ازساعتخورد و  نمي  کند، مشروب نمي  کشد، خوشگذراني دارد، سیگار نمي  اي متواضعانه
  .کند کار مي  شب  تا نصف

دھـد و   به دست مـي  اهللا خان احسانغايت منفي از  مأمور اطالعاتي حزب بلشويک در مقابل تصويري به
  : کند وي منتسب مي گري تعصبات بھائيعلت کودتاي او علیه میرزا کوچک خان را به 

  پرسـت  شـھرت   آمیـز و آدمـي   اغـراق   نظـرات   اراي، د ، خودخواه ضعیف  شخصیت  داراي  ...اهللا خان احسان
  از مقامـات   يکـي   خان  او میرزا حسن  و پدر زن  است)  ايران  ھاي از فرقه  يکي(ھا  بابي  او جزو فرقه.  است
اهللا  احسـان .  اسـت   سیاسـي   آگـاھي   ابتکـار و نداشـتن    او عـدم   ويژه  از مشخصات.  است  فرقه  اين مھم 

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

  بـاب   را به مـرام   خان  کوچک  خواست او مي...  است  کرده  سريعًا ترقي  سردار محیي  نفوذ گروهاو در اثر  
  آزادي  بـراي   است  ، الزم نیست  مذھب  به  پرداختن  اال وقتح  کرد که  اعتراض خان   ولي کوچک جلب کند

  دسايس  شبکه  تدريج  به  ، کهبابي  اينامر سبب شد که   اين. کار کرد  شاه ھا و از ظلم از انگلیسي  وطن
  شـخص   ايـن ] سـردار محیـي  [... شـود   خـارج   خـان   کوچـک   خـود از اردوي   بود، با دارودسته  خود را تنیده

  گري درايران در ايران بھائي  کمونیزم  با برقراري  بود که  کرده  را مطمئن] اهللا خان احسان[فکر  و بي  رادها بي
ھـر فـرد بھـائي اغـوا       بـراي   موضـوع   ايـن  .خواھنـد کـرد    اعـالم   رسـمي   را مذھب  خواھد شد و آن  موفق
ھـا   بھـائي   ديرينـه   از تعقیـب   منظور انتقـام   ه بهک را کامًال اغوا کرد   اهللا خان احسان  وعده  اين.  است کننده
  کمـونیزم  بـود کـه    مغز باور کـرده   کھنه  بابي  اين... انتشار دھد  ھايي شعارھا و اعالمیه  مسلمانان  توسط
  کـه   بـود عللـي    ايـن . کشـور شـود    رسـمي   يابـد و مـذھب    توسـعه   گري در ايـران  خواھد داد بھائي  اجازه

  .او بپیوندد  دشمنان  شد به  کرد و موجب دور مي  خان  را از کوچک  اهللا خان احسان
  

اهللا خان و سردار محیي محقق  طور عمده به دلیل دسايس احسان بهپس از شکست نھضت جنگل، که 
به اتھام وابستگي به سـرويس اطالعـاتي بريتانیـا    ، اين دو به شوروي گريختند و در دوران استالین شد

  : اهللا خان را چنین بیان کرده است تورج اتابکي اتھامات وارده بر احسان. نددستگیر و اعدام شد

ھاي اطالعاتي بريتانیا و ايران، طرفداري پروپاقرص از فاشیسم، مبلغ تبلیغات زھرآگین  عاملیت سرويس
صري در میان ايرانیان ساکن اتحاد شوروي، عامل تحويل برخي از انقالبیون ايراني به مقامات ايراني، عن

ھاي نفتي تدارک عملیات تخريب را  ضد بلشويک که با سازماندھي يک گروه سي نفره از کارگران حوزه
  . در حوزه نفتي باکو ديده بود

اتھـام سـران حـزب    . اين اتھامي است که درباره ديگـر قربانیـان ايرانـي دوران اسـتالین کمتـر تکـرار شـد       
بنابراين، اتھام . بود» روي ضد لنیني چپ«و » ماجراجويي«کمونیست ايران، مانند بھرام آقايف و ديگران، 

اهللا خان  پیشینه عملکرد احسان. اهللا خان وارد نشد ارتباط با سرويس اطالعاتي بريتانیا بیھوده بر احسان
اهللا خـان بـه بیراھـه     و دوستانش در ايران گواه آن است که سازمان اطالعاتي شوروي در مـورد احسـان  

  . نرفته است



  

