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بررسی عملکرد مخرب فرقه ضاله بهائیت در تضعیف ایران دوره قاجار و عثمانی
تا پایان فروپاشی
1ـ داریوش نظري 2 ،ـ مجتبی گراوند
5ـ استادیار تاریخ اسالم دانشگاه لرستان.
2ـ استادیار تاریخ اسالم دانشگاه لرستان.

چکیده
قدرتهای استعماری به طرق مختلف دنبال منافع و اهداف خود در کشورهای ضعیف بودند.
از آنجا که مسئله دین و مذهب به عنوان سدی محکم در مقابل اهداف بیگانگان قرار داشت؛
لذا شیوه فرقه سازی را در جهت تضعیف دولتها به کار بردند .آنان فرقه بابیت یکی از
شاخه های فرقه شیخیه را توسط محمدعلی باب در ایران دوره قاجاریه به وجود آوردند .پس از
مرگ محمدعلی ،پیروان او مسبب شکلگیری مشکالتی در ایران میشوند از جمله یکی از این
اقدامات ترور ناصر الدین شاه بود .برخی از عوامل ترور به دستور شاه کشته و برخی دیگر با
حمایت روسیه تزاری به عراق قلمرو عثمانی تبعید و انتقال یافتند .گروه بابی که بر اثر اختالفات
به دو گروه ازلی و بهایی تقسیم شدند ،با وجود تبعید به ایجاد کارشکنیهایی مانند درگیری با
جماعت شیعه ،تماس با کشورهای خارجی ،دخالت در امور سیاسی کشور ایران ،جاسوسی و
خیانت بر ضد امپراتوری عثمانی و ...پرداختند ،که این اعمال تأثیراتی بر جامعه ایران و عثمانی
بر جای گذارد .این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه -
ای به بررسی عملکرد مخرب بهائیان در وضعیت سیاسی و اجتماعی عثمانی تا فروپاشی و ایران
دوره قاجار تا بعد از کودتای اسفند سال  5233ه.ش .بپردازد.
* نویسنده مسؤول

nazari.d@lu.ac.ir
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واژگان کلیدي :ایران ،عثمانی ،بهائیت ،اوضاع سیاسی و اجتماعی ،عملکرد.
مقدمه :
قدرت های استعماری برای اعمال سلطه و بسط و تعمیق آن در کشورهای ضعیف و به یغما
بردن ذخایر مادی و معنوی آنان همواره با موانع عمدهای روبرو بودهاند .علل و عوامل بسیاری
مانند ملیت ،زبان ،فرهنگ ،مذهب و  ...موجب تحریک مردم و سبب ایستادگی آنان در برابر
نیروهای مهاجم و ویرانگر استعمار شده این عوامل برای مدت کوتاهی مؤثر بوده است و تنها
در برخی از مقاطع توانسته اند در برابر اهداف استعماری مقاومت کنند وآنچه در این میان به
عنوان مانعی عمده و سدی محکم در مقابل اهداف استعماری نقش ایفا کرده قدرت دین و
نفوذ مذهب بوده است .زمانی که عراق مرکز حوزههای علمی بود ،استعمار برای رسیدن به
اهداف شوم خود تصمیم به فرقه سازی گرفت و یک جریان افراطی مخالف را در آن زمان به
راه انداخت ،جریانی افراطی که بعدها شیخیه نام گرفت .شیخیه ،توسط شیخ احمد احسائی و
شاگردش سیدکاظم رشتی به وجود آمد با اینکه محدوده فعالیت این گروه در عراق بود و
عراق در آن زمان جزء حکومت عثمانی به شمار میرفت و دولت عثمانی نیز یک دولت سنی
متعصب بود نه تنها محدودیتهایی را بر علمای شیعه روا میداشت شامل شیخیه نکرد بلکه به
آنها آزادی عمل نیز داد .زیرا آنچه که برای استعماگران و ایادی آنها اهمیت دارد تفرقه در
امت اسالم و متالشی نمودن قطب مقاومت است و دامنه این فرقه به ایران شیعه رسید و
پایه گذار فرقه بابیت و بهائیت شد .بابیان پس از مرگ محمدعلی باب ،به دلیل ترور ناصرالدین
شاه به قلمروی عثمانی یعنی عراق که محل سکونت و رفت آمد شیعیان بود تبعید شدند .رهبران
بابی به نام های میرزا حسینعلی و میرزا یحیی نوری قبل از ترور  ،برای روسیه جاسوسی
میکردند .بابیان جدا از آن که بین خودشان اختالف داشتند و سرانجام به دو گروه ازلی و
بهایی تقسیم شدند ،با شیعه در تناقض بودند و به تشیع توهین میکردند که این موضوع سبب
جلب کشورهای خارجی به آنان شد .گروه بابی به جهت مشکالتی که در قلمروی عثمانی به
وجود آوردند با اعتراض روحانیون شیعه و مردم ،فشار دولت ایران و در نهایت به خواست خود
عثمانی ها (که در ابتدا حامی بهائیت بودند) به شهرهای دیگر انتقال داده و موجب سختگیری
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باب عالی نسبت به آنها شد .بر اثر وقوع جنگ جهانی اول و عدم حمایت انقالبیون روسیه از
بهائیت ،آنان به انگلستان که خواهان نابودی خالفت عثمانی و ایجاد دولت صهیونیسم در
فلسطین بودند ،متمایل شدند .رهبر بهائیت عباس افندی که خواهان قدرت بود و در ضمن
اکثریت تابعانش در ایران حضور داشتند ،در امور ایران به دخالت میپرداخت .پس از مشروطه
با روی کار آمدن احمد شاه و ایجاد کودتای اسفند ماه سال  5233ه .ش .بر نفوذ و جسارت
بهائیت افزوده گشت .بیشترین علت موفقیت گروه بهائی در ایران پشتیبانی انگلستان و مهرههای
انگلیس از آنان بود .بنابراین پژوهش بر مبنای این سواالت ذیل سامان یافته است:
 فرقه بهائیت در تضعیف اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران دوره قاجار چه عملکردی داشتهاست؟
 اقدامات فرقه بهائیت در تضعیف امپراتوری عثمانی چه بود؟الزم به ذکر است تا کنون درباره فرقه ضاله بهائیت پژوهشهایی انجام شده است اما تا کنون به
اقدامات و عملکرد مخرب آنها در ایران و عثمانی کاری مستقل انجام نشده است.
