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  قدردانی و سپاس

ای در  معصوميان، سپاس فراوان دارم  که تشويقم نمودند آنچه را که به صورت مقاله فرناز و از پدر و مادرم بيژن
Wikipedia از . نويس اين اثر را مطالعه و بررسی کردند پدرم پيش. درج نموده بودم، بسط دھم تا اين اثر پديد آيد

ھا ساعتبايد تشکر قلبی خود را از آن عزيزانی که  ،  در ضمن .ب نيز نھايت امتنان را دارمبرای طرح روی جلد  کتا پدرم
  .صرف ترجمه اين اثر کردند ولی در حال حاضر بايد بی نام بمانند ابراز دارم

وال اينست س. يکی از اتھامات تکراری روحانيون شيعه ھمواره اين بوده که حکومت پھلوی رابطه تنگاتنگی با بھاييان داشته
در موارد متفاوت روحانيون و حکومت پھلوی در سر کوب بھائيان با يکديگر  چرا که اگر چنين امری حقيقت داشت

حظيرةالقدس بھائيان تھران در حضور مقامات حکومت ھمکاری کردند؟ عکس روی جلد اين کتاب نمايی از خراب کردن 
   .ميباشد) ١٩۵۵( ١٣٣۴شاه و ھمکاری شخسی حجت الس!م فلسفی در سال 

 

  :توانيد به نشانی زير مراجعه فرماييد برای مطالعه مقاله اوليه، که الھام بخش اين کتاب بوده، می 

involvement_with_other_powershttp://en.wikipedia.org/wiki/Allegation_of_Baha’i_  
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  مقدمه

ف لَ ی و آيين سَ بھائ در طول سالھای اوليه، ديانت. سازند ھم میھای ديگر متّ  ارتباط با قدرت داشتن را به اين ديانتی بھائ امرن امخالف
را به خود جلب   ی مذھبی اين کشورتمردان و علماه دولاين توسعه توجّ . نددر کشور ايران به رشد و توسعه پرداخت ،آن، ديانت بابی

کردند تلقّی میتھديدی برای قدرت و استي!ی خود  ۀلکه به منز ،اين آيين ۀو توسع رشدتا از آنھا در جستجوی طرقی بودند  i .دکر    

.ندجلوگيری نماي
ii
 ت وجودانند ضرورم ،که با بعضی اعتقادات سنتی اس!می گرفت  نشأت میتعدادی از تعاليم بھائی از اين مقاومت   

.مغايرت داشت ،علما و ساختار روحانيت شيعه ۀطبق
iii
  

عی ارتباط بھائيان با حکومت بعد از انق!ب ايران مدّ  اولياءشد، ميدولت و روحانيون بر بھائيان وارد با ھدايت که  ع!وه بر تضييقاتی
و ھمچنين مسؤل  مس، توسعه طلبی امريکا، صھيونيسال امپرياليسم روسيه، استعمار انگليمّ و آنان را عُ  شدهھای خارجی  قدرت   

ivندا هايران قلمداد نمودسابق حکومت شاه ھای سياست 
vاتاھمفسوء تمبتنی بر  بيان شده يانبھائ ۀکه دربار اين اظھارات. 

است و  
.تاريخی ندارددر حقايق  یھيچگونه مبناي

vi ی به حکومت متبوع خود، عدم حضرت بھاءهللا، مؤسس ديانت بھائی، بھائيان را به وفادار
.امر ميفرمايند محّل سکونت خود مداخله در امور سياسيه و اطاعت از قوانين کشور

vii 
 

  تاريخی ۀزمين

 نشأت ،گذاری شد توسط حضرت باب در ايران پايه ]قمری 1260شمسی و  1223[ 1844که درسال  ،ديانت بھائی از ديانت بابی

.گرفت
viii

امامی معتقد ھستند و يکی از اصول اساسی اين مذھب انتظار ظھور  دوازده ۀه مذھب شيعايرانيان ب 89%نزديک به    
.تحت عنوان قائم يا امام مھدی است شخصيت موعودی

ix
دارای مقامی بدين لحاظ  و حضرت باب اظھار داشتند که ھمان امام مھدی 

.اس!م استفاده نمودند يعتشر و از اين مقام برای نسخ احکام ؛ھستند ،پيامبر اس!م ،دمشابه حضرت محمّ 
x

  

  

شمسی و  1242[1863در سال  ،ھستندشخص موعود حضرت باب عا نمودند ھمان ادّ ، که از پيروان حضرت باب ،اءهللاحضرت بھ
1اظھار داشتند که مظھر ظھور الھی] قمری 1279

بشارت ه ظھورش اديان بزرگ ب ۀسکتب مقدّ و ھمان شخصيت موعودی ھستند که  
.پايه گذاری فرمودند، ی در سراسر عالم شھرت داردکه اکنون به نام ديانت بھائرا آنچه  اند و داده

xi
  

  

  اتھامات و د"يل آن

تميت حضرت اخبرد شامل  را زير سؤال میشيعه ھای اس!می  مواضيعی که آموزه ۀدربارهللا آثار حضرت بھاءاصول مذکور در 
xii.دشو میار روحانيت شيعه و ھمچنين کل ساخت ءعلما ۀطبقوجودی محمد، لزوم 

 عاھای حضرت باب واز ابتدا با ادّ  مسلمانعلمای   

.خود می دانستنداجتماعی حيثيت مشروعيت مذھبی و  را تھديدی برای زيرا آنخصومت برخورد کردند، حضرت بھاءهللا با 
xiii

در  
طلب  چند جوان اص!حمطّلع شدند که هللا دو سال بعد از شھادت حضرت باب،حضرت بھاء ]قمری 1268شمسی و 1231[ 1852سال 

اگرچه . ندسوء قصد نمايايران،  سلطان شاه، به جان ناصرالدينانتقام شھادت حضرت باب  اند برای گرفتن برآمده بابی در صدد
ت وا 15روز  در اّمامذموم شمردند،  افراطی را ابيانب ستيزیقاجارموضع محکوم کردند و  حضرت بھاءهللا اين نقشه را شديداً 

.ندلکن ناکام ماندنمودند  سوء قصد شاه ايران صب به جانچند بابی متع ]شمسی1231مرداد 24[1852
xiv
کبين اين وجودی که مرت با   

مقّصر قلمداد شد و در پی آن در قتل عامی که در بابی  ۀجامع کلّ اّما اند،  مبادرت به اين اقدام نمودهعتراف کردند که به تنھايی عمل ا
.ندکشته شدچندين ھزار بابی رت گرفت، اين جامعه صو

xv
    

                                                           
1
مترادف نيست؛ مظاھر " ظھورهللا"عبارت مزبور با .  کنند ائی برای پيامبران الھی است که دور دينی خاّص خود را شروع میمظھر ظھور الھی اصط!ح بھ  

  .آيند تمام نمای صفات الھی ھستند، اّما ظھور الھی بر وجه ارض به حساب نمی ۀظھور الھی آين
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اين وقايع آنقدر . تری به شھادت رسيدند رحمی افزون با قساوت و بی 1852افراد بابی در تابستان سال ت و افي هادامھا  ددمنشی
شاه بود،  ينلدّ ، که در استخدام ناصرا(Captain von Goumoens) نزوون گومفکاپيتان  به نام اتريشی، یبود که افسرانگيز  نفرت
  :کی از دوستانش نگاشتي هب ربه شرح زي ]شمسی 1231شھريور  7[1852اوت  29به تاريخ  حزن انگيزی ۀد و نامداء استعفا

  

بازجويی  ۀخواھم نتيج حال می. ماشاره کردشاه به سوء قصد به جان  بيستم ھمين ماهام به تاريخ  دوست عزيز، در آخرين نامه
 ی وقتیحتّ  حاصل نشد؛ی عيار تمام رحمانه اعتراف ھای بی رغم شکنجه علی .سوء قصد را برايت بيان کنمھم به اين دو نفر متّ 

و سخنی  ن لب نگشودنداھممتّ  ند،را بيابک اصلی محرّ  کردند سعی )کشيدن بدن آنھا از ھر طرف(با استفاده از گازانبر داغ و 
ط فردی اين فرقه توسّ  ...ھا مرتد ھستند اين بابی. بابی ھستند ۀيروان فرقکه آنھا از پمطلبی که معلوم شد آن بود تنھا . نگفتند

ن گريختند، و در فادارترين پيروان او به زنجاو. شدتيرباران  ايران شاه به دستورخود او که تأسيس گرديد ... به نام باب 
م اظھار می دارند بدون توجه به سن يا توسط سربازان سلطنتی محاصره و گرفتار شدند و بنا بر آنچه عموآنجا دو سال پيش 
ای  نتيجهو حصر،  اين تضييقات و ب!يای بی حدّ ديگری که در اثر نابردباری دينی باشد،  ۀمانند ھر واقع .جنس کشته شدند

 ت و امروز در سراسر کشور منتشرافي ۀنضج و توسع اً تعاليم باب مستمرّ . کام!ً برعکس آنچه که در نظر بود به بار آورد

يافتند تا عزم خود را جزم جديد موقعيتی  ۀفرقاعضاء  به آزار و اذيت بابيان پرداخت، لجوجانهکه دولت  از آنجائی. ده استش
ديانت رسمی  ۀگرايی زنان با تجمل ،نموده از ثبات قدم بيشتر برخوردار گردند و به پرورش صفاتی در خويش بپردازند که

زيرکانه پيروانش را اينگونه  ]يعنی باب[پيامبر دين جديد . برانگيخت احترام مردم را تضاّد کامل داشت و بدين لحاظ کشور
پس شاه او سخن به راستی ادا کرده باشد، اگر  .کند عبور میآزار و شکنجه از ميان آتش وصول به بھشت راه تعليم داد که 
آخرين فرمان او  !سين را مملو از بابيان نمايدستايش است چون نھايت ت!ش را می نمايد تا تمام عوالم قدي ۀايران شايست

  .مأموران سلطنتی را بر قلع و قمع اين فرقه مأمور می نمايد

  

مرگی سريع و  در حين دستگيری از کردند و اين مؤمنان متعّصب و ثابت قدم را ھا فقط فرمان سلطنتی را اطاعت میاگر اين
اجرای اين حکم، اوضاع و  ۀنحواما  گيرد؛اين عمل مورد تأييد قرار از ديدگاه شرقی ساختند، بايد  مند می بھره مشروع
در آخرين پيچ و حياتشان  ۀشعلخاموش شدن  ۀشکنجه و عذابی که پيکرھای مقتولين تا لحظمقّدم بر اجرای آن، و  شرايط
بيم از آن دارم ير بکشم، آنھا را برای شما به تصو ، حتّی به اختصار،آن قدر دھشتناک است که اکنون که می خواھم ھا، تاب
ھای مختلف  قسمت و آيد پای بابيان فرود میکف ت بر پشت و به شدّ چوب شمار  ھای بی ضربه. ترک شوم  از ترس زھرهکه 

ل ھا را تحمّ  تنھا اين نوازشای که  قربانیھای عادی ھستند که  شکنجه موارد را با آھن گداخته داغ می زنند و اينبدنشان 
  ...چنان انديشيد که بخت با او يار بوده استبايد نمايد  می

  

خراش شريک شوند  ھای دل اين صحنه ۀاند بيايند و با من در مشاھد عی احساسات و عواطف رقيقهدوست عزيز، آنھا که مدّ (
به تيغ  که ،ھايشان از حدقه بيرون آمده، بايد قطعات گوش خود را گناه که چشم م!حظه نمايند که چگونه نفوس بی و ع!نيةً 

ت ضربات مجروح و مت!شی گشته در معابر و اسواق ببلعند و با ھيکل آغشته به خون که از شدّ  ،ستم ج!دان بريده شده
من با چشم خود شاھد  . بدان اين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديده، کوی و برزن را نورانی نموده استاَ . حرکت نمايند

سوزان  ۀفتيلآنھا شکافته و در شکافھا  ۀغ!ل در حالی که سينه و شانان را با س!سل و اَ وضع موحشی بودم که بعضی از بابي
مثابه شمعی که  هھا پس از تماس با گوشت، ب دادند و فتيله قرار داده بودند با جماعتی از سرباز در کوچه و بازار عبور می

ن شرقی در اين قساوت و سنگدلی ابتکاری به کار اين ستمگرا. کرد تازه خاموش شده باشد، در درون زخم آنان دود می
گذاشتند و آن را  ابتدا پوست از کف پای ملھوفين برداشته سپس در روغن داغ شده می. بردند که عقل در حيرت است می

ه و کوِ ه و زاری و يا شِ با اين وصف از شخص بابی صدای ضجّ . کردند ستوران نعل زده مجبور به طی طريق می مّ چون سُ 
نمود تا آنجا که ديگر جسم نحيف، طاقت ھمدمی با  ت میـّ ل ھر مشقبلکه به کمال استقامت، تحمّ  ؛رسيد قراری به گوش نمی بی

ر نمائيد که حال شايد تصوّ . افتاد ت عذاب بر زمين میدر آن حين، آن اسير بی تقصير، از شدّ  .روح خفيف و لطيف نداشت
بی پناه، با کشيدن خنجر بر حنجر از اين مصيبت عظيم نجات  يشد و آن بدبختدان به اين مقدار سيراب مولع جّ!  حرص و

که اندک رمقی از  ،واپسين ۀو تا لحظ آوردند بلکه آن مظلومان را به ضرب تازيانه، به حرکت می ؛نه چنين بود. يافت می
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جان دست بر  سپردند و تازه از جسد بی ا جان میيساختند  حيات در کالبد آنان موجود بود، به انواع شکنجه و آزار مبت! می
دادند که  بستند و ھدف سھام مردم سنگدل قرار می به درخت میک را واژگون بلکه آن اجساد مجروح و مشبّ  ؛داشتند نمی

که با  ،و من خود اجسادی را مشاھده کردم ؛رحمی و شقاوت خويش را نمايش دھند تيراندازی خود را آزمايش نمايند و بی
  )...شرحه شرحه شده بود ،صصدھا رصا

  

ثله بستند، با شمشير مُ  توپ می ۀلولبه  ؛کردند نمودند يا خفه می آويختند، سنگسار می تر را به دار می اقبال افراد خوش
د و مردم عادی در اين قتل نه تنھا جّ! . آوردند در می یتک و ميله از پاکشتند يا با ضربات پُ  نمودند، با ضربات خنجر می می
يم لمای اع!م يا مقامات مختلف تسلای از بابيان ناراضی را به ع هدر بعضی موارد قاضی عدّ بلکه  ،م مشارکت داشتندعا
پياده نظام، . دنزنجير آغشته سازمقيّد به دفاع  که دست خود را به خون قربانيان بینصيب نمانند  بیاين افتخار  ازنمود تا  می

ھا، نانواھا و غيره ھمگی سھم خود را در اين  ابن پادشاه، صنف قصّ امان يا محافظسواره نظام، سربازان توپخانه، غ!
لين مسئول اوّ  ۀسربازان مجرب يک پادگان آوردند، فرمانداز  یفوجرا نزد  انبابياز  یيک. نمودند میاعمال خونبار ادا 

اب ھا تشکيل ايران از قصّ  قشون. مه دادخويش کار او را ادا ۀھر يک از مأمورين به ترتيب رتبضربه را زد و بعد از آن 
  ...شده نه سربازان

  

من  ۀفانه خدمت و وظيفنمودم ولی متأسّ  العين مشاھده نمی ای کاش من ھم در قيد حيات نبودم و اين حوادث ناگوار را برأی(
.شاھد اينگونه مظالم و فجايع باشم د که غالباً ونم ايجاب می

2
(

3
                   

ھرج و شبيه آشوبگرانی بود و آنھا را  بدگمانبھائيان  شاه ھمواره نسبت به بابيان و ينالدّ به بعد ناصر ]1231[1852از سال 
.اروپايی تصور می نمودھای  طلب مرج

xvi
   

  

  

  .توپ شليک می شدند هضی از دھانبابيان اوليه به طرق وحشيانه ای کشته شدند، بع

                                                           
2
 E.G. Browne (1918), Materials for the Study of the Babi Religion, Cambridge, UK: The University Press, pp. 268-271 

3
  .است نقل گرديده 158قرن بديع، طبع جديد، صاز  ھ!لينقسمتھای داخل   
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باور "ايران به  ۀجامع وافر ۀبه علّت ع!قد، بوبر اعتقادات مذھبی مبتنی تاريخ اين ديانت  ھامات عليه بھائيان در آغازدر حالی که اتّ 
"توطئهھای  از نظريهحمايت داشتن و 

xvii،  که بھائيان به  از آنجائی. گرديدغالب اتّھامات غيردينی تدريجاً فزونی يافت و در قرن بيستم
سخن می گفتند،  انايرانيساير به ھمان زبان ميّسر نبود، و منطقه جغرافيائی به ھيچ  ، انتساب آنھاق نداشتندتعلّ معيّنی  قومیھيچ گروه 

"دشمن داخلی"
xviii

.ھای توطئه مطرح شده توسط ايرانيان نقش برجسته ای يافتند نظريهناميده شدند و در   
xix
   

 

ھامات براندازی و توطئه نسبت به بابيان و اتّ وجود داشت، و از اين روی،  دولت قاجار  زاای  نارضايتی فزاينده، نوزدھماواخر قرن 
xx"هضالّ  ۀفرق"ھای اين  شرارت ویبه سمنحرف شد و در عوض  توّجه عمومی از حکومت بھائيان ازدياد يافت و

  .منعطف شد 

  

  

  دھد يک تازه بھائی را نشان میقتل " امامت"کتاب ارمنی زبان مندرج در  ،]1288[ 1909مربوط به سال  ،اين تصوير

 منحصر به فرد اش، که تصّور ميشد شيعه فرھنگ ی را داشت کهنگراناين و بود  حاداتّ  خواھانای که  در جامعهبيستم،  ل قرناواي

xxi.دشدن تلقی میجامعه  ۀبا بقيھمرنگ مرزھا از دست برود، بھائيان نای فراسو در اثر تھديدھای است،
 ۀدر طول انق!ب مشروط  

که مشروطه و دموکراسی پارلمانی را حمايت می نمود،  ،تأثيرات مثبت تعاليم بھائی ۀدر نتيج ]1284-1290) [1905- 1911( ايران
  :شدند ھای بيگانه محسوب می بھائيان و ساير عوامل مترقی در ايران خائن و عامل قدرت
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 مان خان ، از شھدایسلي.ا در اين سوراخھا قرار داده اندپيکر اين شھيد بابی را سوراخ سوراخ نموده و شمعھای فروزان ر

اين مطلب توسط منابع (ھنرمند روسی خالق اين اثر آن را تصوير سليمان خان می نامد . بابی، به اين طريق به شھادت رسيد
  ).بھائی تأييد نشده است
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يان مّ!  ۀزد  از مغز كپك" بيگانگان است ۀغير اس!مى ساخت ۀھر انديش"رانه كه اصوEً انتشار و تبليغ اين فكر مزوّ  
انداران دين شيعى در گيرى دكّ  گرفت كه به اين وسيله ميل داشتند آنچه را اس!مى نبود و مانعى براى قدرت سرچشمه مى
يت ھاى دينى رانه و پراكندن تخم نفاق و دشمنى تنھا دامن اقلّ سازى مزوّ  اين بيگانه. ايرانى و بيگانه بخوانند شد، ضدّ  ايران مى

ت به زير سئوال رفت و و چپ مستقل را نگرفت، بلكه خود دولت و حكومت مشروطه، در دراز مدّ ى قى ملّ و يا احزاب مترّ 
يان در سطح وسيعى انق!ب مردمى مشروطيت ايران را كه عليه قدرت روحانيت و حكومت سبب شد كه باEخره مّ! 