  احسان اهللا خان دوستدار در اواخر عمر در شوروي

، مـوارد فراوانـي از حضـور مـأموران بھـائي      )اهللا خـان و سـردار محیـي    احسـان (عالوه بـر دو نمونـه فـوق    
، بھائي میرزا شفیع خان نعیميک نمونه، . فوف نھضت جنگل وجود دارداينتلیجنس سرويس بريتانیا در ص

    .ھا به قتل رسید دست جنگلي گیالني، است که در انزلي به

اسـت کـه   ) الملـک و بـرادر ابوالحسـن ابتھـاج     پسر ابراھیم خـان ابتھـاج  (غالمحسین ابتھاج نمونه ديگر، 
حاکمه و مجازات او را داشتند ولي با وسـاطت  ھا قصد م جنگلي. وسیله انقالبیون جنگل دستگیر شد به

  . آزاد شدمیرزا رضا خان افشار و اهللا خان دوستدار  احسان

او در زمـان  . نیز بھائي بود و نقش مخرب و مرموزي در حوادث نھضت جنگل ايفا کردمیرزا رضاخان افشار 
کمیتـه اتحـاد   «ئول مـالي  ھـا پرداخـت و مسـ    به ھمراھي با جنگلي. آغاز نھضت پیشکار مالیه گیالن بود

ھزار تومان از پول کمیته را بـه سـرقت بـرد و بـه تھـران گريخـت و بعـدھا بـه          ٨٤او سپس . شد» اسالم
افشار پس از بازگشت از آمريکا مترجم ھیئت آمريکـايي میلسـپو شـد و در دوران سـلطنت     . آمريکا رفت

، مسئول راھسازي کشور )١٣١٠(، حکومت کرمان )١٣٠٧(رضاشاه مشاغل مھمي چون حکومت گیالن 
  .و استانداري اصفھان را به عھده داشت) ١٣١١(

ھـا حضـور    مـیالدي در صـفوف جنگلـي    ١٩٢٠است که در حـوالي سـال    عبدالحسین نعیمينمونه ديگر 
دسـت   بـه اهللا خـان دوسـتدار    احسـان ، که رياسـت آن را  »کمیته نجات ايران«عنوان نماينده  او به. داشت

. شرکت کرد و پیام ايـن کمیتـه را قرائـت نمـود    ) در انزلي( ره حزب کمونیست ايرانکنگ اولینداشت، در 
، )اھل روستاي فروشان سده اصفھان(، شاعر معروف بھائي میرزا محمد نعیمعبدالحسین نعیمي پسر 

عبدالحسـین  . میرزا محمد نعیم پس از مھـاجرت بـه تھـران در سـفارت انگلـیس بـه کـار پرداخـت        . است
ساواک تھران  ١٣٤٥/ ٧/  ١٠در گزارش مورخ . ن پدر، کارمند سفارت انگلیس در تھران بودنعیمي نیز، چو

   :چنین آمده است) مقدم(و مدير کل سوم ) نصیري(به رياست ساواک 

رئیس کمیته محرمانه سفارت انگلیس در تھران بوده  ١٣٢٤الي  ١٣٢٠ھاي  عبدالحسین نعیمي در سال
در امور سیاسي خارجي و داخلـي ايـران نقـش    ] الن چارلز ترات[نگلیس و با ھمکاري دبیر اّول سفارت ا

. يکي از دوستان و ھمکاران نزديک و مـؤمن عبدالحسـین نعیمـي بـوده    ... مؤثري داشته و خانم لمبتون
از سفارت انگلیس کنار رفتـه و ھمکـاري خـود را در امـور سیاسـي       ١٣٢٦يا  ١٣٢٥آقاي نعیمي در سال 

داده است و در  محسوس با سرويس اطالعاتي سفارت انگلیس در تھران ادامه ميطور مخفیانه و غیر به
رود و  شـمار مـي   آقـاي نعیمـي اکنـون از مـالکین بـزرگ بـه      . پرداختـه اسـت   ظاھر به کسب و تجارت مـي 

  ... ھمکاري مخفیانه خود را با دوستان انگلیسي در تھران حفظ کرده است

سـپھبد پرويـز   نـام ملیحـه، ھمسـر     ن عبدالحسین نعیمـي، بـه  در دوران محمدرضا پھلوي، يکي از دخترا
بـه    نـام محبوبـه،   بـود و ديگـري، بـه   ) و عضـو فرقـه بھـائي    ١٣٣٢مـرداد   ٢٨از عوامل کودتاي ( خسرواني
او و شـوھرش بـه آفريقـا مھـاجرت      ١٣٤٦در حـوالي سـال   . در آمد) دبیر مؤيد( محسن نعیميھمسري 