الف) عملکرد مخرب فرقه بهائیت در ایران دوره قاجار
فرقه بهائیت در ایران دوره قاجار برخی عملکردها و اقدامات مخرب داشته است که برخی از
آن ها در ذیل عبارتند:
 -5ترور ناصرالدین شاه وتبعید به عراق :پس از مرگ محمد علی باب توسط حکومت قاجار و
اقدام تعدای از افراد باب به سرکردگی محمد صادق تبریزی به ترور ناصرالدین شاه ( ،افندی
 ) 515 :5332،چند تن از بابیان دستگیر و به دستور شاه کشته میشوند( .کسروی - 19 : 5997،
 ) 12میرزا حسینعلی نوری ،از جمله دستگیر شدگان که از قبل به همراه برادر کوچکترش میرزا
یحیی به روسیه همکاری داشتند واز آنجا شهریه میگرفتند ،با (محیط مافی)91 :5999،
پیگیری های سفیر روسیه به نام دالگورکی بخشیده و (دالگورکی ،بیتا )27 :به عراق که تحت
سلطه حکومت عثمانی قرار داشت تبعید شد .دالگورکی در مدت تبعید ،مبالغی را برای صرف
مخارج بابیها به عراق میفرستاد( .دالگورکی ،بیتا )15 :آزادی میرزا حسینعلی ،از سوی
شوقی افندی رهبر آینده بهائیان به نحو دیگری مطرح شده است .وی مینویسد که میرزا
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حسینعلی به کمک شوهر خواهرش به نام زرگنده که به پرنس روسی خدمت میکرد به
روسها پناه برده و از زندان ناصرالدین شاه با حمایتهای سفیر دربار تزاری آزاد میشود.
(افندی .) 591 :5332 ،میرزا حسینعلی نیز ،در کتاب مبین خود اعتراف کرده که با پشتیبانی
سفیران روسی ،نجات یافته است( .ودود  )22: 5929 ،یکی از اشخاص بابی به نام عزیه خانم
نوری خواهر میرزا حسینعلی در کتاب التنبیه النائمین اشاره دارد که برادرش در خیال رسیدن
به حکومت ایران در ترور شاه نقش داشته است( .بی نام ،بیتا )3 :ترور ناصرالدین شاه منجر به
وحشت و بیزاری مردم نسبت به گروه ترور کنندگان شد و شکاف را بین سطوح مختلف جامعه
بیشتر نمود.
میرزا حسینعلی ،ابتدا به بغداد و به فاصله چند روز به کاظمین نقل مکان کرد .وی پس از ورود
به کاظمین با دستور نماینده حکومت ایران به بغداد برگشت ،زیرا اغلب ساکنان شهر،
ایرانیاالصل بودند( افندی )252 :5332 ،و اقامت میرزا حسینعلی میتوانست سبب ایجاد
حساسیت هایی در کاظمین شود .رفت و آمدهای آزادانه و سکونت گروه بابی در میان اهالی
بغداد که متشکل از سنی ،شیعه ،کرد ،عرب و ایرانی بودند ،زمینه را برای وقوع رخدادهایی
فراهم کرد که این اتفاقات عبارت بودند از -5 :دعواها ودشمنیهای بابیان با همدیگر بر سر
رهبری و ایجاد شکاف در بابیت -2 .رابطه بابیها با طرد شدگان و تبعید شدگان حکومت
قاجار -9 .درگیری دستهبابی با شیعیان(افندی.)291 :5332 ،
 -2دعواها و دشمنی های بابیان با همدیگر بر سر رهبری و ایجاد شکاف در بابیت :میرزا
حسینعلی در رقابت با میرزا یحیی ملقب به صبح ازل ،جانشین سید محمد علی باب (،کسروی،
 )15-19 :5977تعدادی از افراد خانواده و طرفداران وی را به قتل رساند و در مقابل طرفداران
ازل نیز به وی سوء قصد کردند( .آیتی 155 :5913 ،و زعیمالدوله تبریزی )299 :5919 ،عزیه
خانم نوری به این قتل ها که آغاز جدایی و اختالف در بابیت بوده ،اشاره دارد و طرفداران
میرزا حسینعلی را بی دین ،آدم کش و دسته جالدان خونخوار مینامد که اموال مردم را به
سرقت برده و با ایجاد شرارت ها و وحشت شدید ،بابیان رده اول را از بغداد فراری دادند .آنها
سر همدیگر را میبریدند و اجساد را در رود دجله میانداختند و در روز در مکانهای
پرجمعیتی چون بازار به یکدیگر چاقو میزدند( .بینام ،بیتا )52-59 :والی بغداد عمر پاشا ،با
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حمایتهای خود سبب جسارت بابیها شد و این مسائل نشان میدهد که هدف و منافع عثمانی
مهمتر از امنیت مردم تحت سلطهشان بوده است( .نجفی)951 :5917 ،
 -9رابطه بابی ها با طرد شدگان و تبعید شدگان حکومت قاجار :تعدادی از مخالفان حکومت
ق اجار که به عراق تبعید شدند به دلیل کسب تابعیت جدید از دولت عثمانی از تعرض مأموران
ایرانی در امان بودند .باب عالی اجازه داد که تبعید شدگان جدید با دسته بابی به آسانی تماس
داشته باشند زیرا در نظر داشت که از گردهمایی مخالفان دولت قاجار به نفع خود استفاده کند
(نجفی ) 951 :5917 ،از رجال مهم ایرانی که در حین تبعید با میرزا حسینعلی مالقات داشتند،
عباس میرزا فرزند محمد شاه و وزیر نظام ،میرزا ملکم و چند تن دیگر بودند( .افندی:5332 ،
 )279میرزا ملکم مؤسس فراموشخانه در ایران ،از طرفدران انگلستان بود که از تحریکات و
نقشههای دولت بریتانیا آگاهی داشت( .ممتحنالدوله)591 :5919 ،
مانکجی لیمجی ماتریا فراماسونر و رئیس سازمان اطالعاتی در ایران ،که برای تقویت اقلیتهای
رسمی و غیر رسمی و با بهره گیری از آنان در جهت ستیز با فرهنگ ملی و دینی کشور وارد
ایران شده بود( ،بی نام )1 :5919 ،در سال  5272ه  .ق در بغداد با میرزا حسینعلی مالقاتی را