يغ اين فكر مشغول گردند كه حكومت ھاى روس و انگليس بنامند و به تبل ختهاستبدادى قاجاريه انجام گرفته بود، از سا
.مشروطه و قوانين غير شرعى از بنيان با دين مبين اس!م و تاريخ ايران در تضاد است

xxii
        

استعمارگران دست  ۀساخت تماماً  کردند که ديانت بھائی را شروع عاادّ تدريجاً بيان اين مردان  ، روحانيون و دولت1940 ۀدر طول دھ
ھای  ال قدرتمّ کنند عُ  یت مسلمان پيروی نمو کسانی که از اعتقادات ملّ است " وحدت مسلمين" نابود کردنف آن و ھدطلبان  توسعهو 

.ندھست بيگانه
xxiii

  

    

ای  به نحو فزاينده ،ھاافزايش يافت و آن طرفدار دينديانت بھائی در ميان متفکرين اجتماعی پيام  نسبت به ، تحقير بدبينانه1960 ۀتا دھ
به بيان تعريف جديدی برای ھامات اين اتّ . افزودندعليه بھائيان به اتّھام ارتداد  ھای بيگانه را نيز سی و ارتباط با قدرتھامات جاسواتّ 
علما باقی  ۀجديد به بھائيان منحصر به طبق نگرشاين . داد تھديد شدن شيعه را مورد تأييد قرار میکمک کرد و ديگربار " غير خودی"

.نيز شيوع يافت ، که خارج از سلک علمای مذھبی بودند،ط ايرانيانمتوسّ  ۀنماند و در ميان طبق
xxiv

   

 

بھائيان که  مطرح گرديدبسيار زياد است و نيز اين برداشت شاه  رژيمتعداد بھائيان در  ديگر مطرح شد که ، اتھامات1970 ۀدر دھ
.ندجامعه برخوردار ۀقيباز  بيشتر ی به مراتباز رفاھ عموماً 

xxv
خارج از  بات ايرانيانھامات و تعصّ که اتّ  دارد ظھار میھابی اشآقای  

در حالی که ديانت بھائی بر وحدت  ؛گيرد گرايی ايرانی سرچشمه می یملّ  یِ ميھن جھان مذھبی عليه بھائيان از ديدگاه ضدّ  علمای ۀطبق
.است ھراسی بيگانهدارای عناصر قوی نمايد، ناسيوناليسم ايرانی  نوع بشر تأکيد می

xxvi
ايران اگرچه حاکميت و استق!ل  گويد یماو   

به دخالت در امور اين کشور  ، برای تأمين مصالح و منافع خود،انگليس و روسيهاّما در قرن نوزدھم به رسميت شناخته شده بود، 
او . نگرند ، با بدگمانی میدارندی که پيوندھای فراملّ  ،مانند يھوديان و بھائيان ،ھايی گروهگرايان ايران به  ملّیدادند، و بنابراين  ادامه می

مھد "بھائيان ايران را دھد، اّما  تقليل میبه کشور ايران را بھائيان وابستگی لزوم رچه تعاليم ديانت بھائی دارد که اگ ھمچنين اظھار می
xxvii.دمحبّتی خاّص به اين کشور داشته باشنبھائيان جھان شود جميع  که سبب مینامند  می" امرهللا

  

  

  انق)ب ايرانخمينی و 

شاه " انق!ب سفيد" پس ازو  افته يادام 1950 ۀالخصوص بعد از دھ علی ،بھائی در دوران زمامداری پھلوی دوم احساسات ضدّ رشد 
آغاز گرديد  ]شمسی1342[ 1963در سال فراگير  یسلسله اص!حات ؛ در اين انق!ببه مراحل جديدی رسيدبيش از پيش اوج گرفت و 

تشکي!ت الخصوص  علی ،کار در ايران محافظه محافل. ھمچون حق رأی و انتخاب شدن برای زنان ايرانی بودکه شامل مواردی 
بعضی از آنھا، از جمله . ، اين تحوEت را ت!ش غير مسلمين برای کاھش تأثير اس!م در جامعه و فرھنگ ايرانی قلمداد نمودندمذھبی
، که توّسط حکومت کيھان ۀروزنام. دانست Eت میبھائيان را محور اصلی اين تحوّ  تأثير ، رھبر آتی انق!ب اس!می ايران،خمينی

نمايد که خمينی قبل از انق!ب خطاب به روحانيون يزد  پيامی را نقل می ]1384آذر 3[ 2005نوامبر  24به تاريخ  شود، اداره می
  :ده استھشدار دابھائيان در کشور  ۀفزايندنفوذ   ۀصادر نموده و به آنھا دربار

خطر .  ُعّمال اسرائيل ھستندھای حسابی به دست اين فرقه است که حقيقتاً  آقايان بايد توّجه فرمايند که بسياری از پست
Eزم است .  شود می ه ياپيمان با اسرائيل در مقابل دول اس!می يا بسته شد.  برای اس!م و ايران بسيار نزديک است اسرائيل

امروز روزی نيست که به .  ترم ساير طبقات را آگاه فرمايند که در موقعش بتوانيم جلوگيری کنيمعلمای اع!م و خطبای مح
  ... گيری ھمه چيز را از دست خواھيم داد سکوت و کناره با.  َسلَف صالح بتوان رفتار کرد ۀسير
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  :نقل می نمايد [1342-1341]1962 -63ھمان مقاله اخطار ديگری را توسط خمينی در سال

کنم، قرآن کريم و اس!م در معرض خطر  ت ايران و مسلمين جھان اع!م خطر میاينجانب حسب وظيفه شرعيه به ملّ ...
حزب بھائی ظاھر شدند و ] صورت[است که در ايران به ھ صھيونيست ۀاستق!ل مملکت و اقتصاد آن در معرض قبض ؛است

 ...کنند ال خود قبضه میمّ قتصاد اين مملکت را با تائيد عُ تی نخواھد گذشت که با اين سکوت مرگبار مسلمين، تمام امدّ 

...ھا ناظر آن ھستند تلويزيون ايران پايگاه جاسوسی يھود است و دولت
xxviii

  

ار به نام کفّ را  ، آنانبا بھائيان شديددشمنی  ۀه واسط، رژيم اس!می ب]1357[1979پس از سقوط شاه بر اثر انق!ب ايران در سال 
م تّھھمچنين مبھائيان . می داشتمحسوب ال خارجی مّ بھائيان را خائنين به وطن و وابسته به عُ  ت،حکوم .قرار دادآماج حم!ت خويش 

به ی بھائيان ايران، محفل ملّ  .ندھستو کارگزاران دول امريکا و انگليس  ، طرفداران رژيم شاه،ممل صھيونيسوا، عزيست بودند که اس!م
دی ماه [1980در ژانويه  .تکذيب نمود ولی ھيچ پاسخی دريافت ننمودرا نکته به نکته  عمومی و خصوصی، اين اتھامات طور

 سياسی ینھضت را ديانت بھائیحکومت رسماً بھائی،  ، با انتخاب بنی صدر به رياست جمھوری و اوج گرفتن احساسات ضدّ ]1358

در . مرتبط دانسته بودنی ديانت بھائی را با استعمار غرب پيش از انق!ب، بنی صدرپيام جھا .دکرو اس!م توصيف ايران عليه انق!ب 
4افزود که بھائيان عوامل ساواک ،ايران درسازمان ملل ۀ،منصور فرھنگ، نمايند]1358اسفند[1980 ۀفوري

بودند و اتھامات  
ز راابارات قبلی خود اظھاز د، قطع کرا رژيم ارتباطش را بفرھنگ آقای ، ]1361[1982وقتی در سال . روحانيون را تکرار نمود

.نمود ندامت
xxix

  

   

  

: آيه هللا خمينی/  اولين رئيس جمھور ايران : ابوالحسن بنی صدر /  ايران در سازمان ملل بعد از انق!ب اس!می ۀاولين نمايند: منصور فرھنگ

  رھبر انق!ب اس!می

تنھا به ذکر دEيل مذھبی بسنده  و ھامات سياسی بيان ننمودنداتّ  ۀھای انق!ب ديگر اعدام بھائيان را در لفاف دادگاه ،1981سال اّما، تا 
ھای قبلی  آشکارا اظھار ايمان به اس!م نمايند، به شغلکه اگر آنھا نآت حاکی از  فھمچنين اسنادی در دست بھائيان قرار گر. نمودند

ارائه سازمان ملل به اين اسناد  .دشو مسترد می و حقوق و اموالشان گردد ، حقوق بازنشستگی ديگربار برقرار میگردند خود باز می
مدلّل سازد که حکومت ايران از اتّھامات سياسی به عنوان سرپوشی بر دليل واقعی دينی برای اذيت و آزار بھائيان استفاده تا شد 
.کند می

xxx
  

                                                           
4
سازمان "سرواژهء " ساواک. "ه داشتھای اطّ!عاتی را به عھد مسئوليت امنيت داخلی و سرويس 1979تا  1957سازمان اطّ!عات و امنيت کشور که از سال   

 .است" اطّ!عات و امنيت کشور
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يست؛ بلکه به اين قادات مذھبی آنھا نبه دليل اعتبھائيان  آزار بار ديگر اظھار داشت که ايران دادستان کلّ ، ]1362[1983در سال 
 ،ای بيانيه طیی بھائيان ايران، محفل روحانی ملّ . مملکت را از ايران خارج مينمايند ۀو سرماي د ان آنھا جاسوس بيگانه دليل است که
داشت که  اذعانی محفل ملّ  .دولتی ارسال نمودمختلف را به دواير مزبور  ۀجواب داد و بيانيھامات را نکته به نکته اين اتّ   بار ديگر
ھامات ولی سايراتّ  ،به خارج از کشور فرستاده شده ھای مالی بھائيان برای مراقد و اماکن مقّدسه ، به صورت تبّرعات و کمکمبالغی

  .بيانيه نيز جوابی نداداين حکومت به . دEيل برای اثبات آنھا گرديد ۀرا رد نمود و خواھان ارائ

  

.م نمودندتّھو ارتباط با صھيونيسم م" محاربه با خدا"ی چون مواردو آنھا را به ذيت بھائيان ادامه دادند روحانيون به ايذا و ا
xxxi

  

 بيست یسند به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، نظر رسمی جمھوری اس!می ايران طیّ  1983 ی به تاريخدر گزارش ،سپس

ديانت نيست، اين که اين ط دولت انگليس در ايران پايه گذاری شده و ئی توسّ بھا امرکه آمده است اين سند در . ای انتشار يافت حهصف
  .وجود داردارتباط صھيونيسم و ساواک  امر بھائی،و بين  اند هدکرھای استعماری در ايران تاسيس  قدرت است کهسياسی  نھادیبلکه 

  

فرعی  کميسيوننروژی  کارشناس، (Asbjorn Aide) يدن آزبيورآقای اس. حقوق بشر سازمان ملل اين اتھامات را رد نمود کميسيون
ب يافت و تعصّ انتشار  1930و  1920 ۀيادآور مطالبی است که در اروپای دھ"دولت ايران منتشره توّسط  بيان کرد که گزارشآنھا، 

مجدد چنين وقايعی که کميته بايد مراقب رخداد  ھشدار دادو  تمام شدکه به بھای جان صدھا ھزار نفر  را سبب گرديدشديدی 
".باشد

xxxii
زيرا دولت ايران ھيچگونه سندی برای ادعاھای خود ارائه ننموده   پذيرفترا نگزارش دولت ايران سازمان ملل متّحد   

.بود
xxxiii

جرائم بھائيان تنھا به علل مذھبی و نه آزار و اذيت  که ثابت کرد بھائيان سناد مربوط به ا"آلمان اظھار داشت   ۀنمايند  
.افته يکميسيون را رد نمود و ايذا و اذيت بھائيان ادام ۀايران متن قطعنام ۀنمايند ". صورت گرفته استکيفری 

xxxiv
  

  

که چون مرکز اداری ديانت بھائی در  ای به سازمان ملل ارسال نمود مبنی بر اين بيانيه دولت ايران مجدداً  ]1370[1991در سال 
xxxv37یيروھای صھيونيستتحت کنترل ن مستقيماً  انياسرائيل است، بھائ

مرکز جھانی بھائی در  تاريخی ءمنشاھستند، حتّی اگر  
.عثمانی بوده است و جزو امپراطوری سوريه ۀخطّ که زمانی  شداب ای منطقه

xxxvi
    

 

عاھا کاھش نيافت، و با انتخاب ، اين ادّ )]1376-1384[ 1997-2005( د خاتمیدر دوران رياست جمھوری محمّ  ھای اخير، در سال
xxxvii.تگذاشافزايش  رو بهت فراوانی و شدّ اتّھامات از لحاظ ، 2005د احمدی نژاد در سال محمو

  

  

ر، خانم مھوش ھفتمين نف. بھائی ايران دستگير شدند ۀر جامعمديتن از ھفت شش  ،]1387ارديبھشت 24[ 2008مه  14سرانجام، در 
عليه "ت اقدام نفر به علّ  7دولت ايران اع!ن کرد که اين ، بعداً . دستگير شده بود ]1386اسفند 14[ 2008 مارس 5در  قب!ً  ،ثابت

.دستگير شده اند" یملّ  مصالح
xxxviii
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  . در ايران دستگير شدند ٢٠٠٨در سال  که بھائی ۀمديران جامع

  بھروز توکلی و سعيد رضائی: راسترديف جلو نشسته از چپ به 

  عفيف نعيمی ين خانجانی،الدّ  الجم فريبا کمال آبادی، وحيد تيزفھم،: ايستاده از چپ به راست

  برد در بازداشت به سر می ٢٠٠٨ مت راست مھوش ثابت که از ماه مارسدر منتھی اليه س

  

  ارتباط با روس و انگليس

ای با يکديگر رقابت  ، اقتصادی و منطقهسياسی نفوذداشتند و برای  نوزدھمدول روس و انگليس حضور نيرومندی در ايران قرن 
.نمودند می

xxxix
ايران را به  ، روس و انگليسآن که در طیّ  ،انگليس -روس ۀمعاھد انق!ب مشروطه، مايت دولت انگليس در طولح 

مناطق تحت نفوذ خود تقسيم کردند، اشغال ايران توسط دول انگليس، روس و امپراطوری عثمانی در طول جنگ جھانی اول، ھمچنين 
ھای خارجی  قدرت ۀدسيسھای  فرضيه بسط و گسترششد، ھمه به  يت میکه توسط دولت انگليس حما ]1300[1921کودتای سال 
ند که اديان بابی و استفاده کرد برای بيان اين اّدعااز اين جوّ الخصوص روحانيون مسلمان،  مخالفين ديانت بھائی، علی. دامن زدند
.کنند ت!ش میرقه در ملت ايران م و ايجاد تفتضعيف اس! است که برای دول روس و انگليس ۀساخته و پرداختبھائی ھم 

xl
   

xliخاطرات مجعول شاھزاده دالگورکی: ارتباط با روس  
  

سازد خاطرات مجعولی است که به شاھزاده  که ديانت بھائی را به دولت روس مربوط می دسيسهپايه و اساس بسياری از فرضيه ھای 
وی  .باشد می منتسب) د ايرانيان معروف به دالگوروکینز( )Dimitri Ivanovich Dalgorukov(وکف ديميتری ايوانويچ دالگور

  . سفير روسيه در ايران بود ]1233ارديبھشت [ 1854 تا مه] 1224دی ماه [ 1846از ژانويه 
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  روی جلد کتاب خاطرات دالگورکی

  

از بسياری  ثراين ا. اند يجاد شدهط دالگورکی و به منظورتضعيف ايران ومذھب شيعه اکه اديان بابی و بھائی توسّ چنين آمده اين اثر در 
 ۀيھوديان برای سلط ۀدسيس بود که مّدعی وجود يھودیضد  ۀفريبکارانی ا  رسالهصھيون است که  شيوخ ھای جھات معادل پروتکل

.جھانی بود
xlii

ط ای توس ھيچ توضيح قانع کنندهوجودش اّدعا نشد،  افت نشد ياه ييچگااصل روسی اين اثر ھ ۀنسخر آن که ع!وه ب 
روس با  ۀنفوذ يا ارتباطات بالقوه، و قصر جلوه دادنموده، خود را م یين اعترافاتچنروسی  ۀکه چرا شاھزاد نشده است بيانعيان مدّ 

  !ملل مسلمان را به خطر افکنده است

  

از سال  او . ه دنيا آمدب که در نسلی پيشين تقريباً به سلطنت دست يافتند،  یسرشناسروسی  ۀدالگورکی در خانواداما حقيقت اينست که 
در  ھمان زمانی که يعنی  ،1840و  1830ھای  در دھه.  روسی بود ۀمأمور سياسی عاليرتب  ]1208-1233[ 1854تا  1829

اس!م بودند، دالگورکی  ضعيفبه ھمراه حضرت باب در حال توطئه برای تظاھراً وی شود که  اّدعا می خاطرات مجعول دالگورکی
. ميخائيل سبر اساس تحقيقات محقق روسی . کرد ، ناپل و استانبول خدمت میEھهدر مأمور سياسی به ترتيب در مقام در واقع 

، يعنی سه سال بعد ]1226[ 1847دالگورکی در واقع تا سال ھای ارسالی دالگورکی از ايران را مطالعه کرده،  ، که گزارشايوانف
دھد که  شاھزاده نشان میھای  گزارشبه ع!وه، . نداشتنھضت ايشان باب و ھيچگونه اط!عی از حضرت بابيه،  نھضتاز پيدايش 