  . قه بدل شدندکردند و به ارکان بھائیت در اين منط



  

برادران میرزا (و ساير پسران حاجي وکیل ) نفر وسط(عبدالحسین خان معزالسلطان، سردار محیي، 
  )کريم خان رشتي

  ھاي اطالعاتي و امنیتي شوروي سازمان

آبـاد و قفقـاز در صـفوف     حضور بھائیان مھاجر ساکن عشقبھائیت، موارد چشمگیري از  در بررسي تاريخ
ھـاي متعـدد    بـا توجـه بـه نمونـه    . شـود  پیشین مشاھده مـي ھاي اطالعاتي و امنیتي شوروي   سازمان

سـود   ، بـه »مـأمور دوبـل  «عنـوان   تداوم سیاست گذشته بھائیان دانست که بهتاريخي، اين حضور را بايد 
  . آمدند ھاي روسیه و عثماني و آلمان در مي نس سرويس بريتانیا، به خدمت سفارتخانهاينتلیج

ھـاي اطالعـاتي و    عبدالحسین آيتي، مبلغ پیشین بھائي، به موارد متعددي از حضور بھائیان در سازمان
است  آباد، ، از بھائیان معروف عشقاوف میرزا کوچک علييک نمونه، . امنیتي روسیه شوروي اشاره دارد

ھـا شـد و    بلشـويک » مفـتش سـّري  «او پـس از انقـالب بلشـويکي روسـیه     . معروف بـود » تقلب«که به 
ــرادرزاده ــه ب ــام  اش ب ــین ن ــین حس ــوروي . (او. پ. در اداره گ اوف عبدالحس ــاتي ش ــازمان اطالع ــه ) س ب

ــان مقــیم روســیه   ــداخت  جاسوســي پرداخــت و جمعــي از ايرانی ــه زحمــت ان ــرادران  . را ب ــه ديگــر ب نمون
  . اند روفعسک

ھا مقرب است و  ھا ھنوز در نزد روس محمود و مقصود عسکروف دو برادرند از فامیل بھائي که يکي از آن
شـان بھـائي اسـت، در کارھـاي سیاسـي       اين دو برادر، که ھمـه فامیـل  . از کارکنان سّري ايشان است

  . کنند دخالت کرده و مي

ــد آيتــي مــي ــیم روســیه  : افزاي ــه دوازده جــوان بھــائي مق مســتخدم و جاســوس . او. پ. در اداره گ«ک
از ... [ھا شده و اين استخدام را وسیله قاچـاق امتعـه خارجـه کـرده چادرھـاي پـنج تومـاني را        بالشويک

آيتي درباره مفاسد اخالقي محمـود و مقصـود عسـکروف و    » .فروشند برند به سي تومان مي مي] ايران
  . ي بیان کرده استھاي ايشان در زمینه مفاسد جنسي مطالب ھتاکي

او . شـود  آبـاد مشـاھده مـي    نیز اين کارکرد اطالعاتي بھائیـان سـاکن عشـق   حسن فؤادي در زندگینامه 
وسیله دولت شوروي توقیف و زنداني شد ولي شش مـاه بعـد،    به» چند تن از معاريف بھائي«ھمراه  به

اسـامي  . بـه ايـران وارد شـدند    ، با دخالت دولت رضاشاه تمامي زندانیان بھـائي آزاد و .ش ١٣٠٨در دي 
حمـد  ، ابھاءالـدين نبیلـي  ، اوف حسین حسن، عباس احمداوف پارسايي  :شرح زير است بھائیان فوق به

، علـي سـتارزاده  ، ]فـؤادي [ اي میـرزا حسـن بشـرويه   ، میرزا محمد ثابت، زاده میرزا احمد نبیل، اوف رحیم
محمــدعلي نبیلــي ، ســرچاھي     مــد مح، محمــودزاده، اوف فــرح.عبــاس ، اوف شــیرازي جعفــر ھــادي

 عبدالکريم باقروف يزدي، سرچاھي

ماندند و معموًال بـه ايشـان    بايد ايرانیان اخراجي از شوروي مدتي در قرنطینه ميدر موارد مشابه، قطعًا 
. شد زيرا در معرض ظّن وابستگي بـه سـازمان جاسوسـي شـوروي بودنـد      مشاغل حساس ارجاع نمي