انجام داد( .رجبی )1 :5919 ،بریتانیا به وسیله فراموشخانه که شبیه فراماسونری بود ،بیشتر رجال
درباری و غیر درباری قاجار را در این محافل وارد کرد .فراماسونری که تحت نظارت بریتانیا
قرار داشت به جاسوسی میپرداخت و بدین ترتیب وسایل سیادت انگلیس را بر کشورهای
آسیایی فراهم

مینمود(.بینام ،ج  )22 :5912 ،5فراماسونیها در تأسیس یا اداره سازمانها

و فرقههای بسیاری دخالت (عسگری یزدی )51 :5917،و در سراسر قلمروی عثمانی نیز فعالیت
داشتند تا بدین وسیله و به طرق دیگر عثمانی را از پای در آوردند( .بوز داغ )71 :5977 ،حضور
بابی ها در این دستگاه فوق سری و جاسوسی برای مبارزه با ادیان و شئونات سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ملت های مسلمان مناسب و مفید بود .هم چنین زمینه را برای تحکیم رابطه بریتانیا
حامی فراناسونی با بابیان را فراهم میکرد( .رجبی )1 :5919 ،کلنل سر آرنولد باروز کمبل ،که
سمت جنرال کونسولی دولت انگلستان را در بغداد داشت ،شرحی به میرزا حسنعلی تقدیم و به
او طرح دوستی با انگلیس را داد ولی میرزا حسینعلی آن را رد کرد چون تحت حمایت روسیه
قرار داشت( .افندی )279 :5332 ،دولت قاجاری نیز ،برای تجزیه این جبه متحده بابی،
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فراماسونی و ناراضیان سیاسی ایرانی ،حاجی میرزا حسین مشیرالدوله را مأمور سفارت ایران در
عثمانی قرار داد .مشیرالدوله که قبل از آن به عنوان کنسول ایران در تفلیس و بمبئی به روش
کار مأموران سیاسی روسیه و انگلستان در بهرهبرداری از نفاقهای داخلی ،خارجی و محلی
آشنایی یافته بود ،با سیاستهای وی به تدریج میان آنان تفرقه به وجود آورد ( .نجفی:5917 ،
)951
 -1درگیری بابیان با شیعیان :روز تولد باب ،مصادف با ایام محرم بود و بابیها آن روز را جشن
میگرفتند (افندی )579 :5332 ،و موجب نارضایتی شیعیان میشدند( .زعیمالدوله تبریزی،
 )293 :5919آنان حق هیچ حزبی را از احزاب را مراعات نمینمودند و اموال مردم (زاهد
زاهدانی و سالمی )531-531 :5911 ،و زائرین مانند لباس ،کفش و پول و زیارت نامهها را به
سرقت میبردند(.افراسیابی )917 :5975 ،رهبران بابی در بغداد سکونت داشتند ولی آزار و
اذیت پیروانشان به مردم و شیعیان خارج از بغداد و به خصوص در شهرهای مذهبی و زائری
چون کربال و نجف رسیده بود و مردم در نیمه شب احساس امنیت نمیکردند( .زاهد زاهدانی و
سالمی )531-531 :5911 ،عباس افندی رهبر آینده بهائیان در کتاب مکاتیب حضور بابیان را
در عراق به زلزلهای تشبیه میکرد که سبب القای شبهات به زائرین عتبات ،ایجاد ترس بسیاری
در مردم ( اقتصادی )33 :5932 ،و قتل فقیه شیعه آیتاهلل مال آقا شده بودند( .جواد زاده ،بیتا:
)1
حسین افغان یکی از نزدیکان میرزا حسینعلی در بغداد ،به جهت مدارای عثمانی نسبت به بابیت
به سمت منشی رئیس کابینه حکومت عراق منسوب شد .بابیان عراق ،به واسطه نفوذ درصدد
تعمیر یک معبد در بغداد شدند و روزنامه لسانالعرب نیز در راستای ترویج افکار ایشان چند
مقاله منتشر کرد .علمای نجف در اعتراض به این موضوع در مسجد هندی گرد هم آمدند و از
والی نجف تقاضا کردند تا از والی بغداد بخواهد تا مانع از این اقدامات شود( .فراهانی ،ج،5
 )113 :5911روحانیون و برخی از وزرای ناراضی در اعتراض به اعمال بابیها ابتدا در نزد والی
بغداد شکایت کردند و خواهان اخراج آنان شدند ولی اهمیتی به آن داده نشد و به ناچار به
ناصرالدین شاه نارضایتی خود را اطالع دادند .دولت ایران از سلطان عبدالعزیز در خواست نمود
که اقامت دائمی به بابیان  ،در مناطقی که نزدیک مرزهای ایران و نزدیک شیعیان هستند را
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ندهد ،زیرا امنیت و استقالل حکومت ایران را تهدید میکردند  .سرانجام با فشار شدید دولت
قاجار ،سلطان عبدالعزیز ناگزیر میرزا حسینعلی و خانوادهاش را به اسالمبول انتقال داد( .افندی،
)999 :5332
ب) اقامت بابیان در اسالمبول و ادرنه عثمانی
اسالمبول ،محل عبور ومرور ملل مختلف از جمله ایرانیان بود و اتباع و دولتهای خارجی به
آسانی میتوانستند با گروه بابی تماس برقرار کنند( .افندی )29 :5332 ،بنابراین سکونت بابیها
در اسالمبول در سال  5212ه  .ق ،فقط چهار ماه طول کشید( .زعیمالدوله تبریزی)212 :5919 ،
گروه بابی با اصرار دولت ایران ،روحانیون شیعه و دیگران به ادرنه ،که در بخش اروپای عثمانی
قرار داشت ،تبعید شدند .ایرانی ها در ادرنه کمتر رفت و آمد داشتند بلکه یونانی ،آلبانی و
بلغاری و بعد از ترکان اکثریت جمعیت آنجا را تشکیل میدادند( .نجفی )913 :5917 ،اقدامات
گروه بابی در ادرنه به مانند بغداد را میتوان به چند دسته تقسیم نمود که در نتیجه تغییر سیاست
باب عالی نسبت به آنان شد.