  :يعنی دو سال بعد از شھادت حضرت باب بسيار ناقص بوده است ]1231[1852حضرت باب تا سال  ۀ!عات او در باراطّ 

  

در عين حال،    .نمايند را رد میام، با اصول دين اس!م مخالفند و آنھا  ھا، تا آنجا که من از سخنان امام جمعه فھميده بابی
و طرفدار جديدی تأسيس نمايند  در نظر دارند ديانتآنھا .  مّدعی مسند پادشاھی ھستنداز نقطه نظر سياسی، آنھا 

ای  ھای اروپا مقايسه تمونيسو کآنھا اھداف و مقاصد اجتماعی و سياسی بين توان  می. تقسيم اموال ھستندمساوات در 
xliii.دانجام دا

     

 

.دکتر بھرام چوبينه بر اين باور است که اين خاطرات توسط علی جواھرک!م جعل گرديده است
xliv

ثر در سال اچاپ اول اين   
اين اثر در بخش تاريخی  .انتشار يافت" يادداشت ھای کينياز دالگوروکی -اعترافات سياسی"در مشھد تحت عنوان  ]1322[1943

 مسئولو  مذھبی اس!م یکه سازمان ،طبع و نشر آن توسط آستان قدس رضوی ۀھزين. دمنتشر ش 1943در سال " کتاب سال خراسان"
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طبع و  نيرومند ۀاخش چندين دھه دارایاين سازمان . تأمين گرديد ،است) امام ھشتم شيعيان( س امام رضاحفظ و نگھداری آستان مقدّ 
خراسان مملو از  نشر. عھده دارد رب را وقوفات در ايرانبسياری از مدارس مذھبی و م ھمچنين مديريت و نظارت بر .بوده است نشر

 اّما، . ترين اشتباھات آن منتشر شد در طھران با تصحيح بعضی از فاحش دوم آن در سال بعد نشر، به ھمين دليل. اشتباھات تاريخی بود

  .اين نسخه ھنوز اشتباھاتی را در بر داشت

  

 .است یجعل  کام!ً ند که اين خاطرات ا داشتهز محققين مشھور ايرانی غير بھائی اظھار ف، چند تن الھای مخت از زمان انتشار اين چاپ

،يک " يادگار" ۀ، شھادت ذيل را در روزنام]1328[1949برای مثال، عباس اقبال آشتيانی، استاد تاريخ دانشگاه طھران، در سال 
  :مشھور تاريخی و ادبی منتشر نمود ۀروزنام

  

اين تنھا يک سند جعلی است و کار بعضی  ھزاده دالگورکی، حقيقت مطلب اين است کهشا يادداشتھایدر خصوص 
صرف نظر از اين حقيقت که تا کنون کسی از وجود چنين سندی اط!عی نداشت، آنچنان مشحون از . استجاعلين 

.کند اشتباھات مضحک تاريخی است که بنفسه برای تکذيب آن کفايت می
xlv

  

  

  :ده استاظھار ش ،توسط مجتبی مينوی، استاد الھيات و علوم اس!می دانشگاه طھران ]1342[1963مشابھی در سال  مطلب

  

xlviاست من مطمئن ھستم که خاطرات منسوب به دالگورکی جعلی
حتی احمد کسروی مشھور تبريزی، اگرچه دشمن  

، جعلی اين اعترافات سياسیبيان نمود که در حمله به اين دين نگاشت، " گری بھائی"دين بھائی بود و کتابی به نام 
.دارد که ھويت جاعل را ميداند باشد و حتی اظھار می می

xlvii
  

  

.به فارسی ترجمه کرد" گری گری، بابی شيخی"دالگورکی را در اثری بنام  ھای گزارش ،مرتضی مدرسی1966در سال 
xlviii

متن   
شواھد بسيار،  اّما، عليرغم. گذارد باقی نمیخاطرات مجعول مندرج در عاھای بودن ادّ  کذبدر خصوص ی را ا ھيچ شکّ ھ يادداشت

  .دنپذيرفتتلقّی کرده منبع معتبری آن را يافت و بسياری از ايرانيان  دوام و بقاھای بعد از انتشارش  خاطرات دالگورکی در طول دھه
  .از خود دفاع نمايندعلناً  اتھامات دالگورکیدر مقابل  ھيچيک از دو رژيم پھلوی و جمھوری اس!می به بھائيان اجازه ندادند که

  

الخصوص طرفداران  به جذب قلوب و اذھان توده ھای مردم، علی، مذھبی محافلبھائی در دولت و  ضدّ  ناصر، عاين ضمندر 
اثر استفاده از ادعاھای ساختگی اين  ۀدر مأموريتشان برای ادامفقدان مطبوعات آزاد به موفقيت آنان . ندا هھای توطئه، ادامه داد نظريه

خاورميانه، خاطرات  ساير مناطق برای گسترش تنفر ضدبھائی به. بر عليه ديانت بھائی کمک نمود جدلی خودمجعول در آثار 
 بادر بيروت به زبان عربی نيز ترجمه و  [Siyyid Ahmad al Musawi al-Fali] توسط  سيد احمد الموسوی الفالیدالگورکی 

ای در محافل اس!می به  گسترده در سطحمشابه فارسی خود،  عربی نيز مانند ۀترجم .فتانتشار يا "مذاکرات دالکروکی"عنوان 
 فراماسونری برای تضعيف و نھايتاً  -صھيونيستی- يھودی ۀدسيسبر سندی داّل بھائی و  - تاريخ بابی ۀموثق برای مطالع یعنوان منبع

.از بين بردن اس!م پذيرفته شد
xlix

   

  

ھای توطئه و خيانت ادامه  نظريهبه جذب حاميان مشتاق  ، با استناد به خاطرات دالگورکی،اس!م در جھان ضدبھائی ناصرامروزه ع
سردبير اين روزنامه . استر دولت ايران د بمتعصّ العاده  حامی تندروھای فوقکه است  کيھان دولتی ۀن روزنامآبارز  ۀنمون. دھند می

مقاله برای بدنام کردن قريب چھل در طول چند سال گذشته، کيھان  .گردد نتخاب میا ،ای آيت هللا خامنه ، فع!ً ايران رھبر عالیتوسط 
در  .بوده استاعتمادی و نفرت در خوانندگان نسبت به بھائيان ايران  بیسوء ظّن، برانگيختن ھدف آن آشکارا که  بھائيان منتشر نموده

بھائيان  و ايندرا تحريف نم تاريخ تاستمرار بخشيده ا لگورکیاول دھای مجع اين مقاEت، در ميان ساير موارد، به استفاده ازيادداشت
  .ندھستو دشمنان اس!م  خارجیھای  ال قدرتمّ عُ که کنند به دروغ متھم را
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. نمايد ی نمیی تلقّ اين اثر را جدّ  ،منصف تاريخمحقّق تباھات و تناقضات است که ھيچ ھا آنقدر مشحون از اش با اين وجود، اين يادداشت

  : بعضی از اين اشتباھات در جدول ذيل فھرست شده است

  

  حقيقت ماجرا  ادعای مطرح شده در خاطرات
مترجم برای سفارت در سمت دالگورکی  •

.روس به ايران آمد
l

 

 -----------------------------------  

 ،1830 ۀدھبه محض ورود به ايران در  •
دالگورکی مسلمان شد و فارسی و عربی 

باطل اع!م کرد س اس!م را وی سپ. آموخت
ق جديدی در شيعه از طريق رَ و با ايجاد فِ 

.باب به تخريب اس!م پرداخت
li

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 -------------------------------------  

، )1841- 1843( 1840 ۀاوايل دھ •
ھای سيد کاظم رشتی در  ک!س دالگورکی در

لين در آنجا برای اوّ کرد و  کرب! شرکت می
.آشنا شدبار با باب 

lii
 

 -----------------------------------  

 باب ساعات زيادی را ،1840 ۀدر آغاز دھ •

ر آفتاب اش در بوشھر، در زي بر بام خانه
وی . گذراند شيخيه می ۀم ادعي، به ترنّ سوزان

ت گرما و شدّ . ھمچنين به حشيش معتاد بود
چون . ل او را به تحليل بردتعقّ  ۀاعتياد قو

ھر دوی  ضعيف اس!م بود،ھدف دالگورکی ت
.نمود را تشويق می ھااين رفتار

liii
 

 -----------------------------------------  

خاطرات گفتگوھايی را به تفصيل بين باب و  •
. نمايد نقل می 1840 ۀدالگورکی در اوايل دھ

 در يکی از اين گفتگوھا، دالگورکی باب را

که  نمايد تشويق می که تحت تاثير حشيش بوده
.عای پيامبری نمايدادّ 

liv
 

  

 ---------------------------------------  

بعدھا دالگورکی به بابيان و بھائيان کمک  •
آباد روسيه مھاجرت نمايند و  کرد تا به عشق

لين مشرق اEذکار خود را در آن شھر اوّ 
.بسازند

lv
 

 -------------------------------------------  

ط دالگورکی نوشته بسياری از آثار باب توس •

. ودھلند ب ۀمنشی نمايندگی روس در Eھ1837تا  1832از سال دالگورکی  •

وزير مختار روس در طھران منصوب شد، ولی  سمتبه  1845در ژوئن  او
.يران وارد نشدابه محل مأموريت خود در  1846 ۀتا ژانوي

lx
 

 -------------------------------- 

ادداشت باE ه يب. عا شده در ايران نبوده استدالگورکی در تاريخی که ادّ  •
 .مراجعه نمائيد

ديپلماتيک  ھای در خصوص گزارش ،ايوانف. سميخائيل ا ،ق روسیمحقّ  •
قرار در مورد بابيان  یکتاب ۀضميمتحقيقاتی انجام داده و آن را دالگورکی 

است و در سال  1842- 1852قيام بابيان در ايران،عنوان کتاب . ده استدا
ايوانف کمونيست بود و بنابراين ھم ضد . است در مسکو منتشر شده 1939
. بود) بابيان بنابراين ضدّ ( مذھب و ھم ضدّ ) الگورکیبنابراين ضد د( تزار

عای گرويدن دالگورکی به اس!م يا سازش او اگر کوچکترين حقيقتی در ادّ 
با . داد آن را بزرگتر جلوه می نودیشد داشت، ايوانف با خبا بابيان وجو

 .در اثر او وجود ندارداين اتفاقات  زوجود اين ھيچ ذکری ا

در فرھنگ معتبر روسی مربوط به لگورکی دا که برایبخشی در  •
 lxi   Russkii Biograficheskiھای روسی فرھنگ زندگينامه(ھا  زندگينامه

Slovar( وجود ندارد خاطراتعاھای اين ای به ادّ  اشاره وجود دارد، ھيچ. 

دات مجلّ  ۀمطالعتوان با  خدمت ديپلماتيک دالگورکی را می ۀدور کلّ  •
  Almanach de Gothaمانند  ،ھای سال ھا و کتاب سالنامه

lxii
مورد  

عاھای مطرح شده در ھيچيک از منابع فوق نيز ادّ . بررسی قرار داد
ارتباط وی با حضرت اّدعای در خصوص دالگورکی يا مزبور خاطرات 

.نمايد باب را تاييد نمی
lxiii

 

 --------------------------------------------  

 و استانبول )1838- 1842( لمنشی نمايندگی روسيه در نپادالگورکی  •

.بود) 1843- 1845(
lxiv

ه دالگورکی ک سيد کاظم رشتی سه سال قبل از اين  
ھيچ سند تاريخی مبنی بر سفر . بود درگذشتهوارد ايران شود در کرب! 

 .دالگورکی به کرب! وجود ندارد

 ------------------------------------------  

. وجود ندارد ،جز خاطرات مجعول ،راتبر اين اظھا ھيچ سند تاريخی دالّ  •

بنابراين ھيچ پايه و اساسی  ؛ھمچنين، دالگورکی ھرگز باب را م!قات نکرد
 .ھامات و ادعاھا وجود نداردبرای اين اتّ 

  

  

  

  

 -------------------------------------------  

و تا سال ا .و را م!قات کرداشناخت و نه  دالگورکی ھرگز نه باب را می •
 )آن تأسيسسه سال بعد از ( 1847تا سال او  .وارد ايران نشده بود 1846

دو سال بعد از شھادت ( 1852در سال . آگاه نبود هی از نھضت بابيحتّ 
تعاليم حضرت باب  ۀ!ع درستی درباردالگورکی ھنوز اطّ ) حضرت باب
!ھای اروپا تصور ميکرد شابه کمونيسترا م نداشت و آن

lxv
 

وی نسبت به حضرت دشمنی  ی نشانگردالگورکی حتّ  ھای گزارشبعضی از  •
قدرت تازه و ايجاد اخت!ل در  گسترش نھضت به قفقاز  اش از یباب و نگران
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بقيه را خود باب  .و برای باب فرستاده شد
نوشت ولی دالگورکی اشتباھات او را 

دالگورکی ھمين کار را در . تصحيح کرد
.مورد بھاءهللا و آثار او ادامه داد

lvi
 

 ----------------------------------------------  

) ازل(ميرزا يحيی اش بھاءهللا و برادر ناتنی •

ميرزا آقاخان نوری، صدراعظم  ۀاز خدم
.ايران بودند ۀآيند

lvii
 

 ------------------------------------------------  

شود که دالگورکی در محافلی در  گفته می •
 ،سياستمدار ايرانی، حکيم احمد گي!نی ۀخان

کرده و بھاءهللا و ميرزا يحيی ازل  شرکت می
.اند ھم در آن محافل حضور داشته

lviii
 

  

  

 ------ ----------------------------------------  

در چاپ خراسان خاطرات، بيان شده که  •
دالگورکی پولی برای حضرت بھاءهللا جھت 

در . تا فراھم نموده اسدر عکّ  ای خانه ساختن
تبديل شده ھای بعدی عکا به ادرنه  چاپ
.است

lix
  

.است سيس روسيه در آن منطقهأت
lxvi

 

 -------------------------------------------  

در  بھائیگاه  سکونتاولين . آباد مھاجرت نکرد ھيچ فرد بابی ھرگز به عشق •
. ، پانزده سال بعد از وفات دالگورکی، تأسيس شد1882آباد در سال  قعش

، حدود 1908آغاز و در سال  1902آباد در سال  عشق اEذکار طرح مشرق
.افته يسال بعد از وفات دالگورکی، خاتم 40

lxvii
 

 --------------------------------------------------  

، يعنی تقريبا ھمان زمانی که 1847تا سال  ھمانگونه که بيان شد، دالگورکی •
ھيچگونه آشنائی با حضرت باب و  ماکومنتقل شدند، ۀحضرت باب به قلع

.عای ايشان نداشتادّ 
lxviii

 ۀژوئيمختصر در تبريز در  ای مهکجز محا  
 ۀژانوي 9اين سه سال  تا زمان شھادتشان در  ۀ، حضرت باب بقي1848
گفتگو يا ارتباطی بين ايشان بنابر اين ھيچ . را در سجن به سر بردند 1850

 . و دالگورکی در ھيچ زمانی امکان پذير نبوده است

 ------------------------------------------------------  

ردی وپدرشان وزير امام. ی اشرافی به دنيا آمدندا حضرت بھاءهللا در خانواده •
.ميرزا، پسر فتحعليشاه بود

lxix
 نسبت حضرت بھاءهللا ۀکه خانواد در حالی 
ی ا که پسران  خانواده ھيچ دليلی برای ايندوری با ميرزا آقاخان داشتند، 

 .دم باشند وجود نداردايکی ازاقوام خود خ ۀاشرافی در خان

 -------------------------------------------------------------  

ی در بيان شده، حکيم احمد گي!نمزبور آنچنان که در چاپ خراسان خاطرات  •
نمايد که دالگورکی  عا میدر جای ديگر ھمان منبع ادّ . فوت نمود 1835سال 

. ، يعنی سه سال بعد از فوت فرضی گي!نی، وارد طھران شد1838در سال 

 .وارد ايران نشد 1848 ۀدر واقع، دالگورکی تا ژانوي

فوت کرده باشد، حضرت بھاءهللا در آن  1835در سال  ي!نیگاگر واقعا  •
 ؛اند و يحيی ازل ھم کودکی پنج ساله بوده است سال نداشته 17يش از زمان ب
ای با سياستمداران  مجالس شبانهنشينی در چنين  سن آنھا برای ھم"بنابراين 
."و دالگورگی مناسب نبوده است ي!نیرتبه ای ھمچون گ عالی

lxx
 

 -----------------------------------------------------------  

، يعنی يک سال قبل از اين که حضرت بھاءهللا به 1867ی در سال دالگورک •
وقتی که فردی متوجه شد که اط!عات موجود  .عکا تبعيد شوند، فوت کرد

ھای بعدی  تواند از لحاظ تاريخی صحيح باشد، در چاپ در چاپ خراسان نمی
. شدخانه از عکا به ادرنه تغيير پيدا کرد تا در زمان حيات دالگورکی با حلّ م

که حضرت  سال قبل از اين 9، يعنی 1854به ھر حال دالگورکی در سال 
بنابراين . روسيه بازنشسته شد سياسیت اهللا به ادرنه تبعيد شوند، از خدمءبھا

هللا نموده باشد بايد ءبه حضرت بھا 1854ھر گونه کمکی که وی بعد از سال 
صرف نظر . ميرسدشخصی او بوده باشد که بسيار بعيد به نظر  ۀاز سرماي

عا ذکر از اين مطلب، خاطرات دالگورکی ھيچ مدرکی به عنوان منبع اين ادّ 
.نمايد نمی

lxxi
  

  

  

  

  جايگاه واقعی دالگورکی در تاريخ بھائی

ب صورت گرفت، با شکست مواجه ايران، که توسط چند بابی متعصّ  سلطانين شاه، ء قصد به جان ناصرالدّ سو ۀتوطئ، ]1231[1852در سال 
شاه مسجون  ۀکه حضرت بھاءهللا به وسيل زمانی. بسياری از بابيان دستگير شدند گرفت و قرار بابی مورد سوءظنّ  ۀجامع کلّ در نتيجه،  .شد

. کرد، رفتند منشی سفارت روسيه در طھران کار می در مقامايشان نزد مجيد آھی، که ھمسر خواھر حضرت بھاءهللا بود و  ۀگرديدند، خانواد