ا احترام فراوان مورد استقبال مقامات مشھد قرار گرفتند و بالفاصـله وارد مشـاغل   معھذا، بھائیان فوق ب
براي مثال، حسن فؤادي وارد خدمت نظـامي و مـدير کتابخانـه قشـون مشـھد      . دولتي و نظامي شدند



او مورد عالقه امیرلشکر شرق و افسران ارشد بود، يکي دو سال بعد از خدمات دولتي استعفا داد . شد
راھـي  » وحـدت بشـر  «دستور محفل بھائیان تھران براي مديريت مدرسـه   ران رفت و کمي بعد بهو به تھ

. تـدريس پرداخـت    بـه  مدرسه نظـام تھران بود و سپس در » تربیت«او مدتي معلم مدرسه . کاشان شد
 . فؤادي در اواخر عمر بسیار ثروتمند بود

  : نويسد ن کتابش ميبا توجه به چنین سوابقي است که اسماعیل رائین در واپسی

ھاي محافل بھائي کنوني متفقًا دولـت اسـرائیل و صھیونیسـم     نه تنھا سران بھائیت در گذشته و ھیئت
کننـد، بلکـه در بسـیاري از نقـاط جھـان بخصـوص در کشـورھاي         جھاني را تأيید و ھمراھي کـرده و مـي  

در بسـیاري از  . ده و ھسـتند اسالمي و عـرب اکثـر از بھائیـان متمايـل بـه جھـودان و دولـت اسـرائیل بـو         
کشورھا، بخصوص کشورھاي عربي، شنیده و ديده شده کـه بھائیـان داخـل در تشـکیالت جاسوسـي      

  .اند موساد شده و ھمه جا به نفع اسرائیلیان به خبرچیني و جاسوسي و نوکري مشغول

 

  ماھیت بلواھاي ضد بھائي 

اي بسـیار   چھـره کوشـند تـا    گوينـد و مـي   فراوان سخن مي ھاي ضدبھائي شورشمورخین بھائي درباره 
دلیـل دگرانديشـي    گويا بھائیان گروھي بودند که به. ترسیم کنند مظلوم از سرگذشت اين فرقه در ايران

ايـن  دھد کـه   بررسي نگارنده نشان مي. شدند قرباني تعصب و کین جاھالنه مسلمانان ايران ميديني 
ادعا در موارد عمده صحت ندارد و رھبري بھائیت و عناصر مشکوکي در میان جبھـه مخـالف بھائیـان بـه     

 ھـاي خـونین ضـد    تـرين آشـوب   تـرين و جنجـالي   عمد و با اھداف معین تبلیغي و سیاسي به ايجاد مھـم 
  . اند ، دست زده»کشي بھائي«بھائي، معروف به 

در يـزد و  . ق١٣٢١در يزد و شورش ضـدبھائي  . ق ١٣٠٨ترين اين موارد قتل ھفت بھائي در سال  از مھم
  . از نقاط ايران است رشت و برخي ديگر 

اولـین   انـد، در زمـان   معـروف » شھداي سبعه يـزد «واقعه قتل ھفت بھائي در يزد، که در منابع بھائي به 
  : ، در يزد رخ داد)حاکم اصفھان(السلطان  ، پسر ارشد ظلالدوله سلطان حسین میرزا جاللدوره حکومت 

  ظل السلطان

در شب ) ساز و چند تن از بستگان و اطرافیان ايشان استاد باقر عطار و مال تقي چیت( گروھي چند نفره
اصــغر  علــي(ه دســتگیري دو بھــائي بــراســًا و خودســرانه  در مســجد میرچخمــاق. ق ١٣٠٨رمضـان   ٢٣

پسـر شـیخ محمدحسـن    ( شـیخ محمـد تقـي مجتھـد    دسـت زدنـد و سـپس نـزد     ) يوزداراني و آقا علي
شیخ محمد تقي دستور داد که . کسب تکلیف نمودند تحريک احساسات ديني ويرفتند و با ) سبزواري

حاجي (حاجي نايب زيرا به نزد  اين گروه را راضي نکرد پاسخ فوق ظاھرًا. بھائیان از مسجد اخراج شوند
روز . دستور حاجي نايب بھائیان زنداني شـدند  الدوله، شتافتند و به ، فراشباشي جالل)اسداهللا شیرازي

از السـلطان   ظـل شش روز بعد، . الدوله دو بھائي محبوس را به چوب بست و سپس آزاد نمود جاللبعد، 
ق مجددًا دستگیر شـدند و در جريـان بازداشـت ايـن     دو نفر فو. اصفھان دستور حبس ايشان را صادر کرد