تماس با کشورهای خارجی :هنگام ورود بابیان به ادرنه میان دولت عثمانی و یونان بر سرتصاحب ادرنه دشمنی وجود داشت .با کمک دولتهای روسیه ،انگلستان و فرانسه ،ادرنه به
طور موقت از تصرف عثمانی خارج شد .میرزا حسینعلی در این منطقه عالوه بر دوستی با
سفارت خانه روسیه با بریتانیا و فرانسه تماس داشت و چون بیگانگان وی را خائن به ایران و
اسالم می دانستند ،مایل بودند که او را دست نشانده سیاسی خود سازند( .آیتی ،ج :5927 ،2
)529
 ادامه اختالف بین دستهبابی :ادامه اختالفات میرزا حسینعلی و میرزا یحیی (زعیمالدولهتبریزی ) 5919:291،در ادرنه منجر به دو دستگی و به وجود آمدن دو گروه ازلی و بهایی در
بابیت میشود ( .زعیمالدوله تبریزی )215: 5919،این اختالفات ،مردم را آشفته میکرد،
(کسروی )17 :5977 ،به طوری که تعدادی نامه شکایت آمیز به نامق اعظم و مقامات دیگر
عثمانی به باب عالی بدون امضا رسید که مبنی بر شکایت از جماعت بابیه در ادرنه بودند.
(نجفی )921 :5917 ،حکومت عثمانی ،صبح ازل را به قبرس و میرزا حسینعلی ملقب به بهاءاهلل
را به عکا تبعید کرد و چهار نفر از ازلیان را به همراه بهائیان و در مقابل چهار نفر از بهائیان را به
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همراه ازلیان به عنوان جاسوس به قبرس و عکا فرستادند تا آنها نمایندگان باب عالی را از
ورود ،حرکات و رفتارهای تبعیدشدگان آگاهی دهند( .زعیمالدوله تبریزی)211 :5919 ،
 اقامت بابیت در عکا :باب عالی ،بهائیان را پس از رسیدن به عکا در سال 5211ه .ق .ازمعاشرت با یکدیگر و با اهالی شهر ممنوع کردند و این موضوع را به مردم عکا آگهی کردند.
(افندی ) 971-979 :5332 ،ولی این حکم پس از مدتی اغو شد( .زعیمالدوله تبریزی:5919 ،
 ) 219بها ،به دعوت مردم پرداخت و اسم برادرش را از نشریات تبلیغی ساقط کرد و به این
نتیجه رسید که جاسوسان ازلی را بکشد و چون آنها را به قتل رساند عثمانیها وی را در غل و
زنجیر به زندان انداختند .بها چند روز و افرادش چندین ماه و سال در زندان بودند که بنا به
گفته ازلیها با دادن رشوه آزاد شدند( .زعیمالدوله تبریزی )211 :5919 ،پس از وقوع قتلها
مردم عکا که از قبل نسبت به بهائیان سوءظن شدید داشتند حساسیتشان بیشتر میشود و
(افندی ) 913 :5332 ،میرزا حسینعلی به جهت لقب بهاءاهلل که برای خود انتخاب کرده بود،
مورد اعتراض اهل سنت قرار گرفت .اهل سنت در بیشتر مواقع به وی بهاء مطلق یا بهاء الدین
میگفتند که با سیاست عباس افندی و با پولهایی که به عنوان رشوه به افندیهای عکا داده شد
به تدریج بهاءاهلل در بین مردم رواج گرفت( .آیتی ،ج  )5927:29 ،2سختگیری باب عالی
نسبت به گروه بهایی سبب شد تا عباس افندی به بیروت به نزد مدحت پاشای صدراعظم رفته تا
آنها را اطمینان دهد که خود و پدرش در خاک عثمانی هیچگونه تبلیغات عقایدی و سیاسی
نخواهند کرد و بر اثر این قول ،رفت و آمد مریدان بهائیت دوباره صورت گرفت(.آیتی ،ج ،2
 )251 :5927خوش رفتاری و حسن تدبیرهای عباس افندی جذب پیروان میرزا حسینعلی را
بیشتر نمود .بنابراین ب ها به ترتیب ادعای جانشینی باب ،مهدویت ،والیت مطلقه ،نبوت عامه و
خاصه و الوهیت کرد و سعی داشت که دعوت خودش را در کشورهای دیگر انتشار دهد و
دعات بسیاری جهت تبلیغ به ایران و قفقاز فرستاد(.زعیمالدوله تبریزی)211 :5919 ،
 دوران رهبری عباس افندی در میان بهائیانهنگامی که بها فوت کرد ،پسرش عباس افندی ملقب به عبدالبها به عنوان جانشین وی اعالم
گشت .عباس افندی که در جریان دعوای پدر و عمویش نقش داشته (زعیمالدوله تبریزی،
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 ) 921 :5919پس از رسیدن به رهبری ،بین خودش و برادرش میرزا محمد علی بر سر ارث،
اختالف و دشمنی به وجود آمده بود(.کسروی )12 :5977 ،یکی از اعمال عباس افندی شایع
نمودن این موضوع بود که پس از تیر باران محمد علی باب ،جسد او را بابیان پنهان کرده و به
دست عباس افندی رسانده و پس از انتقال دادن به یکی از سرحدات حیفا در فلسطین در
عمارت بزرگی به خاک سپردند .یکی از ثروتمندان بابی یک قطعه سنگ یشم گران بها هدیه
کرد تا آن را روی قبر باب نصب کنند .اموال اهدا شده برای زیارتگاه باب ،میتوانست سبب
بیشتر شدن رفت و آمد زوار و انباشت ثروت برای عبدالبها گردد ،ولی برادرش میرزا محمد که
حسادت میکرد به دربار عثمانی گزارش داد و به دستور باب عالی عمارت را ویران نمودند تا
مانع بیشتر شدن تجمع دسته بابی و مشکالت ناشی از آن بشوند(.زعیمالدوله تبریزی:5919 ،
)512
از دیگر اقدامات و ادعاهایی که بهائیان داشتند ،این بود که برخی از اعراب مصر را به مسلک
خویش در آورده بودند .جمعیت بهائیان مصر متشکل میشدند از تعداد کمی از ایرانیان که با
گروهی از اعراب روستایی و اسماعیلی وصلت کرده بودند( ،آیتی ،ج  )992 :5927 ،2و
بهائیت در قلمروی عثمانی کمتر از آن تعدادی که ادعا داشتند در بیروت ،مصر ،عکا و حیفا
زندگی میکردند( .آیتی ،ج  )512 :5927 ،2در سال  5327م ،باب عالی چند نفر را برای
تحقیق به نزد عبدالبها فرستاد( .اسلمنت ،بیتا )92 :این تفتیش از نقطه نظر مذهبی و اختالف بین
عباس افندی و برادرش نبود ،بلکه اطالعات سیاسی و ساخت و ساز افندی با بیگانگان و
خیانتهای سری او بود زیرا از دیر باز مورد توجه فرانسه و انگلیس بود .عبدالبها همین قدر که
او در رفاه باشد کفایت میکرد بنابراین هیچ گاه از جاسوسی برای خارجیها دست بر نداشت
وگاهی عثمانیها مشکوک میشدند و او را در فشار میگذاشتند( .آیتی ،ج -579 :5927 ،2
 )572عبدالبها پس از مشروطه عثمانی ،به مصر ،پاریس ،لندن و امریکا سفر کرد( .عینالسلطنه،
ج  )9791 :5971 ،1در مسافرت به امریکا یوسف ضیاء پالشا سفیر کبیر عثمانی در آمریکا،
استقبال گرمی از وی به عمل آورد و به افتخارش مجلس شامی بر پا کرد( .رئوفی )9 :5971 ،او
در این سفر در لژهای فراماسونی و شبه ماسونی تئوسوفی سخنرانی کرد و این موضوع نزدیکی
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بهائیان را با گروه ماسونی که از دوره میرزا حسینعلی آغاز شده بود را بیشتر نشان میدهد.