.که به نفع حضرت بھاءهللا در اين ماجرا مداخله نمايد رت بھاءهللا از ميرزا مجيد خواستند که نزد دالگورکی برود و از او بخواھدحض ۀخانواد
lxxii   
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ھر دو از شاه  ،که خويشاوندی دوری با حضرت بھاءهللا داشت و صدراعظم ايران در آن زمان بود ،دالگورکی و ھمچنين ميرزاآقاخان نوری
 ،چون ھيچ مدرکی عليه حضرت بھاءهللا نداشت ،شاه ينناصرالدّ  .بھاءهللا مدارکی ارائه نمايد و يا ايشان را آزاد کندا عليه حضرت يه خواستند ک

 ايشان پيشنھاد کرد که به ۀو خانواد بھاءهللا دالگورکی به حضرت. ر نمود که ايشان از ايران تبعيد گردندپذيرفت که ايشان را آزاد نمايد اما مقرّ 

 ،ھی داشتقابل توجّ  ۀکه جمعيت مسلمان شيع ،در عوض، ايشان تصميم گرفتند به عراق. ولی حضرت بھاءهللا نپذيرفتند ،دنروسيه مھاجرت نماي
.کمک دالگورکی به حضرت بھاءهللا و نقش او در تاريخ بھائی بود کلّ اين . تشريف ببرند

lxxiii
  

  

ثمانی آغاز و تا ھای مختلف امپراطوری ع تبعيدشان در قسمت ۀسال 40 ۀاد شدند و دوروارد بغد ]1231اسفند[ 1853ريل حضرت بھاءهللا در آو
با حکم امپراطوری به عضويت سنا منصوب  را دولت روسيه دالگورکی ]1233ارديبھشت [1854در مه . افته يصعود ايشان در فلسطين ادام

.ی ھميشه ارتباط او را با ايران قطع نموددالگورکی در ايران بود و براديپلماتيک اين پايان مأموريت . نمود
lxxiv

  

  

  

  صدر اعظم ايران و از خويشاوندان دور حضرت بھاءهللا: ميرزا آقاخان نوری
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  منشی سفارت روس و شوھر خواھر حضرت بھاءهللا: ميرزا مجيد آھی

  مامپرياليس گاندست نشاند: ارتباط با انگليس

ھام اتّ اّما، . ده و ديانت بھائی با امپرياليسم مرتبط استنمودولت انگليس پايه گذاری  را ی ديگری نيز وجود دارد که نھضت بابیھاعادّ ا
  .ھای اشتباه از مدارک جعلی بوده است گيری ارتباط با دولت انگليس حاصل نتيجه

  به عنوان عمال دولت انگليس باب البابحضرت باب و جناب 

استناد نموده قاجار و انق!ب مشروطيت ايران،  ۀن آدميت، مورخ مشھور دورعای مطرح شده توسط فريدوبه ادّ جدلی  بعضی از آثار
ّول کتاب مشھورش در چاپ ا 243-244در صفحات آدميت،  .ده استکردولت انگليس پايه گذاری را که نھضت بابی اند  اظھار داشته

حسين در که مّ!  بودعا نموده ادّ ع شد، طب ]1323[ 1944سال شاه، که در  شرح زندگی اميرکبير، نخستين صدراعظم ناصرالّدين
ق و !عات، محقّ افسر اطّ  ،)]Arthur Conolly )1842-1807 ]1221-1186ی  نلادولت انگليس بوده و آرتور ک حقيقت عامل

به گلستان از انسفر زمينی  به نام لی،ناآدميت اشاره نموده که سند اين اتھام در کتاب ک. ده استکراستخدام او را انگليسی،  ۀنويسند
در طول  ]1209[1830نلی در سال احسين و ککه به م!قات جناب مّ! است ، 5از طريق روسيه، ايران و افغانستان ھندوستانشمال 
که به خاطر منافع انگليس حضرت باب را وادار نمود که چنين  حسين بودبه نظر آدميت، اين مّ!  .دارداشاره به خراسان کانلی سفر 

 یساله و حضرت باب طفل 17 یحسين نوجوان، جناب مّ! 1830در سال . عا شده در واقع ھرگز رخ ندادم!قاتی که ادّ . ادعايی بنمايد
بيان نمايند،  عای خود را علناً که حضرت باب حتی ادّ  سال قبل از اين 2سالگی، يعنی  35نلی خودش در ابه ع!وه ک. ساله بودند 11

قات نمود و از او م!آدميت را نلی اای از کتاب ک با در دست داشتن نسخه ،مجتبی مينوینام  کی از اساتيد بهه يک زمانی. فوت نمود
شد اعتراف کند که اّدعای او حسين با حضرت باب در اين کتاب را به او نشان دھد، آدميت مجبور به جناب مّ!  هخواست که اشار

.ف نمودھای بعدی کتابش حذ او اين مطالب ساختگی را در چاپ. جعلی است
lxxv

  

    

    

                                                           
5
 Journey to the North of India Overland from England through Russia, Persia, and Affghaunistaun 
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                                    فريدون آدميت

  
  

  کتاب آرتور کانولی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعطاء لقب سر به حضرت عبدالبھاء

  

 ؛lxxviنيز مبتنی شده است فلسطيننمايندء انگليس در اعطای لقب سر به حضرت عبدالبھاء توسط  بهبا انگليس  بھائيان ۀھام رابطاتّ 
تصوير ذيل اغلب به عنوان سند . واضح ارتباط سياسی ديانت بھائی و بريتانيای کبير است ۀنشان ستيز عوامل بھائیعای عملی که به ادّ 

  .تصويری اين ارتباط به کار ميرود
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  در حيفا، فلسطين 1920آپريل  27 مراسم اعطای لقب سر به حضرت عبدالبھاء در

منافع دولت انگليس حفظ خدمات ايشان در جھت پاداش لقب سر به حضرت عبدالبھاء نمايند اعطای  عا میادّ  جدلیکه منابع  در حالی
حضرت عبدالبھاء در طول جنگ جھانی  ۀدوستان مساعی انسانبه ايشان داده شد که ت علّ بدان بوده، واقعيت امر آن است که اين لقب 

.قحطی در کشور فلسطين گرديد دورانل سبب نجات جان بسياری از مردم در اوّ 
lxxvii

ر را به سالھا، دولت انگليس لقب سِ طول در   
گرفته   Nelson Mandela مدارانی ھمچون نلسون ماندE  سياست ای از افراد دامنه اين. ه استاعطاء نمودبا سوابق گوناگون افرادی 

استيون مانند  رمیسرگھای ھنری و  و شخصيت ،عامل مايکروسافتمدير، Bill Gatesبيل گيتس مانند  پيشگامان امور تجاریتا 
شود  سبب می مختلف ۀمقولھفده خدمت به عالم انسانی در   .دگير را در بر میکارگردان ھاليوود ،Steven Spielbergبرگ  اسپيل
  :ھا عبارتند از اين مقوله.  اعطاء گرددر سِ انگليسی لقب 

  

  اریامور تج -  امور نظامی -  امور ديپلماتيک -  سياست و حکومت -  ھنر و سرگرمی -

 امرا، پادشاھان و -  ديانت -

  شاھزادگان

  اقدامات بشردوستانه -  پزشکی -  علوم -

خبرگزاری صوتی  -   تعليم و تربيت -   ورزش -
    تصويری

  تنفيذ قانون -  حقوق -

        اکتشافات -  امور مالی -
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پيش  ، اندکی]1299[ 1920سال  در ،ستانهخدمات بشردو ۀدر زمينر را سِ انگليسی لين شخصيتی بودند که لقب حضرت عبدالبھاء اوّ 
اص!ح و بھبود شرايط جھت شود که خدماتی در  ر در اين زمينه به افرادی داده میلقب سِ . دريافت نمودندعروج از اين عالم خاکی از 

ای  ھای برجسته يتشخص ،بعضی از افرادی که اين لقب را دريافت نمودند .خدمت به دولت انگليس انجام داده باشندنه ھا و  انسان
ی پزشکی در افريقا و مادر مذھبخدمات ه علّت ب ]1334[ 1955در سال Dr. Albert Schweitzer  ھمچون دکتر آلبرت شوايتزر

ھندوستان و ساير  ُمشرف به مرگ کمک به فقرا، بيماران، ايتام و ساکنين ه علّتب ]1362[1983در سال Mother Teresa ترزا 
.بودند کشورھا

lxxviii
  

  

 متخصص الھيات، موسيقيدان، فيلسوف و فيزيکدان اھل آلسس فرانسه )1875- 1965(کتر آلبرت شوايتزر د

  

  کاتوليک روم و بشر دوست اھل آلبانيا ۀراھبAgnes Conxha Bojaxhiu) (اگنس گونکسا بوجکسيو  )1910- 1997(مادر ترزا 
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  ملخنوعی حم!ت پی در پی  امور و ھمچنين ۀمانی در ادارکفايتی دولت عث در طول جنگ جھانی اول، کشور فلسطين به علت بی

ھای طوEنی را به  گردد و مسافت تکثير می ھای کوتاه است که سريعاً  دارای شاخک یخوار  گياه ۀملخ حشراين نوع . دچار قحطی شد
.کنند ارد میومحصوEت سنگينی به  ۀلطمو  سازند به سرعت عريان میمزارع را آنھا  کنند؛ طی می صورت گروھی

lxxix
   

  بی کفايتی دولت عثمانی

. رديدگو بالکان  طرابلسھای قاطع و پی در پی در  عثمانی دچار شکست متکوح، ]1290- 1293[1914تا  1911در طول سالھای 

ص الخصو و علی ،حزب جوانان ترک يعنی ،عثمانیّکام آغاز گرديد، ح 1914ل در تابستان که جنگ جھانی اوّ  ھنگامیبا اين ھمه، 
وادار کردند با ورود به جنگ و طرفداری از نيروھای محور،  دولت را نابخردانه انور پاشا، طلعت پاشا و جمال پاشا  ۀنفرگروه سه 

و سرانجام اضمح!ل   اين تصميم منجر به انحطاط. دبزن نظامی ۀگستردعمليات  ای از رشتهھنگری، دست به  –يعنی آلمان و اتريش 
.وری عثمانی گرديدو سقوط نھائی امپراط

lxxx
  

  عکا -حيفا ۀهققحطی در منط

نفر از پيروانشان نيز ايشان را  70 ودمبارکه، حد ۀع!وه بر عائل. به عکا تبعيد گرديدند] 1247مرداد[ 1868حضرت بھاءهللا در اوت 
ليه اوّ  اعتمادی بیسرانجام، . دبرای حضرت بھاءهللا و ھمراھانشان بسيار سخت بو  ليه زندگی در عکاھای اوّ  سال. نمودند ھمراھی می

بعضی . ی شروع به رشد نمودئکوچک بھا ۀھای پس از آن، جامع در دھه. به تبعيدشدگان از ميان رفت و شرايط رو به بھبودی گذاشت
به کار  ا مشغولعکّ  -حيفا ۀمغازه باز کردند و برخی به انواع داد و ستد پرداختند و برخی ديگر ھم به زراعت در منطق يانئاز بھا
  .شدند

  

ترتيب خريد قطعاتی از اراضی ارزان توانستند ، حضرت عبدالبھاء ]1271[1892بعد از صعود حضرت بھاءهللا در سال ھمچنين، 
در  بھائیايشان تعدادی از کشاورزان . ندھدبقيمت در روستاھای مختلف آن منطقه از جمله سامره و عدسيه در نزديکی نھر اردن را 

به بيت حضرت عبدالبھاء را ھای کاشته شده  عشر گندم.  ايت فرمودند در اراضی ايشان به کشت گندم بپردازندھدآن منطقه را 
lxxxi.دردنک ھا تقسيم می ان و ھمسايهبھائييا با ساير فروختند  کردند، می ھای مخصوص ذخيره می در محلرا بقيه ند، فرستاد  می

  

  

نفر  140، که تعدادشان به حدود عکا را -حيفا ۀساکن منطق انبھائيفرمودند که  اراده با آغاز جنگ جھانی اول، حضرت عبدالبھاء
که  ،ابوسنان درت ور موقّ طبه آنھا را بنابر اين،   .بمباران يا ساير حم!ت به آن منطقه محافظت فرماينداز خطرات احتمالی  رسيد، می

رخ  ]1293شھريور[ 1914جايی در سپتامبر  هاين جاب. رمودندنقل مکان ف ،مايلی شرق عکا بود 7در حدود واقع ای دروزی  دھکده
  . افتي هادام] 1294ارديبھشت [ 1915داد و تا مه 

  

عکا را ويران  -حيفا ۀملخ مزارع منطق ۀ، ھيجده حمل]1294ارديبھشت 25تا  1294فروردين 8[1915آوريل  15مارس تا  28از 
 ۀکه ناظر حم!ت اولي بھائیيکی از شاھدان عينی  . تبديل نمود حاصل بیو  ی بايراراضبه  کشتزارھای حاصلخيز رانمود و اکثر 

  :، اينگونه می نويسدھا بوده ملخ

  

وقتی فرود آمدند، به صورت چند Eيه روی ھم قرار  خورشيد را گرفته بودند و ۀابری ضخيم جلوی اشعھا مانند ملخ
حبيب مؤيّد، . (تبديل شدند حاصل ی باير و بیاراضبه ی حاصلخيزترين مزارع ، حتّ یزماناندک در . گرفتند

  )خاطرات حبيب
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  ھا    ملخ ۀحمل

                           

  ملخ

گندم با ھمراه تازه  ھای سبزی. بزی بکارندبودند که ستعليم داده ان بھائياز به بعضی  بودند، ناندر ابوسموقعی که  ،حضرت عبدالبھاء
فقرا را  رسيد جان بسياری از ساکنين منطقه از ھر قشر و مذھبی خصوصاً  می و عدسيه يب، سامرهقَ ر نُ ان دبھائيتی که از مزارع و ذرّ 

.از مرگ حتمی نجات داد
lxxxii

   

  

غذايی  موادّ تأمين  برایوارد شھر حيفا شدند،  ی عثمانی را شکست دادند وقوا، وقتی که نيروھای انگلستان، 1918در سال 
صرفاً به  حضرت عبدالبھاء . تقاضای کمک نموداز حضرت عبدالبھاء  انگليسی ۀافسر فرماند.  مواجه شدند سربازانشان با مشکل
به  ايشان. با سربازان انگليسی رفتار نمودند ،حيفا و عکا برخورد نموده بودند ۀگونه که با ساير مردم منطق ھمان علّت بشردوستی،

.نبار موجود استت کافی برای سربازان در افرمانده فرمودند که غّ! افسر 
lxxxiii

 جنگ دوستانه در طول سالھای اين حرکت انسان  

به جھت تنھا با اکراه و نمايند و ايشان  ءاعطعبدالبھاء ا تر را به حضرت انگلستان برای فلسطين، لقب سِ يشد که مقامات قيموم سبب
اعم از خصوصی  ،دند و از آن در ھيچ موقعيتیايشان ھرگز از اين لقب سخنی بر زبان نران. حفظ ادب و احترام اين لقب را پذيرفتند

  .استفاده ننمودند ،يا عمومی

  نظر ديدارکنندگان با حضرت عبدالبھاء در باره ايشان 

از ايشان داشتند با اطّ!عات دست اّولی ای بين نظرات افراد منصفی که حضرت عبدالبھاء را م!قات نمودند و  قابل م!حظه تضادّ 
ھای دولتی ايران  که رسانه در حالی. گردد وجود دارد می وصيفت بھائی عبدالبھاء در محافل مسلمان ضدّ  آنچه که در مورد حضرت
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، نام صاحب افرادی ھمچون خليل جبران کشند، به تصوير میعامل استعمار و امپرياليسم  صورتبه را  ھمچنان حضرت عبدالبھاء
  . روح القدس باشد مھبط الھاماتيابد که  شريف میوجود ايشان را آنقدر متعالی و پيامبر، کتاب  ۀنويسند

 

   [1291] 1912کتاب پيامبرترسيم شده در سال  ۀتصوير حضرت عبدالبھاء توسط خليل جبران نويسند
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. نمايدترسيم  دھند تصوير از ايشان را هم!قات نمود و از ايشان تقاضا کرد اجاز [1291]1912جبران حضرت عبدالبھاء را در سال 

مھبط که قابليت آن را داشت که  ديدمبرای اولين بار وجودی را به آن اندازه متعالی : "نويسد چنين می مورد حضرت عبدالبھاء دراو 
."القدس باشد روحالھامات 

lxxxiv
  

  

حضرت عبدالبھاء را م!قات نمود و پس از آن  ]1269[1890کمبريج که در سال  براون مستشرق بزرگ و استاد دانشگاه. ادوارد ج
  :نگارد ايشان چنين می ۀيز با ايشان مکاتبه داشت در بارن

  

دارای اندامی موزون  ،خوش بنيه شخصی بلند قامت و. أثير نمايدام که زيارتش به اين اندازه در من ت شخصی را ديده بندرت
گيسوان مشگين بر  ،اده سپيدی در برلبّ  قامتی چون سرو روان کشيده و خرامان، مولوی سفيد رنگی بر سر دارد و ،و محکم

چشمانی تيزبين و دارای  ،محکم و خلل ناپذير پديدار ۀدوش افشانده از پيشانی بلند و نيرومندش آثار کمال عقل و ذکاء و اراد
به  ،لين اثری که در ذھن نگارنده از م!قات حضرت عباس افندی يا سرکار آقااين است اوّ  ؛ان و دلرباجاذب و در عين حال فتّ 

و برھانی بليغ ادا  ل بيانی جديدھر جلسه از نو نطقی فصيح نمودن و ب!تأمّ ... باقی ماند ،نامند بيان حضرتش را میلقبی که با
عبرانيان و مسيحيان و  ۀسقدرت و مھارت ھر موضوع را وصف و تمثيل نمودن و تا اين اندازه در کتب مقدّ کردن و با کمال 

نژاد آن حضرتند  ی در بين خود ايرانيان ھم که ھمکه حتّ   ر و غرائب امور استمسلمين احاطه و علم داشتن بنظر من از نواد
حضرت اين اوصاف که با مشی و وقار و عظمت و لطف و مھربانی  .افت نشوده، يو بر لطائف و دقائق امور واقف و آگا

 ۀنه تنھا در داير ،ازه آن حضرتمبھوت و متحير ماندم که تاچه اند .عباس افندی آميخته بود مرا دچار شگفتی و تعجب نمود
ھرکس که حضرت عباس افندی را  . نفوذ و احترام دارد ،پيروان پدر بزرگوارش بلکه در خارج آن محيط و جمع نفوس

.زيارت نمود ممکن نيست بتواند نسبت به عظمت و اقتدار آن حضرت شک و ترديد نمايد
lxxxv
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نمايندگان ايالتی، سفرا، نمايندگان مجلس، خاخامھا و . د مھمی ايشان را م!قات نمودنددر طول اسفار حضرت عبدالبھاء به غرب افرا
  :ھای ذيل اشاره کرد توان به شخصيت ھای سرشناس، و ساير مردم برجسته که در ميان آنھا می کشيش