سـه روز بعـد،   . ، پنج بھائي ديگر نیز به زندان افتادند)پسر استاد باقر عطار( استاد مھديدو، به تحريک 
شـیخ محمـد تقـي    . را احضار و درباره بابیان محبـوس کسـب تکلیـف نمـود     شیخ محمد تقيالدوله  جالل

قدر دشمن  دانستیم حضرت واال اين ما نمي«: وله به حیرت افتاد و گفتالد مجتھد از اين ھمه ابرام جالل
الدولـه، شـیخ محمـد تقـي بـه نـزد دو تـن ديگـر از          بھرروي، به تحريک جالل» .اين طايفه بھائي ھستید

حضـرت واال  «: رفـت و گفـت  ) مـال محمـدباقر مجتھـد   و بـرادرش   آخونـد مـال محمـد صـادق    (علماي شھر 
علمـاي فـوق حاضـر بـه     » .تر از ماست بلکه ھمت ايشان بیشبا ما علما دارند الواقع کمال ھمراھي  في

شـیخ محمـد   (و دو برادر خويش ) شیخ محمد حسن(در نتیجه، شیخ محمد تقي، پدر . ھمکاري نشدند
را به خانـه  ) پسران حاجي مال باقر مجتھد اردکاني(مال حسین و مال حسن و ) جعفر و شیخ محمد باقر

شیخ محمد تقي نزد . الدوله اعالم نمودند ن جمع شش نفره ھمراھي خود را با جاللاي. خود دعوت کرد
احسنت، احسنت، احدي را مثل شما نديدم که »  :الدوله گفت جالل. حاکم شتافت و ماجرا را اطالع داد



ب ھمراھي علماي فوق را جلتمھیدات مفصل با  الدوله جالل  بھرروي،» .در اين امور اقدام داشته باشند
در ايـن جلسـه ھفـت نفـر     . نیز به آن افزوده شـد  آقا سید علي مدرساي تشکیل داد که  نمود و جلسه

، بـه وسـاطت آخونـد مـال     )استاد مھدي بنـا (يکي از ايشان . بھائیان محبوس مورد استنطاق قرار گرفتند
. دستگیر شد) سه فرسنگي يزد(، از بھائیان خويدک آخوند مال مھدي خويدکيحسن، آزاد و به جاي او 

 السـلطان  ظـل شـوال از   ٧در . گـري نمـود   بـه بھـائي   اقرارايشان را وادار به  از طريق شکنجهالدوله  جالل
ھـا را بـه    شده که بھـائي ھسـتند، آن    اند ھرگاه شرعًا اثبات حضرات بھائي که حبس«تلگراف رسید که 

اقـرار محبوسـین حکـم قتـل      به ادعاي منابع بھائي، ھفت روحاني فـوق، پـس از شـنیدن   » .قتل رسانید
الدوله بھائیان را اعدام کرد و امر نمود که در شب  شوال جالل ٩سرانجام، در . ايشان را کتبًا صادر کردند

  ».بازارھا را زينت ببندند و چراغان کنند«

شـرح فـوق    ، بـه ترين مأخذ بھائي در اين زمینه طبق روايت مھمتمامي ماجراي قتل ھفت بھائي در يزد، 
تعمدي عجیـب در  ) السلطان ظل(الدوله و پدرش  جاللاول، : کند اين شرح موارد زير را روشن مي .است

وجـه دخالـت نداشـتند و تمـامي حادثـه بـه        ھـیچ  در اين ماجرا مردم بهدوم، . کشتن اين بھائیان داشتند
وم، سـ . نیت ايشان روشـن نیسـت   تحريکات يک گروه چند نفره از کسبه محدود بود که ماھیت و حسن

اي براي تحريک علماي يزد و کسب حکم قتل بھائیـان دسـت زد و در ايـن     الدوله به تالش گسترده جالل
جز گروه ھفت نفره فوق ساير علماي شـھر در صـدور حکـم قتـل بھائیـان       زمینه تقريبًا ناموفق بود زيرا به

  . مشارکت نکردند

  

  جالل الدوله در دوران حکومت يزد

  : براي تبیین اين ماجرا بايد به سه نکته مھم توجه نمود

، بـا دسـتگاه اسـتعماري    الدوله جاللو خاندان او، از جمله  السلطان ظلاّول، پیوندھاي عمیقي که میان 
و نیز . نه شھرت کامل دارد و نیازي به اثبات اين پیوندھا نیستالسلطان در اين زمی ظل. بريتانیا برقرار بود