(رجبی )1 :5919 ،
 رابطه بهائیت با روسیه و انگلستان در جنگ جهانی اولبهائیها ،با کمک روسیه در مناطق مسلماننشین ترکستان و قفقاز رسوخ و در آن بالد بسیار
آزادانه رفتار میکردند(.صبحی مهتدی )11-17 :5919 ،پس از سقوط امپراتوری تزاری
سیاست عباس افندی به سمت بریتانیا متمایل شد ،چون تا قبل از این بهائیان در سایه حمایت
روس ها قرار داشتند و چون حکومت تزاری سقوط کرد حکومت جدید از بهائیان پشتیبانی
نکرد( .ابوالحسنی )522-521 :5919 ،بلشویکها ،درون مشرق االذکار عشق آباد ،شبکههای
جاسوسی به نفع انگلستان کشف کردند .هم چنین جاسوسانی که در جنگ جهانی اول عربها
را در سوریه ،نجد ،حجاز و شرق اردن برای جدا شدن از عثمانی و به دست آوردن استقالل
تبلیغ میکردند ،همه از بهائیت بودند و به دستور انگلستان این تبلیغات را انجام میدادند .یکی
از افراد بهائی به نام حسین روحی ،پولهایی که میان اعراب تقسیم میشد را به دست آنها
میرساند(.ابوالحسنی )521 :5919 ،عبدالبها برای نیروهای بریتانیایی در حین حمله به فلسطین
مقدار زیادی گندم و آذوقه های دیگر آماده کرده بودند( .نجفی ) 972 :5917 ،به جهت
خیانت بهائیان ،جمال پاشا فرمانده ارتش عثمانی در جنگ با انگلستان ،نسبت به عباس افندی
مشکوک شد و با وجود این که او را دستگیر کرد ولی نتوانست اعدامش کند چون بریتانیاییها
به حمایت جدی از عبدالبها برخاستند( .افندی ،بیتا)239-231 :
در اواخر جنگ جهانی اول با شکست عثمانی زمینه رخنه صهیونیسم به فلسطین وارد شد و
صهیونیست های اولیه برای تشکیل دولت به جلب موافقت عثمانی نیاز داشتند که با مخالفت
سلطان عبدالحمید دوم مواجه شدند( .شکیبا )3 :5919 ،ارتباط انگلستان با عبدالبها ،آنقدر قوی
و برنامهریزی شده بود که شکی در جاسوسی عباس افندی برای بریتانیا باقی نمیماند .او بود که
می کوشید بخشی از سرزمین اسالم را تسلیم یهودیان کند .قبل از آغاز جنگ بین الملل اول
برخی از افراد سرشناس صهیونیسم از جمله سررونالد استورز صهیونیست انگلیسی در سال
 5951ه .ق .و (بینام )1 :5919 ،بن زوی از فعاالن صهیونیسم به همراه همسرش در طی
سالهای  5323-5352م .با عباس افندی مالقات کردند( .شکیبا )9 :5919 ،سر هربرت ساموئل
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استورز صهیونیسم به عنوان نخستین کمیسر عالی انگلستان در فلسطین ،با عباس افندی روابط
صمیمانه ایجاد کرده بود( .بینام )3 :5919 ،عبدالبها در سفرش به اروپا در محافل ،تحوالت در
حال وقوع را گوشزد کرده و به وقوع حوادث دردناک در سرزمین ترک و آزار ملت یهود در
اروپا اشاره و منظره آینده جهان را ترسیم کرد( .افندی )539 :5332 ،برخی از یهودیان ساکن
در قلمروی عثمانی به عقاید بهائیت در آمده بودند ،اظهار داشتند که اگر دعوت بهاء مطابق با
انبیا نباشد همین قدر که تا یک درجه سبب ضعف اسالم و قوت ما میشوند غنیمت است و باید
ما آنها را تقویت نماییم( .مفتون یزدی ،بیتا ) 229-221 :
ج) بررسی مختصر وضعیت اجتماعی و سیاسی بهائیت در ایران دوره قاجار
رهبران بهائی با پیروانشان در ایرن به صورت نامه نویسی ارتباط برقرار میکردند( .کسروی،
 )5977:19این نامه ها به دست مبلغان بهائی میرسید و به سمع مردم میرساندند(.آیتی ،ج ،2
 )511 :5927عالوه بر مسلمانان ،تعدادی یهودی نیز به بهائیت درآمده بودند ( .عینالسلطنه،
ج )5971:9253 ،1بین بهائی های مسلمان و یهود اتحاد زیادی وجود نداشت و همیشه در حال
جنگ و دعوا به سر میبردند( .صبحی مهتدی ) 511 :5919 ،کسانی که از بهائیت بازگشته
بودند ،یکی از علل گرایش مردم به این آئین را سادگی آنان و اکثریت بهائیان را فریب خورده
میدانستند( .آیتی ،ج )59 :5927 ،5بهائیان برای این که جمعیت خود را بیشتر جلوه دهند به
دروغ متوسل میشدند و به اتباع ایرانی خود به دروغ اظهار میکردند که عباس افندی پس از
سفر به امریکا و اروپا کسانی را به این فرقه درآورده است .در مورد تعداد آنان عبدالحسین
آیتی یکی از مبلغان محبوب عبدالبهاء که از بهائیت به دامن اسالم برگشته بود ،مینویسد با
چشمان خود دیدم بهائیان انگلستان هشت نفر از دختران هفتاد ساله یا زنان بیوه بینام و نشان
بودند و بریتانیاییها اشارهای در این مذهب را در وطن خودشان چندان خوب نمیدانستند.