سون ، پرفسور جک(Leland Stanford University) ند استانفورد، رئيس دانشگاه ل!)D.S. Jordan( جردن. اس.دکتر د
(Jackson) بيا از دانشگاه کلمColumbia) University(پرفسور جک از دانشگاه آکسفورد، خاخام استفان وايز ، (Stephan 

Wise) از نيويورک، دکتر مارتين ای ماير )Martin A. Meyer(خاخام ژزف ال لوی ، Joseph L.) Levy(، خاخام آبرام سيمون 

)Abram Simon(ر گراھام بل، الکساند )(Alexander Graham Bell )( ، رابيندرانات تاگور)مخترع تلفن(Rabindranath 

Tagore کی لين، عاليجناب فرانکلين )Franklin K. Lane(جنينگز برايان ، خانم ويليام )William Jennings Bryan(رو د، ان
حده، لی داری اياEت متّ  خزانه وزير، )Franklin MacVeagh( ، عاليجناب فرانکلين مک ويگ)Andrew Carnegie( کارنگی

 ، دريادار پيری)Wain Wright( دار وين رايت، دريا)رئيس جمھور آتی امريکا(، آقای روزولت (Lee McClung) مک ک!نگ

)Peary( يا پاشاضيوسف ھلند و سويس در واشنگتن، انگليس، ، سفرای )Yusuf Diya Pasha(ماس ، سفير ترکيه در واشنگتن، تو
برادر امير و شاھزاده محمود علی از مصر،  )William Sulzer( ، عاليجناب ويليام سولزر)Thomas Seaton( سيتون
.مصر

lxxxvi
 .
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  در ستايش حضرت عبدالبھاء

ان ن، مسيحيان، يھوديان، دروزيان و بھائياناھای حيفا مملو از ھزاران نفر از مسلم خيابانعبدالبھاء، حضرت پيکر در مراسم تشييع 
 يیافراد عرب، ايرانی، يونانی، ترک، کرد، امريکا. از مناطق حيفا و عکا بود که برای شرکت در اين مراسم باشکوه گرد آمده بودند

حضرت عبدالبھاء از مراسم تشييع  ۀنام باليوزی در زندگی وقرحسن م. و اروپايی از اقشار مختلف جامعه در اين مراسم شرکت داشتند
  .درج نموده است شرح کاملی، ھای برجسته در آن مراسم ايراد گرديد تلفی که توسط شخصيتھای مخ و سخنرانی

  :احساسات خويش را چنين بيان کرد اولين سخنران يک خطيب مشھور مسلمان، يوسف الخطيب
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آيا برای کسی است که در حيات ديروزی خود بزرگ بود  ؟کنيد ای معشر عرب و عجم برای که گريه و زاری می
بلکه برای از کف رفتن تقوی  ،ريزيدعالم بقا شتافته مَ ه که ب تر است؟ اشک برای کسی در موت امروزی بزرگو 

اين جھان  ۀشما رھگذری بود که از عرص فقيدِ . کنيد چه که فاقد شمائيدبرای خود زاری . و عقل و احسان ندبه کنيد
 .نيد که قريب به ھشتاد سال به حال شما گريه کردساعتی برای خاطر کسی زاری ک .فانی به عالم باقی قدم گذاشت

چه  ؛بينيد چه عظمت و ج!لی غيبت نمودهب ؛نظر به شرق و غرب نمائيد. ئيدچپ نماه نظر به راست کنيد نظر ب
 ،قلبی نيست که از غم اين مصيبت !وااسفا .ی خاموش گشتهھای فصيح چه لب ؛زرگ صلحی منھدم شدهپايه ب

وای به حال  .احسان از آنھا مقطوع شد ؛وای به حال فقرا .رسرشک نيستی نيست که پُ ا هدو دي دردناک نيست
ر عبدالبھاء به قربانی بسياری از روحھای قيمتی مصون اگر حيات سِ  .يتيمان که پدر بزرگوارشان از دست رفت

ای  اين امضاء نموده ھر آتيهتقدير به غير از  دِ ولی يَ . نمودند وس جان خود را فدا میفماند در اين راه بسی از ن می
 زيرا که خارج از حدّ  ؟ين قائد انسانيت چه بيان کنماز اعمال ا .ان الھی خلل پذير نيستر گشته و فرممقدّ  قب!ً 

کنم که بر ھر قلبی اثری دائمی گذاشت و بر ھر زبانی ذکر خيری عظيم و  به ھمين اکتفا می. وصف و بيان است
حليم . به خود تسليت دھيدای اھل ابھی   .و دائمی باقی بگذارد ھرگز نمرده استکسی که چنين تذکاری بس عزيز 

و صبور باشيد کسی در شرق و يا غرب نيست که به شما تسليت دھد زيرا که خود را بيشتر محتاج به تسليت می 
.داند

6
    

  :ا نمودمشھور مسيحی بيانات ذيل را اد ۀنويسند [Ibrahim Nassar]سخنران بعدی ابراھيم نصار

  مات سيده او مثلی من يبکی اذ                    مات سيدی قد بکيت علی الدنيا و

عمومی  ۀک فاجعي هچقدر اين مصيبت جانگداز تلخ و ناگوار است اين خسارت فقط راجع به مملکت ما نيست بلک
مرسلين بود حضرت عبدالبھاء عباس قريب به ھشتاد سال زندگی فرمود و آتيه حياتش ھمچون حيات . است

ج!ل  ۀاحسان کرد و ارشاد فرمود تا آن که قومش را به اعلی ذرو ،تعليم نمود ،حضرتش ناس را تھذيب فرمود
اس بدانيد ھا النّ ايّ . اEرباب حضرتش را ثواب و جزاء عظيم از پی خواھد بود لذا از درگاه حضرت ربّ  .فائز نمود

سراج بھاء حضرت . استين نور الی اEبد پاينده و درخشنده عباس مفقود نشده و نور بھاء خاموش نگشت شعاع ا
ات حيات روحيه ھويدا شد تا اين که از عبدالبھاء عمری نمود که از آن معانی حيات ابدی منبعث گشت و از آن تجليّ 
ه س به ردای اعمال طيبه و صفات عزيزاين دنيا رخت بربست و به جنت پروردگار انتقال فرمود در حالتی که ملبّ 

ه کنيد ولی ب ر اين شخص عظيم را به مقام اخيرش مشايعت میصحيح است که جسد مطھّ  ،ار محترمبلی حضّ  .بود
اس ھميشه در بين شما به اعمال و اقوال و صفات و تمام جواھر حيات باقی و برقرار قين مبين بدانيد که روح عبّ ي

اس روحانی از افکار فرمايد وليکن حقيقت عبّ  ت میکنيم و جسما از نظر ما غيب ی عباس وداع میاست به جسد مادّ 
تو ما را احسان  ،سای راقد عظيم مقدّ . نخواھد شدنمايد و ذکر حضرتش از افواه منقطع  و عقول ما مفارقت نمی

مارا مفتخر به  یعظمت به تمام معنی عظيمت زندگی فرمود بادر بين ما  ،تعليم فرمودی ،ارشاد نمودی ،کردی
کل رأفت نمودی و ناس را ه ب ؛یرساندل ج! ۀورمقام و منزلت شرق را به اعلی ذ ؛خود نمودی اعمال و اقوال

رحمت پروردگار بياسای  در عين سعادت در ظلّ . اج ظفر و فيروزی را حامل گشتیکه تاج وھّ  تھذيب کردی تا آن
.و ھو يجزيک خيرالجزاء

7
  

 :سلمان بود چنين بيان نمودمفتی حيفا، محمد مراد که فردی م ،مسيحی ۀويسندپس از ن

ھای نورانی او را در راه خدمت به عالم  پس دست ؛دوست ندارم که مبالغه کنم در بيان مقام اين مرد بزرگ... 
ھر بر دل او نھاده که خدا مُ  و احسان احدی انکار نکرده است مگر کسی رّ انسانيت و آثار روشن وی را در عمل بِ 

  ...باشد

                                                           
6
 است  حيات حضرت عبدالبھاء نقل شده 347 و 348از صفحه    

7
  حيات حضرت عبدالبھاء 350و  349از صفحات   
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زندگی کردی با عظمت و بزرگی و مرگ تو نيز با عظمت و بزرگی بود و اين  ،کريم ۀندو کوچ کن تو ای مسافر
کيست برای  ،ای فقيد ،از تو ا بعدامّ  . تاً و ميّ  اً مشھد کبير و موکب مھيب نيست مگر برھانی ساطع بر عظمت تو حيّ 

ن بعد از فقدان يگانه مرد بلکه کيست برای بيوه زنان و يتيما ؟زدگان فقيران و کيست برای گرسنگان و اندوه
آل و اقارب تو را به صبر  ،جسيمه و مصيبت عظيمه ۀدر اين حادث خداوند ؟ر و معروفانسانيت و تنھا مرد خيّ 

.اوست شنوا و پذيرا .درَ در رحمت و رضوان خود تو را فرو بَ  جميل الھام کند و
8

  

  

  :يان نمودبعدی عبدهللا مخلص بود که فردی مسلمان بود چنين ب ۀفرد برجست

  

تخت فضيلت سرنگون  ،مکارم اخ!ق فرو ريخت ۀستار ،بدر تقوی افول نمود ،آری آفتاب دانش غروب کرد... 
فرمايد  به سبب رحلت اين مسافر کريم که انتقال می ،آثار ھدايت دگرگون شد ،کوه احسان و نيکی از ھم پاشيد ،شد

 يا نام بردنبيان فضائل اين فقيد بزرگ و زيبه اين باشد که من بهنيابه نظر نمی رسد که . از جھان فانی به عالم باقی

شماھا گواھان عادلی ھستيد بر آنچه خداوند نھان کرده بود در  ۀھم .مشغول شوم ھا ميمنت مناقب اين نور جبين
از  ميخواھمو من معذرت ... صدر و دريای جود و کرم حاتمی  لق جميل و وسعتوجود او از حسن جمال و خُ 

و قادر نشده باشم وفائی را که واجب است نيکو به جا نياورده باشم ) برای خطابه(ھا اگر در اين ايستادن خود اشم
پس آنچه . دارد ادا کرده باشم آن را ای که اين مسافر کريم استحقاق وصف شايان و ستايش پسنديده که ثنای نيکو و

آلود من پس اينھا در حقيقت  خون قلبدار من و مقروح زخم ۀقريح ۀبر زبان من جاری است نيست مگر نتيج
  ...ھای ديده است نه عبارات و اشک ،ھای جگر است نه کلمات پاره

  

"برپاستیليک خود منسی نگردد تا جھان   د                          ھا که بو اين مصيبت شد فراموش آن مصيبت ز"
9

  

اسقف  که سروده بود قرائت نمود و پس از اورا عری ، شيخ يونس الخطيب، شاعر مشھور مسلمان، شپس از وی
حضرت  ۀدوستان ، رئيس روحانی کليسای کاتوليک حيفا بيانات خود را که به ويژه در مورد اعمال انسان[Bassilios]وسيباسيل

سيد تا ستايش و تجليل  سپس نوبت به جوانان ر. کرامت و ج!لت و شيخوخت ايشان بود بيان نمودعبدالبھاء، احسان ايشان به فقرا و  
  :که جوانی مسيحی بود شعری خواند که ابياتی از آن چنين است [Wadi Bustani]بستانی عودي. خويش را بيان نمايند

  

 يکی مثل تو که صاحب تمام کماEت، فضائل و افتخارات است ابدی. تو جاودان خواھی زيست در ارواح و اذھان،

ای؛ جز تو ھر  ای و خردمند يگانه تو فرزانه . جان من فدای ھمچو تو اءهللا، ایفرزند بھ ، ایای عبدالبھاء ...ستا
آنچنان زيستی فرزند بھاءهللا، تو  ، ایشاعران چه گويند؟ ای عبدالبھاءدر عصر تو  که ھست، دانشی دارد ظاھری؛

مريم  عيسی مسيح و کهدر سرزمينی عزم رحيل کردی تو خواست نه آنچنان که بندگان او خواستند؛  که خدايت می
اين آرامگاه و ... ت است و پربار برکپرسرزمينی که خاکش . د بودی که پذيرای محمّ کانم. مقدس در آن زيستند

.جاودانه برقرار خواھد ماندما  اخ!صميثاق عشق و . نفس مقدسی که در او آرميده حيات بخش ماست
10

  

ھور جمعيت يھود در حيفا بود که به زبان فرانسه ھای مش شخصيتاز  ،Salomon Bouzaglo ن بوزاگلووھشتمين خطيب سالوم
  :مطالب ذيل را بيان نمود

 .البھاء عبّاس يافت شود عبد در قرن انتشار فلسفه حّسی و غلبه ماديّات خيلی عجيب و نادر است که فيلسوفی باحاطه

چه که مبادئيست که  .اش سيراب مينمايدو مبادی َحَسنه  آن وجودی که بقلب و عواطف تکلّم ميکند و روح را بتعاليم

                                                           
8
 تأليف عبدالحسين آواره ،2ج  ،هيّ رّ الدّ  کواکب کتاب 314 و 313از صفحات   

9
 کواکب الدريه 316تا  314نقل از صفحات   

10
  .شعر عربی است و توسط بيژن و فرناز معصوميان برای متن حاضر ترجمه شده است  
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با ھر يک  .است با الواح و بيانات و حرکات مخصوصه و با آن مضامين دلکش صافيه اساس تمام عقايد و اخ!ق
حيات  .ديگری ھستند قّوه نفوِس حيَّه صاحِب  .ھای عصر که طرف ميشد آنھا را ھميشه قانع ميفرمود ازنابغه

  .مشق فداکاری و عفو برای خيرديگران بود ن سرشخصی و اجتماعی او بزرگتري

  

ست که امروزه ا با طبايع بشري عظيم است چه که موافق یواسطه ھمان سادگه و ب ستا فلسفه عبّاس بسيط و آسان
 ،مقّدس ارض ،فلسطين ،عبّاس در حيفا .اغ!ط و تعّصبات و موھومات موجوده لطافتش را گم کرده واسطهه ب

يافته مقام و شھرت اّوليّه خود  ثمر مانده بود روح جديد سرزمينی که قرنھا متروک و بی ؛فرمودرحلت  ،منبت انبياء
ما فقط نفوسی نيستيم که حضرتش را تجليل  ؛کنيم زاری مي در مصيبت رحلت اين پيمبر گريه و .گيرد را از سر مي

که در اين دنيای  پرست است و مردماني در تمام ممالکی که مسکِن مردماِن ِوجدان در امريک و اروپ و .يمينما مي
فرمود بعد از آنکه از  البھاء رحلت عبد .تشنه عدالت اجتماعی و اخّوت ھستند نيز در اين مصيبت عزادارند دون

حضرتش َسنَوات  .عالم صدمات و ابت!آت زياد ديد اين استبداد و تعّصبات  دينی و ھتِک احتراِم ُحريِّت افکار در
بغداد پايتخت عبّاسيان نيز حبس او و پدرش را مشاھده کرد و  .بود مسجون بود که باستيل عثمانی عّکا عديده در 

 .نموده بودند بيرون کرد مھد قديم فلسفه پر ح!وت الھی ابناء خود را که اين عقايد را در آن سرزمين ايجاد ايران

ود را اختصاصی داده که چون گذشته در آينده اراضی موع شود که ھميشه آيا در اين وقايع اراده الھی مشاھده نمي
که چنين مبادی  کسي ؛اين درخشندگی دارد ھرگز نمرده استه ای ب که گذشته کسي ؟ھم منبع افکار ساميه باشد

خلود ه ب مکلّل ،نمود تعليم فرموده و منتشر نموده است و مقام قوم خود را در نظر قارئين آن مبادی مرتفع عاليه را
11.تسا و بقای ابدي

  

البيان بود،  کرده و فصيح که فردی تحصيل ،عکا ۀ، از شھروندان برجستShaykh As’ad Shuqayr][ شيخ اسعد شوقاير
شيخ اسعد در . خويش را قرائت نمود ۀمرثي،شاعر مشھور مسلمان ،پس از وی محمود صفدی. درا ايراد کربعدی  یسخنران
  :حضرت عبدالبھاء چنين گفت ۀبار

  

مجالس  .چه که زياده از چھل سال اھالی عکا با وی زندگی کردند ،شد س بھائی از اھل عکا شمرده میاين آقای عبا
کرد و به حکمت  و اخبار نبويه را جمع می ،فرمود در آن مجالس به تفسير آيات قرآنيه م میاو مجالس علم بود و تکلّ 

. داد اين عصر و حکمای قديم و جديد توافق میعلمای ثين و بين آراء رين و محدّ ت خويش بين آراء مفسّ خود و دقّ 

فرمود بر  خل نمید که بُ برای او منزلت بزرگی بو...رسيد پی در پی از او به ارامل و ايتام و مساکين می صدقات
در يک زمستانی م!قات فرمود با علمای عکا و بزرگان و اشراف در منزل استاد   .روی می آورداو  ھر کس که به
رب منزل او در رهللا مرقده و در فصل تابستان نيز ھمين اجتماع حاصل شد در قُ نوّ  علی ميری بزرگ آقا شيخ

12فاخوره است ۀميدانی که در محل
و در اين دو اجتماع ھر کس نشسته بود جز کتاب تاريخ و تفسير و حکمت و  

که در حيفا  س از آنپ. ديد اوراق حوادث که مخصوص باشد به مباحث علميه و فنيه چيزی ديگر نمی ۀمجموع
ھای بليغه در آنجا انتشار داد و  به اروپا و امريکا و موعظه و نصيحت و خطابهمسافرت فرمود  ،منزل گرفت

مرادش از اين نشريات اين بود که بين ارباب اديان و مذاھب الفت دھد و جدال عنيف را زايل سازد از دلھا و 
ع و عوارض و گذشتن از فرو) يعنی حقائق(و اعراض ه جواھر ک بفرمود ھمه را بر تمسّ  تحريص می . زبانھا

جمعی از ايرانيان . ھای علميه داشت مخصوص بود به مسلک خودش و اين رويه که با اسلوب) يعنی تقاليد و اوھام(
ن و مطبوع و منتشر و غيرھم بر او اعتراض کردند و بر مسلک و آراء او انتقاد نمودند و رسائل و کتب مدوّ 

عداوت و از  کرد ايشان کسالت حاصل نمیسير خود کوشش داشت و به انتقادات و اعتراضات مولی او در  ،دساختن
 ناي ازست ر ااچان که ھر صاحب امر تازه و ھر ذی مبدئی معموE اين طور استگشت و  م نمیو بغض ايشان متألّ 