میرزا اسـداهللا خـان   نامدارترين ايشان . السلطان بھائیان حضور فعال داشتند در دستگاه ظلدانیم که  مي
و  السلطان قريب به سي سال وزير اصفھان بـود  است که در دوران حکومت ظل) نیاي خاندان وزير(وزير 

مھـدي بامـداد   . است که بخش مھمي از ابنیـه مھـم تـاريخي دوره صـفوي تخريـب شـد       در ھمین دوران
  : نويسد مي

ھاي زيباي  ھا و تخريب ساختمان السلطان قطع اشجار خیابان آمیز ظل از کارھاي بسیار زشت بلکه جنون
بـه او  که چند نفـر از بازرگانـان اصـفھان حاضـر شـدند مبـالغ ھنگفتـي         و با آن... صفوي در اصفھان است

ھـا و   بدھند و وي را از اين کار زشت بازدارند، معذلک از تصمیم خود منصرف نگرديد و بالنتیجـه اکثـر بـاغ   
  . عمارات مذکور در زير دست بیدادگري و امر او خراب و ويران شد

  . دست داده است بامداد فھرستي از ابنیه مھم تاريخي اصفھان که در اين دوران تعمدًا تخريب شد، به



. برقرار بـود  السلطان و عباس افندي اي میان ظل رابطه نزديک و دوستانهدانیم که بعدھا در پاريس  ميو 
نمونه ديگـري از رابطـه پنھـان    . الدوله نیز در اين سفر ھمراه پدر بود و با عباس افندي ديدار داشت جالل
در يـزد،  . ق ١٣٢١ائي سال در جريان شورش ضد بھ: الدوله با سران فرقه بھائي را در دست داريم جالل
) مبلغ سرشـناس بھـائي  (وسیله يکي از نوکرھاي محرم خود به میرزا عباس قابل  الدوله شبانه به جالل

، در بحبوحـه طغیـان شـھر علیـه     ١٣٢١االول  ربیـع  ٢٩و لذا قابل در ظھر جمعه  خبر داد که در خطر است
  بھائیان، از يزد خارج و عازم آباده شد 

، نماينـده و خويشـاوند   حـاج میـرزا محمـد تقـي افنـان     ھائي فـوق در زمـاني رخ داد کـه    دوم، قتل ھفت ب
در يـزد حضـور    مالکین و رجال و تجار بزرگ ايرانعنوان يکي از  محمد باب و میرزا حسینعلي بھاء، به علي

الدولـه   توانست مـانع اقـدام جـالل    او به يقین مي. داشت و از نفوذ و اقتدار سیاسي فراوان برخوردار بود
ھیچ کوششي در اين زمینه ) در يزد(و نه افنان ) در اصفھان(عجیب است که نه اسداهللا خان وزير  .شود

 . نکردند

و  مال حسینالدوله ھمکاري کردند، پیشینه  سوم، در میان ھفت روحاني يزد که در ماجراي فوق با جالل
گري  بودند که زماني به بھائي اردکاني حاجي مال باقر مجتھداين دو پسران . تأّمل است قابلمال حسن 

   :نويسد عزيزاهللا سلیماني مي. گرويد و سپس ظاھرًا از ايشان کناره گرفت

اند و با اينکه از علما بودند چون به ايـن اسـم    از مؤمنین اّول ظھور بوده] حاجي مال باقر مجتھد اردکاني[
با غل و زنجیر به کرمان بردند زيرا حکومت يزد الحفظ  مبارک بھائي معروف شدند، ايشان را گرفتند و تحت

تمـام علمـا حکـم قتـل حـاجي      و کرمان آنوقت يکي بوده و خود سردار حـاکم آن وقـت در کرمـان بـوده و     
و چون به کرمان بردند سردار ظاھرًا آدم خوش نفسي بوده حاجي را منصرف نموده  مالباقر را داده بودند

. نمودنـد  اجي مال باقر بعد از اين قضـیه قـدري بـه حکمـت حرکـت مـي      لذا ح. کرد به کمال عزت روانه يزد
  . کلي معاشرت با اھل بھا را ترک نمودند کم به کم

) ١٣٢١االول  از اواخر ربیع( اندکي بعدآغاز شد و . ق١٣٢٠از سال  الدوله در يزد دومین دوره حکومت جالل
تـن از   ٨٠تداوم يافـت، بـه قتـل بـیش از      چھار ماهبا شورش ضد بھائي معروفي پیوند خورد که قريب به 