(آیتی ،ج  )539-531 :5927 ،2در داخل ایران نیز جمعیت بهائی با به بیست میلیون وانمود
می کردند و لرد کرزن به طور عمد یا غیر عمد تعدادشان را در کتاب خود دو میلیون ثبت
کرده ،در حالی که جمعیت بهائیت آنقدر نبود که لرد کرزن به نگارش در آورده بود( .آیتی،
ج)539-531 :5927 ،2
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از دیگر فعالیت های بهائیت که جز ایجاد تفرقه در داخل کشور سود دیگری نداشت ،وارد
کردن روزنامه به داخل ایران بود .به طور نمونه ،سید مهدی قاسم اف از وابستگان میزرا
ابوالفضل گلپایگانی از مبلغان بهائی بود .او به همراهی یکی نفر روسی به نام کنستنتین
میخائیلویچ فیدورف روزنامه ای به نام مجموعه ماوراءالبحر خزر به زبان فارسی چاپ کرد که
برای آن در سال حدود ده هزار منات از دربار تزاری پاداش دریافت میکرد .در این روزنامه
سیدمهدی ،به سود وزان ایران مطالبی مینوشت( .صبحی مهتدی ) 92 :5919 ،مجله بهائی
خورشید خاور به زبان فارسی در عشق آباد تاسیس شد و به مقاالت ضد بهائی اهالی مشهد
جواب میداد و در ایران پخش میشد( .ابوالحسنی )522-521 :5919 ،روزنامه نجم باختر به
زبانهای فارسی و انگلیسی در شهر واشنگتن چاپ میشد و مطالب روزنامه به میل نویسندگان
بهائی مسلک بود ( .عینالسلطنه  ،ج  )9793، 1عباس افندی که آرزوی تاج و تخت ایران را
داشت(،ودود  ) 512 :5929 ،عبدالحسین آیتی را برای مطامع شخصی خود وبیگانگان در حین
جنگ جهانی اول ،مأمور رساندن نامهای به زبان ترکی به جمال پاشا فرمانده ارتش عثمانی کرد
که طی آن جمال پاشا را برای حمله به ایران به عنوان وحدت اسالمی تشویق کرده بود( .آیتی،
ج) 221 :5927 ،2
در هنگام مشروطیت ،ازلی ها طرفدار مشروطه بودند و برعکس گروه بهائی به طرفداری از
سلطنت پرداختند .الواحی پی در پی از عکا به ایران میرسید که عباس افندی از تابعانش
درخواست کرده بود وارد مشروطه نشوند و با پادشاه قاجار همراهی کنند و او را دوست داشته
باشند( .عینالسلطنه ،ج )2519-2517 :5971 ،9عبدالبها با محمد علی شاه نامه نگاری داشت و
در کتاب مکاتیب خود خطاب به وی گفته بود که در ایران اعلیحضرت شهریار مهربانتر و
خیر خواهتر کیست؟ هزار افسوس که ایرانیان قدر این تاجدار را نمیدانند( .رئوفی) 7: 5971 ،
هنگامی که مشروطه به پایان رسید ،ازلیها مورد غضب شاه واقع شدند ولی بهائیان اظهار
داشتند که ما در امنیت زندگی میکنیم ( .عین السلطنه ،ج  )2519-2517 :5971 ،9به نظر
میرسد انگلستان که از مشروطه دفاع میکرد و ازلیها که به خدمت آنان بودند طرف مشروطه
را گرفتند و در مقابل بهائیان به تبعیت روسها از سلطنت طرفداری کردند(.کسروی،
 ) 5919:235در انقالب مشروطه برخی از بابیان و بهائیان به خیل روشنفکران غربگرا پیوستند.
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روشنفکران مدرن نیز پشتیبان اصالحات در ایران بودند .در میان این روشنفکران چهرههایی
وجود داشتند که ارتباط با بابیه و بهائیه داشتند .برخی از آنان آشکارا با دین اسالم مخالفت
میکردند و برخی دیگر در جلوههای دینی ظاهر میشدند( .زاهد زاهدانی و سالمی5911:259،
)225جنبش بهائیت نیز با ایجاد تشتت افکار در مورد حضرت مهدی (عج ) حلقه اتصال علمای دین
با برخی از مردم را تضعیف کرد .علمای دین به عنوان نواب امام دارای اقتدار اجتماعی و
سیاسی بودند به نحوی که این نیابت منتفی شد یا در وجود یک نفر تحت عنوان باب خالصه
گرفت طبیعی بود که دیگر چنین اقتداری در شکا اجتماعی به آن بی معنا شود ( .زاهد زاهدانی
و سالمی )222 :5911 ،شکاف میان بهائیت و روحانیت موجب روی آوردن دولتهای دیگر
مثل انگلستان و روسیه به آنان شد تا اقتدار اسالمی را مانع رسیدن به اهداف خود میدیدند به
سوی آنها شد.
( زاهد زاهدانی و سالمی )531 :5911 ،بهائیان شیعه را شنیع خطاب کرده و علما را جاه طلب
ونادان به حساب میآوردند( .رئوفی ) 7 :5971 ،میرزا حسینعلی در الواحش حزب شیعه را
مورد لعن قرار می داد و از خدا تقاضا داشت که اهل تشیع را از صفات نا الیق نجات دهد.