هللا فی خلقه و لن تجد  ةُ سنّ  .ت کننددح و مذمّ خالفت نموده قمديگر  ۀی او را موافق شده مدح نمايند و دستا که دسته
13.هللا تبدي! ةلسن

  

  :گردد ابياتی نيز از شعری که محمود صفدی در نعت حضرت عبدالبھاء سروده است نقل می و

                                                           
11
 حيات حضرت عبدالبھاء 350نقل از صفحه   

12
 .قرار داشت ای که بيت عبّود، مقّر و مسکن حضرت عبدالبھاء در آن ناحيه  

13
 کواکب الدريه 322و  321از صفحات   
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؛ پيامبران به سوی آن آغاز کرده روح عبدالبھاء پروازی پرشکوه ب. ه گشتگشود آسمانبھشت ھای  ، دروازهيکشنبهشامگاه 
  ...و پذيرای او شدندپيشوازش رفتند 

  

  .ای ترين کوه گشته سل به مقدّ چرا که مبدّ . تیتر از جنّ  ای کوه کرمل، تو حال، سرافراخته

  

.ھای مرا با دستان خود پاک کرده و خواھی کرد من تا ابد برای تو اشک خواھم ريخت، و تو پياپی اشک
14lxxxvii

      

کامل خود را به حضرت  ۀفير حيفا يک شمارالنّ  ۀنام ، ھفته]شمسی1300آذر [1921در دسامبر دالبھاءاندکی پس از صعود حضرت عب
، "داEکبرسيّ "  "رجل اEنسانيه"حاضرين در مراسم تشييع، حضرت عبدالبھاء را با القاب  نويسد که النفير می. عبدالبھاء اختصاص داد

  .مسلمان حيفا بود معۀمدح و ستايشی ويژه در خصوص حضرت عبدالبھاء توسط جا اين شماره ھمچنين شامل . ستودند" لفقيدالکريما"

  

ھای  مقام و برجسته از پيشينه از بيت ايشان در حيفا توسط افراد عالی 1921تابوت حامل عرش مطھر حضرت عبدالبھاء که در دسامبر 
  .مختلف حمل گرديد

                                                           
14
 شعر عربی است و توسط بيژن و فرناز معصوميان ترجمه شده است  
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  .ھای حيفا تجمع نموده بودند حضرت عبدالبھاء در خيابان نفر در مراسم تشييع جسد مطھر10000جمعيتی بالغ بر 

   جاسوس اسرائيل و عوامل صھيونيسم بين المللی، بھائيان

. اسرائيل و صھيونيسم گرديدند ه نفعالخصوص ب ز روزھای آغازين انق!ب اس!می، بھائيان متھم به جاسوسی و خيانت علیا

 ۀبه اين بھانه عد. تشکيل گرديد يھود به فلسطين اّمتاز بازگرداندن  رای حمايتالمللی است که ب بين و سياسی یصھيونيسم جنبش
  .ربوده، شکنجه، ترور يا اعدام گرديدندزيادی از بھائيان از ھر سن و طبقه دستگير، 

  

پيکر ايشان ھرگز . يدربوده گرد 1979 هکه قبل از انق!ب اس!می به ديانت بھائی ايمان آورد و در م انسلممشيخ محمد موحد از علمای 
  .يافت نشد
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  .فردی مسلح به شھادت رسيد ۀبه وسيل]1360[ 1981پروفسور منوچھر حکيم که در مطب خويش در سال 

  

  دانشگاه طھران، نويسنده، مترجم و خطيب مشھور و عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران ۀدکتر عليمراد داودی استاد فلسف

.وده شدند و پيکرشان ھرگز يافت نشدرب]1358[ 1979که در سال  
lxxxviii
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  عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران 9ق!ب اس!می، يکی از نلويزيونی قبل از اتھوشنگ محمودی وکيل و شخصيت مشھور 

  .پيکر ايشان ھرگز يافت نشد. ربوده شدند ]1359مرداد[ 1980که در اوت  

  

عضو محفل روحانی ملی بھائيان ايران و سازمان ھواشناسی ايران، ھمچنين ژينوس محمودی اولين زن ھواشناس ايرانی و رئيس 
  .وشنگ محمودیھمسر ھ

  .به شھادت رسيدند] 1360دی ماه  6[ 1981دسامبر 27ايشان در  



34 

 

  

 در شيراز به شھادت رسيدند،] 1362خرداد28[ 1983ژوئن  18بانوی بھائی که در  10دالوند جامعه شناس، يکی از  )شيرين(شھين 

  .سال داشت 25وی در ھنگام شھادت 

  

در شيراز به شھادت رسيدند،  ] 1362خرداد28[1983ژوئن  18بانوئی که در  10م درس اخ!ق، يکی از ل، معلّ مونا محمودتژاد محصّ 
  .سال داشت 17وی در ھنگام شھادت 
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تير [ 1980استاد دانشگاه تبريز بود و در جوEی وی پزشک و . آنيتا و فرزندانش اش دکتر فرامرز سمندری به ھمراه ھمسر امريکائی 
  .در تبريز به شھادت رسيد] 1359

  

که آنھا بايد به تعليم، ھدايت يا  نخست اين. رددر بر دا اتّھام زنندگانرا برای  موضوعاتی چندھم کردن بھائيان به جاسوسی اّما متّ 
. يک از آثار بھائی وجود ندارد ولی چنين موردی در ھيچ. جاسوسی بنمايد ند که بھائيان را مأمور بهايدستوری در آثار بھائی استناد نم

اگر بھائيان . ھای جاسوسی خود ادامه دھند واقعی خود را پنھان سازند تا بتوانند به فعاليتجاسوسھا ھويت رود  انتظار میع!وه،  هب
  .نمودند تا بتوانند به مأموريت خود ادامه بدھند را کتمان میشدند، بايد اعتقاد مذھبی خود  که دستگير می واقعا جاسوس بودند، ھنگامی

  

شيعه عملی  ۀدستگير شده، به جای آن که به تقيه روی آورند که در فرقکه بھائيان  کند ثابت میھای قبل  ، اسناد تاريخی دھهبا اين ھمه
بھائی را  ۀفردی که عضويت در جامع. اند دهقاطعانه اعتقاد مذھبی خود را بيان کر ھای خطرناک است، مقبول برای دفع موقعيت

اين عواقب شامل مواردی مانند از دست دادن شغل، حقوق بازنشستگی، از دست رفتن  .مواجه استعواقب وخيمی با ھمواره بپذيرد 
 ستگير شدهد با وجود اين بھائيان. نجه و حتی مرگ بوده استشکطوEنی،  محکوميت به حبستحصي!ت عاليه،  محروميت ازاموال، 

. اند ا پذيرفته و اعتقاد خويش را کتمان ننمودهپيامدھا راين  عموماً 
lxxxix

  

  

بھائيان در اسرائيل  ۀکره و اماکن متبرّ د اين است که مراقد مطھّ گردن آن بھائيان به جاسوسی متھم  می ۀبه واسط دليلی که عموماً 
اس!می  ھای ضدّ  ای جھت حمايت از فعاليت سرمايه ۀمنزله اين پول ب فرستند و قرار دارد و بھائيان ايران به اسرائيل پول می امروز

.گردد ايشان قلمداد می
xc

ولی وجود  واقع استز در اسرائيل ينمسلمين و مسيحيان  ۀکدارند که بسياری از اماکن متبرّ  بھائيان اظھار می 
  .ھانی ھستنداين اماکن دليل آن نيست که مسلمين و مسيحيان عوامل اسرائيل يا صھيونيسم ج

  

گيرد اين حقيقت است  توجھی قرار می مورد بیو نديده گرفته شدهبھائيان در اسرائيل  ۀآنچه که در خصوص قرار داشتن اماکن متبرک
تبعيد حضرت بھاءهللا به فرمان دو فرمانروای مسلمان به اين محل صورت  ه علّتبھائی در اسرائيل امروز ب ۀکه تأسيس مراقد مطھر

ده . شاه از ايران به بغداد در خاک عثمانی تبعيد شدند ينط ناصرالدّ حضرت بھاءهللا توسّ ، ]1232[1853نخست، در سال . گرفته است
 شاه که از نفوذ روزافزون حضرت بھاءهللا در نزديکی مرز ايران واھمه داشت، از سلطان عبدالعزيز ينسال پس از آن، ناصرالدّ 
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نخست  امپراطور عثمانی. تبعيد نمايددورتر باشد از مرز ايران که  بھاءهللا را به مناطقی امپراطور عثمانی درخواست نمود حضرت
و پس از آن به عکا  ]1242[1863ماه ايشان را به ادرنه در سال  چھار ۀبه فاصلحضرت بھاءهللا را به استانبول دعوت کرد و سپس 

 29ھاءهللا در بسرانجام حضرت . فلسطينی سوريه بود ۀسمتی از منطقا در واقع قدر آن زمان، عکّ . تبعيد نمود ]1247[1868در سال 

  .در عکا صعود فرمودند ]1271خرداد 8[1892مه 

  

به  ]1300[1921بھائی را تا ھنگام صعودشان در سال  ۀپس از صعود حضرت بھاءهللا، فرزندشان حضرت عبدالبھاء ھدايت جامع
شخصيت ديگری که برای بھائيان از . شد مدفون گرديدند زمان فلسطين ناميده می در محلی که در آنايشان در حيفا . عھده گرفتند

رشان مخفيانه از که عرش مطھّ  ،ندھستاھميت خاص برخوردار ھستند و آرامگاھشان در اسرائيل امروز قرار دارد حضرت باب 
سال  60يعنی تقريبا  ]1327[1948ئيل در سال اسرا. در حيفا مدفون گرديد ]1287[1909داده شد و در سال ايران به فلسطين انتقال 

سال پس از صعود حضرت  27سال بعد از حمل عرش مطھر حضرت باب به آن منطقه و  39پس از صعود حضرت بھاءهللا، 
ارتباط  با اسرائيل ايشان ۀمراقد مطھر بھائيان به دليل محل استقرار در وارد کردن اين اتّھام که بنابراين . عبدالبھاء تأسيس گرديد

، ناديده گرفته فلسطينی سوريه بود ۀمنطقدر محلی که در آن زمان مسبّب قرار گرفتن اين اماکن متبّرکه ، شرايط تاريخی دارند
   .شود می

  

المللی در حيفا واقع در اسرائيل  عات خود را به مرکز بينتبرّ ) و در واقع بھائيان کل جھان(اين واقعيت دارد که بھائيان ايران 
ره و بلکه جھت حفظ و نگھداری مراقد مطھّ  ،شود اس!می فرستاده نمی ھای ضدّ  عات برای حمايت از فعاليتاما اين تبرّ . رستندف می

.گردد جھانی صرف می ۀھمچنين رسيدگی به امور اداری جامع اماکن تاريخی و
xci

ن، اناسات مذھبی مسلممؤسّ  حاليکه دراز قضا،   
نمايند، بھائيان  ھای مالی مداوم دولت اسرائيل استفاده می خويش از کمک ۀکنگھداری اماکن متبرّ  مسيحيان و يھوديان برای حفاظت و

مل اين ممنوعيت شا. ھای خويش بپذيرند ھا و فعاليت ھای مالی غير بھائيان را برای برنامه نند کمکاتو نمی مطابق تعاليم شان
  .گردد ه در آن کشور نيز میکھای مالی دولت اسرائيل برای نگھداری اماکن متبرّ  کمک

  

سات اداری بھائی در آن ، دستور انح!ل تمامی مؤسّ ]1362[1983عليرغم اين موضوع، حکومت جمھوری اس!می ايران در سال 
ی ف به اطاعت از حکومت ھستند، محفل ملّ موظّ  ونت دارند،در ھر سرزمينی که سک، که بھائيان از آنجائی. کشور را صادر کرد

در خصوص اين موقعيت نگاشتند و موضع و نيز  ای اما آنھا مکتوب سرگشاده. ران از اين دستور حکومت اطاعت نمودبھائيان اي
يکی از مواردی که در اين مکتوب بيان . بھائی را بيان نمودند ۀھامات وارده بر جامعموقف بھائيان در مورد اين تصميم دولت و اتّ 

ھيچ سندی برای اثبات اين ادعا بيان نموده  ۀبدون ارائ راً ی اسرائيل بود که حکومت ايران مکرّ ان برايھام جاسوسی بھائگرديده بود اتّ 
  :بود

  

که Eاقل  اند بی آن جاسوسی بھائيان را عنوان نموده ۀماي پايه و بی جناب آقای دادستان باز افسانه و داستان بی
نھمه جاسوس در يک مملکت به چه کاری مشغولند و که توضيح فرمايند اي بی آن ؛مدرکی ابراز و دليلی اتيان کنند

  کنند؟ دھند و به چه منظوری چنين می آورند و به کجا می چه اخباری را از کجا می

يزدی که ھرگز پا از ده خود بيرون ننھاده چگونه جاسوسی است؟ و اين جاسوسان  ۀپيرمرد ھشتاد و پنج سال
الحيل  نمايند؟ چرا به لطائف خود را کتمان نمی ۀزند؟ چرا عقيدسا ی ايشان چرا ھرگز خود را پنھان نمیيعاادّ 
ابند؟ چرا تاکنون در ھيچ جای جھان يک جاسوس بھائی دستگير ه يکوشند تا در ادارات و مراکز خبری را نمی

 ۀسال بھائی که بی گناه به چوب دار و دوشيزگان معصوم و مردان و زنان کھن نشده؟ جوانان محصل و بانوان خانه
ملک  ۀافوس، چيگان، قلع راءگان روستائی بھائی قُ ه شدکشت ،دار سپرده شدند يا ھدف تير تعصب و عدوان گرديدند

توانستند جاسوس باشند؟ چه مدارک و وسائل جاسوسی از آنھا به  نوک بيرجند چگونه می ۀو قري) اصفھان ۀحوم(
xcii؟اسوسی می کردنددست آمد؟ کودکان دبستانی که از مدارس اخراج گرديدند چگونه ج
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ھام جاسوسی به به اتّ  ]1359شھريور17[1980سپتامبر 8ساکن يکی از دھات يزد که در  ۀسال 85عبدالوھاب کاظمی منشادی، پيرمرد 
  .شھادت رسيد

  

  

  

اين زوج در نوامبر  .شکرنساء و محمدحسين معصومی، زوج بھائی اھل روستای نوک در نزديکی بيرجند در استان خراسان
  .جاسوسی زنده سوزانده شدند ھامبه اتّ  ]1359آبان[1980

  بھائيان متھم به دشمنی با اس)م

 شده استديانت بھائی نگاشته شده، اغلب ت!ش  کتب و جزواتی که بر ردّ در . اس!م استتھام ديگر عليه بھائيان دشمنی با ا

ايجاد تفرقه در آن و در  ۀوسيلو ھدف آنان را تضعيف اس!م به ھم سازند خود متّ  منشأ سين ديانت بھائی را به دشمنی با ديانتکه مؤسّ 
آثار ديانت بھائی مملو از تجليل اس!م، پيامبر اس!م، اّما، . اند نتيجه کمک به اھداف استعماری و امپرياليستی اربابان  خود بيان نموده

و نقش ايشان  ۀمقام متعالی حضرت محمد و عائل ،ه در آنگردد ک نقل می ای از آثار حضرت بھاءهللا نمونه ذي!ً . است اطھار ۀو ائمّ 
  :اس!م در تاريخ اديان ستايش گرديده است
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العباد  الوری الّذی أتی لحفظ ر بنفحات قميصه کلّ البطحاء و تعطَّ  !م علی من ابتسم بظھوره ثغر!ة و السّ و الصّ 
ھم فی ناسوت اEنشاء  خباء  به ارتفع. صف الممکنات و ذکر الکائنات مقاُمه عن و تعالی تعالی. عن کّل ما يضرُّ

و  صروحيد و اع!م النّ و أصحابه الّذين بھم نُصبْت رايات التّ  و علی آله. ظم فی العالم و َعلَُم العرفان بين ا�مم النّ 
  )13لوح مقصود، دريای دانش، ص( عباده و بھم ارتفع ديُن ّهللا بين خلقه و ذکُره بين. فريد التّ 

  

در ممالک غرب وجود دارد تشويق  رھبران بھائی، بھائيان را به اص!ح ديدگاه نادرستی که نسبت به اس!م خصوصاً ھمچنين 
  :اند نموده

. را زائل سازيدکه  بايد سعی کنيد آنھا  دارداس!م، سوء تفاھمات بسياری وجود  ۀ، در بارمغرب زمينعموما، در  

را با تعاليم  ءااصلی شما اين است که احبّ  ۀوظيف. ر کافی استو تبحّ مشکل و مستلزم دانش  اما اين کاری نسبتاً 
يم نازل شده، آشنا نمائيد و روشن سازيد که ر، آنگونه که در متن قرآن کاکرمحضرت رسول  ۀپيراي اساسی و بی

صيانت بل ھدايت و  ثرأچگونه اين تعاليم مبارکه، در خ!ل اعصار متماديه، جريان ترقی و تکامل بشريه را مت
دن، مشخص و به عبارت ديگر، شما بايد منزلت و اھميت ديانت مقدس اس!م را، در مسير تاريخ تم. نموده است

.مبرھن سازيد
xciii

  

  

  اس!م، تاريخ، تعاليم،  ۀشنيدند و آثار فراوانی در باردر طی ساليان متمادی، بسياری از نويسندگان بھائی اين نصايح را به گوش جان 

  :اين آثار عبارتند از ۀاز جمل. أثيرات مثبت آن بر تمدن جھانی نگاشتندمکاتب فکری و ت

  

15xcivاستانوود کاب ۀنوشت ،تأثيرات مثبت اس!م بر تمدن •
   

xcvانتشارات جرج رونالد: ، آکسفورد، انگلستان)1976( باليوزی. حسن م ۀاس!م، نوشت دورحضرت محمد و  •
 

xcviانتشارات جرج رونالد: ورد، انگلستان، آکسف)1977( ابوالقاسم فيضی ۀالشھدا، نوشت يّدس •
 

xcviiانتشارات جرج رونالد: ، آکسفورد، انگلستان)1985( موژان مؤمن ۀ، نوشت16مه ای بر شيعه در اس!ممقدّ  •
 

  

  :توسط نويسندگان بھائی در ايران منتشر گرديده است مانندعناوين زيادی نيز 

  