  . ھا انداخت نام ايشان را بر سر زبانبھائیان انجامید و بار ديگر 

او در نخسـتین  . الدوله با اردشـیر ريپـورتر و سـران فرقـه بھـائي رابطـه نزديـک داشـت         در اين زمان جالل
آن را ، به ثمن بخـس خريـد،   ، با کاريزي کھنه)تفت(روزھاي حکومتش اراضي پھناوري را در پیشکوه يزد 

نامید و به سـفارش اردشـیر ريپـورتر و میـرزا محمـود افنـان، مـال بھـرام         » آباد عباس«نام عباس افندي  به
بھائي، از بمبئـي بـه    -خانوار زرتشتي ١٥ھمراه  را، به) شده سرشناس يزد زرتشتي بھائي(اخترخاوري 

اين مال بھرام اخترخاوري بعدھا، در دوران احمدشاه،  .يزد فراخواند و سرپرستي اين ملک را به او واگذارد
کرد و  در تھران کار مي ارباب جمشید جمشیديانھمراه گروھي ديگر از زرتشتیان و بھائیان در دستگاه  به

  نمود  عباس افندي در الواح متعدد ايشان را به خدمتگزاري به ارباب چنین توصیه مي

بايد از شما ممنون و خشنود باشد و تا توانید در کار او . ھمت جناب ارباب شخصي خیرخواه است و بلند
خـدمت او خـدمت مـن اسـت و صـداقت و      . چنان امانت و صداقت و ھمت بنمائید که عبرت ديگران گـردد 

 .امانت او صداقت و امانت من

ھاي مفصـلي انگاشـته    بخشي از دسیسهعنوان  رخ داد و بايد به صدارت اتابکيزد در زمان  ١٣٢١واي بل
. شود که در ايـن زمـان از سـوي اردشـیر ريپـورتر و دوسـتانش بـراي سـاقط کـردن اتابـک در جريـان بـود            

مـدي  کـامًال تع و » دسـايس سیاسـي  ھاي بھائیـان و   نتیجه زشتکاري«عبدالحسین آيتي ماجراي يزد را 
  : نويسد او در توضیح علت اين بلوا مي. داند مي

ھـر دو واحـدًا    ابن ابھرو  فروغيھاي جوان، به ھمت  روح و سّر معاشرت مبلغین با زنان بھائي، ولي زن
ھـا در   که چون حکمت اقتضا نـدارد کـه عمـومي باشـد فقـط بايـد زن       منتھا به اسم اين. عرض اندام نمود

ايـن قضـیه در يـزد بـه     و . قات و زيـارت کننـد و از وجـود او متبـرک گردنـد     مجلس خاص حضرت مبلغ را مال
ھـاي حکـومتي مطلـب را     قسمي علني شده و کار را خراب کرده بود که خويش و بیگانه و حتي فـراش 

  . آغاز بلوا و شورش کردند... تشخیص داده بالمآل مسلمین غیور طاقت نیاورده



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

دولت تا چه اندازه مراقبت کرده و علماي اسالم تا چـه  شود  معلوم مي... در حالتي که از تلگراف مذکور
اهللا مقامـه   اهللا آقاي آقا میر سید علي حائري اعلي اند و ھمه ياد دارند که مرحوم آيت حد بیطرفي نموده

داشـتند   محـرک خـارجي  معھـذا، بھائیـان چـون     .کشي منع کردند مردم را از بابي بنفسه بر منبر برآمده
گاھي به قونسولخانه روس و انگلیس در يزد و اصفھان  يکن انگاشته لم  ھمه اقدامات دولت و علما را کان

پناھنده شدند تا مگر مردم جسارت کرده بھانه به دست اجانب دھند و گاھي به علما دشنام گفتند تـا  
... دسـت اجانـب افتـد    ر آنان را عصبي کرده حکمي بر علیه خود اصدار دھند شايد از اين باب بھانه بهمگ

. خالصه مقصود اين بود که بھائیان در آن حادثه و ساير حوادث جز فتنه و فساد منظوري نداشته و ندارند
صفھان و کرمان شـدند و  از روز اولي که محمود فروغي و تقي ابھري از طرف عباس افندي مأمور يزد و ا

ھايي که در معاشرت و مباشرت با زنان بھائي بـر پـا کردنـد و بعـدًا بـه اسـم تبلیـغ خواسـتند زنـان           فتنه
در ھمه موارد آلـت بودنـد   مسلمین را ھم آلوده سازند، تا موقع بروز بلوا و بعد از فرونشستن آتش فتنه 