(نوری ،بی تا ) 231 :دشمنی میرزا حسینعلی با شیعه آنقدر بود که به مردم توصیه میکرد اگر
بهائی نمیشوند حداقل تشیع را رها کنند( .سلطانزاده )591 :5919 ،بها تالش داشت که در
برابر عقاید شیعه ،نوعی هماهنگی ایجاد کند ،به طورنمونه در برابر مکه ،شیراز یا بغداد و در
برابر زیارتگاه های شیعه مقبره خود را زیارتگاه اعالم نمود و نماز و روزه را به روش دیگری
درآورد( .کسروی ) 13 :5977،رهبران بهائیت ،پیروانشان را با وجود پایبندی به اجرای
مراسمات ماه محرم ،به ترک عزاداری امام حسین (ع) فرا میخواندند( .رحمانی-95 :5919 ،
 ) 92در حالی که احزاب مختلف را به اتحاد و دوری از اختالفات دعوت میکرد ،با صراحت
از شیعه بیزاری میجست و خود اسباب اختالف و نامنی را فراهم مینمود ( .نوری ،بیتا)211 :
بهائیان ،سال های دراز در کمین علما و وزرای ایرانی نشسته بودند و هر مجتهد و منتفذی که در
جامعه طرف توجه مردم قرار میگرفت را به خود نسبت میدادند و اگر این کار در حیات آن
فرد میسر نمیشد پس از وفاتش نسبت بهائی به او میدادند(.آیتی ،ج  )7 :5927 ،5منسوبین به
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فرقه بابیه سرانجام در دوران مشروطه به روحانیون که خواستار مجلس عدالتخانه اسالمی بودند
غلبه کردند .در این زمینه ما شاهد به ثمر رسیدن تزلزل دینی کاشته شده در فرهنگ جامعه آن
روز توسط فرقه های فکری گوناگون از جمله بهائیت و بابیت هستیم .بهائیت به مناسبت
مخالفتش با اندیشه های شیعی در مقابل روشنفکران دینی قرار گرفت( .زاهد زاهدانی و سالمی،
 )253-225 :5911واکنش شیعیان در برابر مسائل به وجود آمده در حین مشروطه این بود که
شیخ مرتضی انصاری را به عنوان تنها مرجع تقلید شیعیان معرفی کردند و کلیه شیعیان را به
اطاعت از وی دعوت نمودند بدین ترتیب برای اولین بار رهبری دینی مردم را در دست خود
متمرکز کردند(.الپیدوس )152 :5915 ،عبدالبها پس از پیروزی مشروطیت سعی کرد حداقل
چند نفر از اتباع خود را وارد مجلس کند که موفق نشد و به باقر اف یکی از پیروان سرشناسش
دستور می دهد که کتاب سیاسیه مرا به احمد شاه بنویسید و بگویید ما طرفدار استبداد هستیم و
نامههای بهائیان به دست احمد شاه رسانده میشد( .آیتی ،ج  )579 :5927 ،2اقدامات بهائیان را
در مدت حکومت احمد شاه به دو دوره میتوان تقسیم نمود:
 -5بیشتر شدن نفوذ بهائیت در سطوح جامعه قبل از کودتای سوم اسفند  :در زمان احمد شاه با
حمایت وثوق الدوله حضور بهائیت در کابینه و در امور کشور به تدریج بیشتر شد ( .کمرهای،
ج  )5219-5217 :5912 ،2وثوقالدوله کسی بود که وفادار به انگلیسیها بود(.مجد:5932 ،
 )91وی در سال  5997ه .ق .پای بهائیان را به اداره انبار و ارازقه و وزارت معارف باز کرد .به
عالوه بابی ها آنقدر راحت شدند که به تبلیغ در منذر عموم می پرداختند .این نفوذ آنان باعث
اعتراض مردم شده بود( .کمرهای ،ج  )5529 :5912 ،2میرزا سیاوش از مبلغین بهائی پس از
بازگشت به هند ،اوراقی حاوی تبلیغاتی درباره آئین بهائیت در بازار بندر عباس توزیع کرد و
این باعث اعتراض شدید مردم و در نتیجه میرزا سیائش از بندر عباس اخراج شد ( .فراهانی،
ج )59 :5911 ،5بهائیان کرمان آنقدر جسور شده بودند که سعی کردند در کرمان مشرق ا
الذکاری بسازند که حکم ران کرمان با حضور تعدادی از علما ممانعت نمودند ( .ذکائی
بیضایی ،ج ،5بی تا )17 :در سال  5999ه .ق .از حوادث مهم نخست وزیری عالء میتوان به
تخریب حظیره المقدس ،مرکز تبلیغات فرقه بهائی در تهران اشاره کرد( .قریانی ،ج:5917 ،2
 ) 13بهائیان از این آزادی که پس از به حکومت رسیدن احمد شاه به دست آورده بودند،
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استفاده نموده و مهرههای خود را مانند علی قلی خان نبیلالدوله از مبلغان بهائی و یکی از
فرام اسونرهای معروف ایران که دارای شهرت جهانی و هم چنین عالیترین نشان ماسونی را
دریافت کرده بود( ،تقیزاده )537 :5973 ،وارد دربار قاجاری نمودند( .آیتی)117 :5913 ،
علی محمد خان محمود موقرالدوله بهائی مسلک ،نفوذ قابل توجهی در فارس و بوشهر داشت.
دوره اشغال وی در بنادر جنوب مصادف با نفوذ انگلستان در آن مناطق بود .همراهی موقرالدوله
با بیگانگان افکار عموی فارس و بوشهر را علیه او بر انگیخت ومجبور شد با حمایت انگلستان
به هندوستان فرار کند ( .فراهانی ،ج  ) 511 :5911 ،5در سال  5915ه .ق .اتحادیه علمای
اصفهان بهائی بودن رئیس مالیه اصفهان را پیگیری کردند (فراهانی ،ج ) 929 : 5911 ،2و در
سال  5999ه .ق .رئیس خباز خانه به عنوان یک مبلغ بهائی در عملیات ترویج و ارتقای عنصر
خودشان میکوشید و همچنین عدهای از بهائیان نانوا برای خود انجمنی تشکیل دادند( .کمره-
ای ،ج)5217 :5912 ،2
ورود مورگان شوستر به ایران  5355م و ارتباط او با تشکیالت بهائی ،این فرقه را در نیل به
اهداف سیاسی و اقتصادی یاری کرد و با تشکیل گروههای تروریستی از جمله کمیته مجازات
این فرقه توانست پایگاه نیمه علنی مستحکمی برای خود شکل دهد .این کمیته از بحث
برانگیزترین تشکیال ت ایرانی بوده است که حتی انگیزه های بسیار فراتر از جاسوسی داشته
است .اعضای آن نقش بسزایی در شکست قیام جنگل و انقراض قاجاریه داشتند( .موسوی،
) 92 :5932
 -2بیشتر شدن نفوذ بهائیت در سطوح جامعه بعد از کودتای سوم اسفند :حبیب اهلل عین الملک
از بهائیان مورد عالق ه عباس افندی بود و عبدالبها به پاس خدمات وی طی توصیه نامهای از
دوستان خود تقاضا نمود برای عین الملک شغلی فراهم کنند و او به ترتیب به معاونت حکومت
الهیجان ،وزارت خارجه و کنسولگری شام منصوب گشت .او در آستانه کودتای  5233ه .ش .
از دوستان صمیمی سید ضیاء الدین طباطبایی بود و همانند وی از حمایت انگلستان سود میبرد.