 محمد علی فيضی اثرتاريخ ديانت اس!م،  •

 علی اکبر فروتن اثرائی، اس!م و ديانت بھ •

 علی اکبر فروتن اثرسلطان رسل،  •

  

دکتر مسيح فرھنگی از  ؛اند ھام دشمنی با اس!م به شھادت رسيدهھامات ھمچنان ادامه دارد و بسياری از بھائيان به اتّ با اين وجود، اتّ 
 نقشعا پيش رفتند که حتی اين مطلب را بر پيکر ايشان رساندند آنقدر در اين ادّ افرادی که ايشان را به شھادت . اند اين افراد بوده ۀجمل

 .پزشک قائم به خدمت بودنددر مقام دکتر فرھنگی، قبل از شھادتشان، در زندان  .نمودند

                                                           
15

اين .  او يکی از بانيان و بعدھا رئيس انجمن تعليم و تربيت مترقّی امريکا شد.  بھائی شد 1906التّحصيل ھاروارد، در سال  پروفسور استن وود کاب، فارغ  
  .چاپ شده انتشار يافت 1914بتدا در سال کتاب ا

16
 .شود شيعه نوشته شده تلقّی می ۀفرق ۀترين و بھترين کتابھايی که دربار وسيعی يکی از جامع ۀاين اثر دکتر مؤمن در گستر  
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 ای ه، نقاش و عضو ھيأت مشاورين قارهدکتر مسيح فرھنگی، دارای مدرک دکترا در طب، نويسند

  

  اس!م ضدّ ح فرھنگی، مسي: نوشته بر روی پای جناب دکتر فرھنگی

  بھائيان عوامل رژيم شاه

پھلوی مورد لطف حکومت بودند و درضاشاه که آنھا در زمان محمّ  گردد اين است می مطرحاتھام ديگری که اغلب عليه بھائيان 
.نمودند  عنی ساواک ھمکاری میي هھای برجسته در دولت از آن آنھا بوده است و با پليس مخفی شا بسياری از مقام

xcviii
حتی پيش از  

ساواک و نيز بعضی از  ۀھای تجاوزگران ايرانی مسئول بسياری از سرکوبگری ۀدر جامع" بيگانه"انق!ب ايران، بھائيان به عنوان 
xcixشدند میمحسوب ھای نامطلوب شاه  سياست

گيرد که  کمی قبل از انق!ب، بھائيان از  ی از اين واقعيت سرچشمه میعا تا حدّ اين ادّ   
در ھر حال، اين امتناع به دليل دستور حضرت بھاءهللا مبنی بر اطاعت از . حکومت امتناع ورزيدند ه نيروھای انق!بی ضدّ پيوستن ب

.که در آن ساکنند است حکومت سرزمينی
c

 

  

اصلی  طرقز ايران در زمان رژيم شاه نيز مورد آزار واذيت بودند و ساواک يکی ا ييانبھاجھانی بھائی اع!ن نموده است که  ۀجامع 
.عمال اين تضييقات بوده استاِ 

ci
 ۀدستور بسته شدن مدارس بھائی، مانند مدرس ]1313[1934در سال  برای مثال دولت رضا شاه  

.صادر کردتربيت پسران و دختران در طھران، را 
cii

 که دولت محمدرضا شاه در ، زمانی]1334[1955ھمچنين در رمضان سال   

ھای انگليس و امريکا  مبنی بر ملحق شدن به قرارداد بغداد بر اثر تحميل دولت حکومت از تصميم صدد منحرف کردن اذھان عمومی
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قدرت وضع  آية هللا العظمی در مقامن بروجردی که مرجع تقليد بود و يد حسهللا سيّ  آيت. روحانيون گرديد ۀ، خواستار حمايت طبقبود
.بھائی نمود ۀمجبور به حمايت از آزار و اذيت جامعاس!م را داشت، دولت شاه را  قوانين در چارچوب شرع

ciii
ھای  حم!ت و ھجوم 

ی ايران و بود که با استفاده از راديوی محلّ  اقدام ھماھنگ دولت و روحانيون ۀده بود و اين به واسطب و گسترحقيقتا مخرّ  1955سال 
civعليه بھائيان گرديدنداوباش ھجوم نجام منجر به ئيان نمودند و سراھای رسمی کشور شروع به گسترش نفرت بر عليه بھا روزنامه

 :  

  

ھای او عليه بھائيان با رضايت قبلی آيت هللا بروجردی و  نوشته است که سخنرانی دتقی فلسفی در خاطراتشم محمّ اEس! تحجّ 
فلسفی م!قات  حاد ملی،اتّ  ۀبا گزارشگر روزنام) 1955 هم 10( 1334ارديبھشت  19 ۀدر مصاحب. درضا شاه صورت گرفتمحمّ 

  :هللا بروجردی را چنين توضيح داد خود با آيت

  

. يافتم پريشان نمودم و او را شديداً  قبل از ماه مبارک رمضان، من به قم رفتم، در آنجا با آيت هللا بروجردی م!قات

 حزب طرفدار شوروی(ھای حزب توده  صنعت نفت حل شده است و فعاليت ۀاکنون مسئل: "او اظھار داشت

".ی اين مبارزه قيام نمائيمو برا بھائيان طرح کنيم ھای عليه ديده است، ما بايد نقشهنيز خنثی گر) یمونيستک
cv

  

 

  :نويسد می خود "خاطرات و مبارزات"در کتاب فلسفی 

  

 ....را به مسئولين دولت منتقل نمايم) بھائيان( ۀکه مسئل هللا بروجردی پيغامی برای من فرستادند مبنی بر اين آيت

که با شاه  ای برای بنده ارسال نمودند مبنی بر اين ، ايشان نامه)1953مه ( 1332از رمضان سال سرانجام بعد 
پيش از ... بھائيان را بيان نمايم) آزادی نسبی(هللا بروجردی در خصوص موقعيت  نارضايتی آيت م!قات نمايم و

آيا شما موافقيد که بنده راجع به موقعيت "ال کردم ، بنده از آيت هللا بروجردی سؤ)1954مه ( 1333سال  رمضان
ای  ايشان لحظه" شود صحبت کنم؟ ھای راديويی خود که به صورت زنده از مسجد شاه پخش می بھائيان در موعظه

 ۀدر حال حاضر مسئولين نسبت به مسئل. کار را بکنی، خوب است اگر اين"ل کردند و سپس پاسخ دادند تأمّ 
  ".نمايد را در انظار مردم تحقير می) بھائيان(اقل اين کار حدّ . ه ھستندبی توجّ ) ردن بھائيانسرکوب و از بين ب(

ای برای مداخله و خراب  بھانه !ع داده شود تا او بعداً به شاه اطّ  Eزم است که اين مطلب قب!ً : "ايشان اضافه نمودند
فاق چرا که اگر اين اتفاق بيفتد، بدترين اتّ . باشد نمودن ھمه چيز و در نتيجه پايان دادن به پخش راديويی نداشته

  ".و موجب جسور شدن بھائيان خواھد شد برای مسلمين خواھد بود

آيت : " وقتی که من شاه را م!قات نمودم چنين اظھار داشتم. من با دفتر شاه تماس گرفتم و تقاضای م!قات نمودم
ھای ماه  در موعظهبرای مسلمين است،  ن کننده اینگرا ۀسئلبھائيان که م ۀهللا بروجردی رضايت دارند که مسئل

  "آيا اعليحضرت نيز با اين امر موافق ھستند؟. رمضان بنده مورد بحث و برخورد قرار بگيرد

  

  ."برو ھمين کار را بکن"فلسفی نقل مينمايد که شاه برای لحظه ای سکوت کرد و سپس گفت 

  

 حذف و نابودی بابيان و. نمود سفی عليه حزب توده سخنرانی می، ھر ماه رمضان، فل)1948( 1327از سال  

تخريب  ام، شايع شده بود که ضربه به بھائيان ودر آن ايّ . ھا و شرکای آنھا در دولت بودبھائيان آرزوی قلبی مّ! 
 همانتظار ادا) 1955مه( 1334تا رمضان در ھر صورت، . باشد مراکز اداری و مذھبی آنھا از اھداف د ولت می

  . افتي

  

ط فلسفی ھمراه با مصادره  اموال بھائيان در شھرھای بزرگ توسط حکومت عليه بھائيان توسّ  1955راديويی سال  ۀرحمان حم!ت بی
رئيس ستاد باتمانقليچ، ) نادر(ھای گزارشگران ايرانی و خارجی، ژنرال  در طھران، در مقابل دوربين. مان صورت گرفتھمزبطور 

را، حظيرةالقدس بھائيان طھران  گنبدتيمور بختيار، فرمانده نظامی طھران، کلنگ به دست گرفته و ) ژنرال( با ه، ھمراارتش ايران
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 سالھا در توقيف ارتش باقی ماند و به عنوان مرکز اين ساختمان. تخريب نمودند ،ديانت بھائی در پايتخت بود ۀکه بارزترين نشان

  .فرماندھی مورد استفاده قرار گرفت

  

  

  يروی ارتش شاه در حال ورود به حظيرةالقدس بھائيان طھرانن

  

اولين رئيس  که بعداً (ژنرال تيمور بختيار. حظيرةالقدس بھائيان طھران شرکت نمودژنرال باتمانقليچ از ارتش شاه شخصا در تخريب 
  .شود در سمت چپ ديده می) ساواک گرديد
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  لقدس بھائيان طھرانفلسفی در حال مشاھده و ھمکاری در تخريب حظيرةا

  

  .فلسفی شخصا در تخريب حظيرةالقدس بھائيان طھران ھمکاری نمود
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  :نمايد ھای خود، اين وقايع را چنين نقل می املو، نايب رئيس ساواک، در يادداشترژنرال محمد آي

  

 ۀظامی، به باEی قبن ۀژنرال تيمور بختيار، فرماند با ستاد ارتش، ھمراه ۀيک روز صبح، ژنرال باتمانقليچ، فرماند
نظامی  ۀصبح روز بعد، وابست .ه نمودندتخريب قبّ رفتند و با کلنگ شروع به ) در طھران(حظيرةالقدس بھائيان 

ارتش انجام داده است؟ چرا  ۀاين چه عملی است که فرماند: "به دفتر من آمد و با لحنی خشمگين بيان کرد امريکا
و در مقابل انظار عموم، ساختمانی را تخريب نمايد؟ بع!وه او بنائی را  نظامی کلنگ به دست بگيرد ۀبايد فرماند

کشور من برای بازسازی ! شماستھای  فراوان بسياری از ھمشھری ۀھدف قرار داده که مورد احترام و ع!ق
که من نيز به  از آنجائی" سازيد؟ شما يک بنای زيبا را به خرابه مبدل می و  اکنون نمايد به ايران کمک می ھا خرابه

ارتش متعجب بودم سکوت اختيار کردم و ھيچ  ۀيک افسر عاليرتب ۀخاطر چنين تخريب غير منطقی آن ھم به وسيل
نظامی  ۀوابست: "چند ساعت بعد، مرحوم باتمانقليچ مرا به دفتر خود احضار نمود و با دستپاچگی پرسيد .نگفتم

  "گويد؟ راجع به وقايع ديروز چه می

  

ھت و نيز بُ  ھای نظامی چند نفر ديگر از وابسته: "ظرات نظامی امريکايی را به او گفتم و اضافه کردمن اً صراحت من
 ۀژنرال، واقعا انگيز:" و ھنگامی که اندوه وی را ديدم، پرسيدم" .اند را نسبت به اين وقايع اع!م کردهنوميدی خود 

اين دستور . من ھيچ انگيزه ای نداشتم:" خ داداو سرش را بلند کرد و پاس" شما از ارتکاب اين عمل چه بود؟
  .و منظورش از فرمانده، محمد رضا شاه فقيد بود."  فرمانده بود

درضا شاه اين دستور را برای جلب رضايت چند آخوند با ھای مختلف خواندم، محمّ  پژوھش در آنطور که من بعداً 
درضا سال بعد، محمّ  ه است که بيست و پنججالب توجّ  ... نموده بود د ابوالقاسم کاشانی صادرسيّ  نفوذ، مخصوصاً 
که  سال بعد، وقتی ھمچنين بيست و پنج. را ديدفرصت دادن به آخوندھا و تسليم شدن در مقابل آنھا  ۀشاه فقيد نتيج

ا فاقات را در دفاعيات تقريبدستگير و محاکمه گرديد، او اين اتّ ) 1978(1357در اوج انق!ب سال  ژنرال باتمانقليچ
" .آميزش بيان نمود موفقيت

cvi
  

  

او ھمچنين اظھار . سپاسگزاری نمود" خدمات گرانبھايش" ای برای فلسفی نگاشت و از او به خاطر تقديرنامه آيت هللا بروجردی بعداً 
ل شوند و مشاغل دولتی و رسمی معزو ۀتخريب گردد، بھائيان از کلي بھائيان ايران به زودی کام!ً  اميدواری کرد که حظيرةالقدس

  .تصويب نمايدرا  پارلمان ايران طرحی برای بيرون راندن بھائيان از ايران 

  

هللا العظمی  اگرد ديگر بروجردی، آيتش .با احساسات شديد ضد بھائی نبودند هبروجردی، خمينی و فلسفی تنھا روحانيون برجست
تعديل نمود  را موضع خويش نسبت به بھائيان بعد ھااگرچه او  .نمود در ايذاء و اذيت بھائيان در مرکز ايران فعاليت می نيزمنتظری 

.دفاع کردبھائيان شھروندی  ۀاز حقوق اولي قبل از فوت، در فتوايی شجاعانه و بی نظير،و 
cvii

آيت هللا قبل از تعديل ديدگاھش،   
  :خود مينويسد گذشتۀ منتظری در خاطرات

  

ھای يزد يک بھائی را کشته بودند و بنا بود قاتل را  !ً در طرفمث. بھائی بود هللا بروجردی خيلی ضدّ  مرحوم آيت
خواست به ھر قيمتی که ھست از اعدام او  آقای بروجردی در اين قضيه خواب نداشت و می... اعدام کنند 
کرد، آقای بروجردی به او گفته  گويا يک سال، ماه رمضان که آقای فلسفی از راديو صحبت می... جلوگيری کند

آقای فلسفی در آن ماه رمضان شروع .  هللا کاشانی ھم با اين معنا موافق بود ه عليه بھائيت صحبت کند؛ آيتبود ک
ھا صبحت کردن؛ صحبت آقای فلسفی در آن سال خيلی ُگل کرد و مردم ھمه اطراف راديوھا جمع  کرد عليه بھائی

  .ھای آقای فلسفی را گوش کنند شدند صحبت می

........  

هللا بروجردی راجع به معاشرت و خريد  من از آيت... آباد  رفتم به نجف ام من برای نماز و تبليغ دينی میدر ھمان ايّ 
بسمه تعالی Eزم است مسلمين با "ھا سؤالی کردم و ايشان در جواب مرقوم فرمودند،  و فروش و معامله با بھائی

پخش شد و تبليغات زيادی در  شھريه در سطح اع!م..."  اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند
  .آباد ايجاد شد ای عليه بھائيت در نجف با خوانده شدن اين حکم جّو گسترده... مساجد و جاھای ديگر انجام گرفت 
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آباد را دعوت کردم و ھمه عليه بھائيت اع!ميه  آن وقت کاری که من کردم اين بود که تمام طبقات و اصناف نجف
ما ديگر سوارشان "ھا امضاء کردند که،  راننده."  فروشيم ھا نان نمی ما به بھائی"!ً نانواھا نوشتند، مث.  دادند
آباد تا اصفھان که کرايه ماشين يک تومان بود، يک بھائی التماس  خ!صه کاری کرديم که از نجف."  کنيم نمی
ھا از ديگران و از  خيلی.  رَدنھا ھم از روی ايمان نبوداين نبُ  ۀالبته ھم.  بردند کرد پنجاه تومان بدھد و او را نمی می

بعد . ... آباد مت!شی شدند باEخره با اين حرکت آنھا در نجف.  ترسيدند که آنھا را سوار کنند جّو عمومی جامعه می
ھان ھم اين قضيه را ما به اصف... کردند  از اين قضيه متفّرق شدند و در ھمه جا از چشم مردم خود را مخفی می

  .ای عليه بھائيت برپا شد در آنجا ھم سر و صدای گسترده... کشانديم و 

.باEخره پس از مّدتی مشّخص شد که مؤّسس و محّرک اين جريان من ھستم
cviii

  

ی العمل ھايشان اخراج و متفرق گرديدند، دولت شاه ھيچ عکس منتظری اطمينان داد که بھائيان نجف آباد غارت شدند و از خانه اگرچه
از خود  ،حظيرة القدس بھائيان نجف آباد را به آتش کشيده و تخريب نمودندکه سرانجام  ،برای حمايت از بھائيان يا جلوگيری از اوباش

."کام! از فعاليتھای من آگاه و بسيار راضی بود"در ھمان خاطرات، منتظری اذعان مينمايد که آيت هللا بروجردی . نشان نداد
cix

  

  

 آيت هللا بروجردیحجت اEس!م محمد تقی فلسفی                             منتظری                                   آيت هللا     

  

اين شھامت را داشت که قبل از فوت در فتوايی مھم و بيسابقه، حقوق آيت هللا منتظری  البته، نا گفته نماند که بر خ!ف روحانيون ديگر، 
مھره ھای "کند که در رژيم پھلوی، بھائيان در واقع به عنوان  بيان می  متحده روی .ان ايران را برسميت بشناسدشھروندی بھايي

ھای  نشانه عمدتاً و پذيرشی که دولت رضا شاه نسبت به بھائيان در اوايل قرن بيستم نشان داد  شدند می محسوب ھمکار هو ن "سياسی
.لطف وی در حق بھائيان باشد داّل برکه نه آن  ر جھت تضعيف نفوذ روحانيون بود و کوششی د ]سکوEر[ غير مذھبی حاکميت

cx
  

  

نموده  یھای اس!می ھمکاری م با گروهبرای آزار و اذيت بھائيان  1970و  1960ھای  ھمچنين شواھدی وجود دارد که ساواک در دھه
.است

cxi
تيه در کنند که شاه به حجّ  رھنما و نعمانی بيان می. ی داشتروابط ،افراطی بود و بھائی ضدّ  یگروھ  هک ،تيهساواک با حجّ   

.داده بودآزادی عمل خصوص بھائيان 
cxii

برای   ای دروغين نهمييان تنھا زئھام ساواکی بودن بھادارد که اتّ  اظھار می ینيکی کد  
.يت آنان بودذافزايش ايذاء و ا

cxiii
   

  