  ... .بعضي فھمیده و بعضي نفھمیده

میرزا ابراھیم و ) خاندان بصاريمبلغ معروف بھائي و نیاي ( یرزا محمدباقر بصار رشتيمتعمق در اقدامات 
. ق ١٣٢١در سـال  ) خانـدان ابتھـاج  مالک ثروتمند و مقتـدر گـیالن و مازنـدران و نیـاي     ( الملک خان ابتھاج

  : تواند صحت داوري آيتي را ثابت کند مي

پروايـي را در    تبلیغـات وسـیع و بـي    و ابن ابھـر در يـزد،   الملک نیز، چون فروغي در اين زمان بصار و ابتھاج
. و موفق به جلب چند تن از افراد سرشـناس شـھر رشـت بـه بھائیـت شـدند       سراسر گیالن آغاز کردند

اعالم بھائي شـدن دو کشـیش ارمنـي و دو پزشـک     کننده ديگري نیز رخ داد و آن  ھمزمان حادثه تحريک
ھـاي اطالعـاتي خـارجي در     تواند بیانگر دست پنھان سـازمان  مياين حادثه . آمريکايي ساکن رشت بود

پـروا بـود کـه مـورد اعتـراض       آمیـز و بـي   اقدامات بصار و ابتھاج چنان تحريک. برافروختن نايره آشوب باشد
پدر میرزا داوود خان (الحکما  برخي از معاريف بھائیان گیالن قرار گرفت و يکي از ايشان، میرزا آقا صمصام

بي حکمتي بصـار تولیـد انقـالب    «اي به عکا ارسال کرد و به عباس افندي ھشدار داد که  نامه ،)گیالني
    :عباس افندي در پاسخ چنین نوشت ».کرد] خواھد[

جھله وھمي نه، البته بايد گاه گاھي جزئي صدايي بلند شود که سبب انتباه خلـق  ] آشوب[در ضوضاء 
  . گردد

  

  عباس افندي در کھولت

کمـي  گرانه بصار ممانعت نکرد بلکه او را تشويق نمـود و   بدينسان، عباس افندي نه تنھا از اقدامات فتنه
  .داد» لوحي به افتخار بصار صادر کرد و در آن به او وعده صله و جايزه«بعد 



که علماي شھر به تکفیر احبا قیام نمودند و اھالي را وادار بر اذيت دوستان کردند و کار به  طولي نکشید
با تمام اقتداري کـه داشـت مـاده را غلـیظ ديـد و      ] محمدولي خان تنکابني[آنجا کشید که نصرالسلطنه 

پیغام داد يکي از نوکرھاي محرم خود را شبانه نزد بصار و اشخاص سرشناس ديگر فرستاده، به ھر يک 
که چنـدي از رشـت خـارج شـوند تـا مـن        که ماندن معاريف بھائیان در شھر اسباب انقالب است، بھتر آن

بجز چند نفر که مصلحت را در توقف و  لذا، ھر کدام،. بتوانم اھل غرض را تأديب و امنیت بلد را تأمین کنم
  . ، به جانبي شتافتندتحمل بال ديدند

درست مانند میرزا محمد   ، ثروتمند و مالک و تاجر بزرگ رشت و تھران،باقروفسید اسداهللا در اين بلوا، 
سید اسداهللا باقروف و برادرانش » .مصون از تعرض عوام«تقي افنان در يزد، در شھر رشت مستقر بود و 

شـھرت  » سـادات خمسـه  «، کـه بـه   )سید نصراهللا، سید رضا، سید محمـود و آقـا میرعلینقـي بـاقروف    (
تـرين ايشـان سـید     بـزرگ . رفتنـد  شمار مي ثروتمندترين و متنفذترين بھائیان گیالن و تھران بهداشتند، از 

آمد و تا زنده بود در سبیل امراهللا فداكاري و  شمار مي در طھران از اعیان بزرگ به«نصراهللا باقروف بود كه 
ايـن  . شـان تعلـق داشـت   مطبعه برادران باقروف در تھران به اي» .كرد گشايي مي براي جامعه احباب گره

اسـناد وزارت خارجـه انگلـیس دربـاره     ( كتاب آبـي  ترين کتب آن عصر، از جمله مطبعه ناشر برخي از مھم
، است که شالوده روايتي خاص از انقالب مشروطه و تاريخ معاصر ايران را بنیاد )انقالب مشروطیت ايران

  . نھاد

  ١٣٨٢تیرماه  ٦تھران، 

 