عینالملک قبل از کودتا ،رضا خان میر پنج (براون«)79 ،5912 ،قسمت زیر نویس» را به اردشیر
جی جاسوس بریتانیایی که فراماسون نیز بود معرفی کرد و در مقابل اردشیر جی نیز بریتانیا را با
رضا خان آشنا نمود .رضا خان با کمک بریتانیا کودتا را انجام داد (زهیری )22 :5973 ،و روز
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به روز بر قدرتش افزوده شد .رضا خان پس از کودتا به لندن وعدههایی درباره آزادی فعالیت-
های سیاسی و تبلیغاتی بهائیان در کشور (ابوالحسنی ) 71: 5919 ،و به آنان دست دوستی داد
ولی آن را علنی نکرد .رضاخان به افسران بهائی که قابلیتهایشان غیر قابل انکار بود اجازه داد
تا به درجات عالی نظامی نائل گردند (مجد )277-129 :5932 ،و بهائیان که اطراف احمد شاه
را گرفته بودند ،روز به روز بر تعدادشان در وزارت جنگ افزوده شد به طوری که کسی
نمیتوانست منکر این قضایا شود ( .عین السلطنه ،ج ) 9121 :5971 ،3به طور نمونه موقرالدوله
که در سطور قبلی به او اشاره شد در آستانه کودتا از هند به ایران وارد میشود و در کابینه سید
ضیاء منصب وزارت تجارت و فواید عامه( ،فراهانی ،ج  ) 511 : 5911 ،5یا شعاع اهلل خان
عالئی بهائی سرشناس مسئول مالیه قشون را بر عهده میگیرند( .عینالسلطنه ،ج :5971 ،1
 ) 9999در اواخر نخست وزیری قوام السلطنه ،میرزا بدیع اهلل خان بهائی ،مسئول انبار غله دولت
به ساحت پیامبر اکرم (ص) و خاندانش وقیحانه توهین کرد و بدین علت مورد پرخاش دیگران
قرار گرفت.
(ابوالحسنی ) 521 :5919 ،مبارزات آیت اهلل لنگرانی در دهه  5922ه  .ش  .با بهائیت عالوه بر
پاسخ گویی به شبهات آن ها در سطوح جامعه ،ضمنا حرکتی سیاسی در جهت مقابله با نفوذ
عوانل این مسلک در دستگاه حکومت و ارتش رضاخانی و تالش برای پاکسازی رژیم حاکم
از آنان بود  ( .ابوالحسنی) 521 :5919 ،
-2کالهبرداری :شرکت روحانی پرت سعید و مصر که مسئوالن آن داماد عبدالبها و چند نفر
دیگر بودند شرکتی باز نمودند که مبالغ زیادی از مردم را به سرقت بردند و خودشان اساس
شرکت را بر هم زدند .در تهران شرکت جدید بهائی گشوده شد و پس از آن که مبلغها را
جمع کردند ،ناگهان بانک اعالم ورشکستگی کرد و اموال افراد زیادی به سرقت رفت .به نظر
می رسد که کسی به طور جد پیگیر این کالهبرداران نبود زیرا زمامداران این شرکت با وجود
ورشکستگی در بالد اطراف تهران همچنان با سرمایه های هنگفت تجارت میکردند .در تبریز
نیز شرکتی به نام کمپانی شرقی تاسیس و چکهای دو تومانی چاپ کردند و هنگامی که
سرمایه هایی را از مردم جمع کردند شرکت باز نشده مسدود و ورشکسته اعالم شد ( .آیتی،
ج) 51-51 :5927 ،5
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نتیجهگیري
گروه ضاله بابیت ،پس از اقدام به ترور ناصرالدین شاه به قلمروی عثمانی تبعید شدند .آنان در
ایام تبعید دست به اعمالی زدند که نتیجه آن بیشتر شدن اختالف با شیعه ،ایجاد حس نارضایتی
در مردم ،زوار و ایرانیان مقیم عثمانی ،تماس با مخالفان حکومت قاجاری و رجال فراماسونری،
تمایل کشورهای خارجه برای ایجاد رابطه با آنها و درگیر کردن دو دولت شیعه ایرانی و سنی
مذهب عثمانی شد .دسته بابی در ابتدا با حمایت روسیه توانستند تا خارج از ایران یعنی ترکستان
و قفقاز آزادانه رفت وآمد داشته باشند و عقاید خود را در قالب روزنامه جهت تبلیغ یا
جوابگویی به مخالفان وارد ایران کنند .عالوه بر روسیه تزاری دولت عثمانی در ابتدا از تبعید
شدگان علیه دولت قاجاری شیعه مسلک حمایت کرد .میرزا حسینعلی و میرزا یحیی نوری از
بزرگان بابی برای کسب منصب جانشینی باب به کشتن پیروان همدیگر پرداختند و مردم را نیز
با جنگ و دعوای خود آشفته کردند .سرانجام دولت عثمانی که از این وضعیت به تنگ آمده
بود دو برادر را پس از تعویض چند تبعید گاه به دو شهر متفاوت انتقال داد و بابیت به دو دسته
ازلی و بهائیت تقسیم شدند .عالوه بر قتل ها و نزاع های بابیت ،چون کشورهای خارجی به میرزا
حسینعلی رهبر بهائیت پیشنهاداتی مطرح کردند سبب خشم باب عالی شدند .بنابراین عثمانی
شروع به سخت گیری به بهائیان نمود .پس از تغییر نظام سیاسی عثمانی به شکل مشروطیت و
کاسته شدن قدرت سلطان ،آزادی بیشتری برای بهائیان به وجود آمد .عباس افندی رهبر جدید
گروه بهائی با وجود آسان گیری عثمانی ،به نفع انگلستان در روزهای جنگ جهانی اول علیه
عثمانی جاسوسی کرد و سرانجام با کمک بریتانیا از زندان عثمانی و مرگ رهایی یافت.
با تغییر نظام سیاسی ایران به مانند عثمانی به نظام مشروطه زمینه برای دخالت بیشتر عباس افندی
در امور سیاسی داخلی ایران فراهم شد .عبدالبها در جریان مشروطه جانب سلطنت را گرفته که
با کمک حام یان ایرانی خدو به تدریج در دوره حکومت احمد شاه نفوذ دسته بهائی بیشتر شد.
رضاخان که پس از کودتای اسفند  5233ه .ش .با کمک انگلستان روی کار آمد ،بر نفوذ
بهائیان در ایران افزود .رضا خان به طور علنی از بهائیت پتیبانی نکرد ولی بسیاری از رجالی که
متوجه بودند ،به رسوخ بهائیت در دربار و امور مملکت اشاره و برخی سعی در مقابله با آنان را
داشتند.
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