  بھائيان در مسند قدرت در رژيم پھلوی
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تحقيقی  ۀبرجسته بودند، ھيچ مطالعھام که بھائيان در حکومت محمد رضاشاه پھلوی صاحبان مسندھای اتّ قيقت اين ح پی بردن بهبرای 
.صورت نگرفته است

cxiv
  ،ًEاز مداخله در سياست حزبی منع  اّمادولتی آزادند،  مشاغلاگر چه بھائيان برای استخدام در  اصو

  .اند گرديده

  

گروه . ندی داشتپست و مقاماند ولی خودشان بھائی نبودند در دولت ايران  ھای بھائی بوده ھا يا پيشينه ای از افراد که از خانواده هعدّ 
 فرد. دارد در تعريف بھائی بودن است مشکلی که وجود. شھرت يافته بودند بودن بھائی ھم نداشتند ولی به بھائی ۀديگری حتی پيشين

پذيرد که صفات و خصوصيات مذھبی خاصی را دارا باشند و فرد  افرادی را میاختياری است که تنھا  ۀبھائی عضوی از يک جامع
ترک عقيده امکان ن چون انابه ھر حال مسلم. که ديگر بھائی نباشد آزادانه تصميم بگيرد که بھائی بشود، بھائی بماند، يا اين تواند می

روی از عقايد قبلی خود، مث! عقايد بھائی،  کهفراد آزادند که ابا مشکل مواجه شوند درک اين موضوع  شناسند، در را به رسميت نمی
 هاند ولی خودشان بھائی يا عضوی از جامع بھائی متولد شده ۀزاده را در مورد افرادی که در خانواد بھائيان اصط!ح بھائی .ندبرگردان

.اس!می وجود ندارد ۀبرند؛ معادلی برای اين اصط!ح در جامع نيستند به کار می
cxv

  

  

اند درج و حقيقت امر در مورد ھر يک بيان  شھرت داشته بودن ي! ليست برخی از افراد صاحب منصب در دولت شاه که به بھائیذ
  :گردد می

  

  

 امير عباس ھويدا نخست وزير  وزير آموزش و پرورش: فرخرو پارسا وزير کابينه در امور زنان: مھناز افخمی

  

  وزير جنگ: صنيعیژنرال   رئيس ساواک: یرصينژنرال                       شخصيت معروف ساواک : پرويز ثابتی
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اوت  7تا  ]1343بھمن 7[ 1965ژانويه  27سياستمدار ايرانی که از  ) ]1299- 1358[ 1979-1920( امير عباس ھويدا
نام داشت و معاصر حضرت بھاءهللا و يکی  پدربزرگ ھويدا آقا رضا قناد شيرازی. نخست وزير ايران بود ]1356مرداد16[1977

.بھائی بود ۀدتی عضوی از جامعپدر ھويدا به نام ميرزا حبيب هللا نيز م. از پيروان ايشان در قرن نوزدھم بود
cxvi
   

  

ن اي. شاه بود، ازدواج کرد ينناصرالدّ  ۀ، ميرزا حبيب هللا با افسرالملک، زنی مسلمان که پدرش خواھرزاد]1297[ 1918در سال 
. هللا در مشاغل سياسی ھموار نمود راه را برای اشتغال ميرزا حبيب ھای بانفوذ سياسی سريعاً  ازدواج و ارتباط روزافزون با خانواده

. ب گرديدنيز ملقّ " الملک عين"، او به )1918( در ھمان سال. هللا شروع به فاصله گرفتن از ديانت بھائی نمود در پی آن، ميرزا حبيب

ھمان منصب را در بيروت قبول ده سال بعد، وی . ايران در دمشق را پذيرفت کنسولی، او منصب سر ] 1300[1921در سال 
.نمود

cxvii
هللا  حبيبکه ميرزا وقتی. عدم مداخله در سياست حزبی مغايرت داشت در موردسياسی با تعليم بھائی  ناصبپذيرش اين م  

اين امر دشمنی وی نسبت به ديانت . اسم او از دفتر سج!ت امری حذف گرديدھای سياسی خويش امتناع ورزيد،  از استعفا از منصب
  . فوت کرد و در عکا مدفون گرديد ]1315[ 1936او در سال . بھائی را افزايش داد

  

فرمايند که  به وضوح بيان می ،ی از بھائيانکي هخطاب ب ]1311خرداد 24[ 1932ژوئن  14خ در مکتوب مورّ حضرت شوقی افندی، 
 .خواھد بپذيرد فرد ديگری است که منصبی سياسی را می ۀباراين مکتوب در. بھائی نبود ۀعضوی از جامع 1932ر ھويدا در سال پد

 گيری نمايد، در غير اين سازند که فرد مذکور بايد از شغل سياسی خود کناره مخاطب نامه خاطر نشان میبه حضرت شوقی افندی 

  :از دفتر سج!ت ديانت بھائی حذف خواھد شد ششود و اسم رفتار می) عين الملک( ورت با او نيز مانند پدر ھويداص

  

."بھائی طرد خواھد شد ۀاو نيز از جامع... ھمانند عين الملکوی بايد اطاعت کند و استعفا بدھد، در غير اينصورت "
cxviii

  

  

آنھا مطرح  ۀم ديانت بھائی ھرگز در خانوادبر طبق شھادت برادرش، موضوع مذھب به طور کلی و نا. ھويدا خود ھرگز بھائی نبود 
  :نشده بود

من : "وی ميگويد. آنھا عنوان نشده بود ۀبھائی ھرگز در خانواد امر، نام )برادر نخست وزير(بنا به اظھار فريدون ھويدا 
."بھائی را شنيدم و معنای آن را فھميدم ۀکلم یچھارده ساله بودم وقتی که برای اولين بار از دوست

cxix
  

  

  آقا رضای قناد شيرازی: ھويدا گپدربزر

  

.مذھبی نبود یھويدا شخصخود 
cxx

وی برای از بين بردن شايعات در مورد بھائی بودنش، در طول نخست وزيری خود دست به   
بعد از ) کساوا(شاه برای مثال، اسنادی که از پليس مخفی   .اعمالی عليه بھائيان زد تا نشان دھد که به ھيچ عنوان ھوادار آنان نيست
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، ھويدا دستور ]1346[ 1967عموم قرار گرفت نشان داد که در سال آگاھی معرض به دست آمد و در  ]1357[  1979ق!ب سال نا
مشغول پرستاری  ۀکه در رشت را، دانشجويان بھائیداد ھويدا در ھمان سال دستور . داده استرا اخراج بھائيان از وزارت نفت 
تی به سفر حج رفت ح ، برای آن که اعتقاد و تعھّدش به اس!م را نشان دھد،او .، اخراج نمايندبودندنفت  تحصيل و وابسته به وزارت

.شتافتمسلمين  ۀساير مراقد متبرکبه زيارت و 
cxxi
  .ت خود باقی ماندندشايعات ھمچنان به قوّ  ،اين کارھا ۀبا وجود ھم  

  

cxxiiرو پارسا فرخ
بانوی  او ھمچنين به عنوان اولين و تنھا. ولت ايران بوددر دزير وبانوی اولين  )]1359-1301[ 1980-1922( 

 پزشک، قبل از انتصاب به مقام وزارت آموزش و پرورش، ع!وه، پارسا هب. ايران در رژيم شاه خدمت نمودوزير آموزش و پرورش 

  . ايران بودملّی آموزگار، و عضو مجلس شورای 

  

امکانات تمھيد و  انو مرد انتساوی حقوق زن ازو  را به عھده داشت جھان زن ۀمجل یرمادر وی که  فخر آفاق ناميده ميشد سردبي
مخالفت با ھای مترقی او در خصوص حقوق زنان در ايران پيش از انق!ب  ديدگاه.  کرد حمايت میزنان  تتحصي!برای مساوی 
وی را به شھر مذھبی قم  ۀخانواد را وادار کردند) ماحمد قوا(نخست وزير زمان  ۀکه سرانجام کابين مواجه شد  کار محافظه محافل

 پزشکی  ۀدر رشت رو به اخذ مدرک دکترا خھای بعد، فرّ  در سال. در قم متولد شد[1301] 1922رو در سال  خدختر وی فرّ . تبعيد نمايد

 ،ايران گرديد ۀکه بعدھا ملک ،فرح ديبا. ھای طھران مشغول به کار شد شناسی در يکی از دبيرستان دبير زيستدر سمت موفق شد و 
  .يکی از شاگردان وی بوددر اين مدرسه 

  

اليت خود را برای گرفتن حق رأی برای ايران انتخاب گرديد و فعّ ملّی ، پارسا به عضويت مجلس شورای [1342]1963در سال 
برای تغيير بعضی قوانين  ی ملّیشورااو ھمچنين در وادار نمودن مجلس . درضاشاه پھلوی آغاز نمودمحمّ  با نوشتن عريضه به زنان

، پارسا به معاونت وزارت [1344]1965در سال  .کارانه در خصوص حقوق خانواده و حقوق زنان نقشی اساسی داشت محافظه
  . دشر دولت ھويدا منصوب دوزير آموزش و پرورش بانوی و سه سال بعد به عنوان اولين  تعيين گرديدآموزش و پرورش 

  

از تحوEت را با عنوان انق!ب فرھنگی اس!می با  ای آنکه انق!بيون اس!می زمام حکومت را به دست گرفتند، رشتهاندکی پس از 
به اتّھام رو پارسا  خفرّ دستگيری ھايی که در اين مسير برداشته شد  يکی از گام. ھای اس!می در ايران آغاز نمودند ھدف احياء ارزش

  .دبو در طھران] 1359ارديبھشت 18[ 1980مه  8ودن و تيرباران او در ب" اEرض و محارب خدا مفسد فی"

  

عا ادّ  )1980آوريل  23( اط!عات و )19890آوريل  27( کيھاندولتی وقت يعنی اصلی  پس از اعدام فرخرو پارسا، دو روزنامه
در ايران قبل از انق!ب بھائيان  زنان که طرفداران حقوق ،اين مطلب با ديدگاه عمومی. بھائی بوده است ۀنمودند که وی عضو جامع

، به وضوح که مصادره گرديده بود ،ت بھائيان ايرانسجّ! و سوابق تر اخانم پارسا ھرگز بھائی نبود و دف اّما،. ھماھنگی داشت ،بودند
.اذعان نموده است ب!گ شخصی خود اين مطلب راونيز در  وی، ۀخواھرزادرؤيا پارسا، . استاين مطلب  مؤيّد

cxxiii
  

  

ايادی در  ۀ!ع زيادی در باراطّ . بھائی بود ۀاو در واقع عضو جامع. پزشک مخصوص شاه بود ) -متولد؟( سپھبد عبدالکريم ايادی
پزشکان در گارد  ۀخدمت او به عنوان افسر فرماند ۀاز دور ط بود و ارتباطش با شاه ظاھراً ای متوسّ  که از طبقه جز اين يستدسترس ن

  .سلطنتی آغاز گرديد

  

 ثبتبھائی  در دفتر سجّ!تخودش ھرگز نام مادر وی بھائی بود ولی  .وزير امور زنان در ايران بود)  - متولد؟( مھناز افخمی

افخمی، . شد که بين مقام سياسی و ديانت بھائی يکی را انتخاب نمايد اش مجبور می شغل سياسی ۀاگر او بھائی بود به واسط. نگرديد
-1968او، قبل از اشتغال به شغل دولتی، از سال . حقوق زنان در ايران پيش از انق!ب بود ۀداران برجستمانند پارسا، يکی از طرف

زبان  ۀسپس او رياست دانشکد. کرد زبان انگليسی دانشگاه ملی ايران خدمت می ۀاستاديار در دانشکد در مقام ]1346- 1347[1967
امور زنان در ايران را به عھده  ۀمؤسس دبير کلّ که مقام  ھده گرفت تا اينبه ع ]1349[1970تا  ]1347[1968انگليسی را از سال 

. دار اين مسئوليت بود عھده ]1357[1978، به وزارت امور زنان در ايران منصوب گرديد و تا سال ]1346[1967در سال . گرفت

افخمی از . برد ر مريلند در تبعيد به سر میيک سال بعد، با آغاز انق!ب اس!می، ايران را به قصد امريکا ترک نمود و اکنون د
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المللی با ھدف پيشبرد حقوق زنان  گذاری و رياست چندين سازمان غير دولتی بين پايه. ستا حقوق زنان در امريکا ۀطرفداران برجست
.ھای وی در اين زمينه است از جمله فعاليت

cxxiv
  

درضاشاه پھلوی در زمان محمّ  ،و امنيت کشور ان اط!عاتسازم ،رئيس ساواک )]1290-1357[ 1911-1979( نعمت هللا نصيری
ق عليه نخست وزير محبوب بعد از کودتای موفّ  ،قد مصدّ دستور دستگيری محمّ  ت صدورنزديک شاه بود و به علّ  از معاشريناو . بود

حکومت در  ۀلماننصيری به عنوان رئيس پليس مخفی ايران مظھر سرکوب وحشيانه و ظا. شھرت دارد ،]1332[1953در سال 
، سفير ايران در تر گرديد، اردشير زاھدی ، وقتی اوضاع در ايران بحرانی]1357[1978در سال . ايران پيش از انق!ب گرديد

به اين اميد که اين عمل از عصبانيت مردم بکاھد و منجر به آرامش مردم  ،حکومت نظامی ۀو غ!معلی اويسی فرماند امريکا
دولتی مانند نخست وزير ھويدا  ۀای ازمسئوEن برجست هعدّ تشويق به صدور فرمان دستگيری نصيری ھمراه شاه را  ،خشمگين گردد

، نصيری تيرباران ]1357بھمن24[1979فوريه  13مدت کوتاھی پس از انق!ب در . اين نقشه با شکست مواجه شد. نمودند
.گرديد

cxxv
  .بھائی نبود ۀنصيری ھرگز عضو جام 

  

عبه ھای او رئيس يکی از ش. به عنوان مأموری با نفوذ در ساواک شھرت گسترده ای داشت )]1327-[   1949-(  پرويز ثابتی
که پس از  ،ھای ساواک وی در پرونده ۀنام بھائی در سنگسر متولد گرديد ولی طبق اط!عات زندگی ۀخانوادثابتی در يک . ساواک بود

.ديانت اس!م را به عنوان دين خويش انتخاب نمود و ھرگز بھائی نشدانق!ب برای عموم افشا گرديد، در دوران دبيرستان 
cxxvi

در  
ی ايران گرديد شناخته شده ساواک در تلويزيون ملّ  ۀھرچآغاز به گسترش نمود، ثابتی دولتی  ھای ضدّ  وقتی فعاليت 1970 ۀاواسط دھ

ھای ساواک در  قيتزيون داشت و در خصوص موفّ ج در تلويوی چندين حضور طوEنی و مھيّ  ".و به عنوان مقام امنيتی شناخته شد
".رژيم سخنرانی نمود ھای شورشی ضدّ  شناسايی، خنثی کردن و دستگيری سران گروه

cxxvii
   

  

بھائيان ايران به  ۀبنابر اين جامع. صنيعی بھائی بود .ان توسط شاه منصوب گرديدربه عنوان وزير دفاع اي)  - متولد؟( اسدهللا صنيعی
cxxviiiپھلوی سلسلهو سقوط ظھور کتاب . از اين مقام استعفا بدھداو توصيه نمود که 

حاوی سندی از ) 468-469صفحات  2جلد (  
توانند  بھائيان ايران است حاکی از که صنيعی سعی کرد که از اين توصيه اطاعت نمايد و بر اين اساس که بھائيان نمی ۀطرف جامع

قانع نگرديد و به صنيعی گفت که ھيچکس جز شخص  شاه ظاھراً حال،  ردر ھ. مشاغل سياسی داشته باشند از مقام خود استعفا دھد
شاه به صنيعی . استاش غير معتبر  بنابراين تقاضای استعفای او بر اساس اعتقادات مذھبی ؛شاه حق دخالت در امور سياسی را ندارد

در نتيجه تشکي!ت اداری بھائی نام او را از . نمود صنيعی موافقت. گفت که به کار خويش ادامه دھد و از اوامر شاه نافرمانی ننمايد
.دفتر سج!ت امری حذف نمود

cxxix
  

  

 علّتصنيعی که سر انجام به  سپھبد غير ازاما . شھرت يافتند بودن دولت پھلوی به بھائی ۀکه بسياری از مسئوEن برجست مختصر اين

 عليرغم اين موضوع،. شاه نبود ھيأت دولتی ديگری عضو بھائی مطرود گرديد، ھيچ بھائ ۀجامعاز  عضويت ھيأت دولت پذيرفتن

عائی اند؛ ادّ  شاه را بھائی قلمداد نموده ھيأت دولتاند که نيمی از  رفتهگپيش اغراق در  ۀطريقعا حد در اين ادّ  بدانتا بعضی از نفوس 
.ر مسئوEنه ناميده استای خيالپردازانه و غي مبالغه ، آن رابا توجه به تضييقات وارده بر بھائيان، ھابیشکه 

cxxx
  

  

    ارتباط بھائيان با فراماسونری

 ھمنيز متّ  ديانت بھائی به داشتن ارتباط با فراماسونری ،نمايند ه و خيانتی که ايرانيان در مورد بھائيان بيان میدسيسھای  فرضيهدر

بھائی،  عاھای ضدّ عليرغم ادّ  .د وارد ايران گرديدط ايرانيانی که در ھندوستان و اروپا با آن آشنا شدنفراماسونری توسّ . ه استگرديد
.ھای اروپايی مرتبط نبودند شعبه اب رسماً  )]1237[ 1858تأسيس در (ملکم خان  ۀھای آن مانند فراموشخان لين شعبهاوّ 

cxxxi
طبيعت  

عا نمودند که ادّ  ودو خيانت نم دسيسهپردازان  را ھدف نظريه آنآن در اروپا،  أاختار سری و منشفراماسونری به عنوان يک س
، فراماسونری با ديانت بھائی و يھودی در نھايتاً . ھای غربی را وارد ايران نمود و به تضعيف اس!م کمک کرد فراماسونری ديدگاه

.خيانتی عظيم با ھدف تضعيف ايران و اس!م مرتبط گرديد
cxxxii

  

 است که بيندرج ای از مباحثاتی  مجموعه ،ھائی ارتباط داردقی که به ديانت بفراماسونری در ايران، تنھا سند موثّ  ۀربادردر کتابی 

دکتر علی  در اين سند،. صورت گرفته است آبادی دکتر احمد علی ،بزرگ ژرئيس اعظم ل ملهجاز  ،ھای برجسته تعدادی از فراماسون
سط ساير افراد حاضر بدون ھيچ ھيچ فرد بھائی به عضويت فراماسونری در نيامده است و اين موضوع تو"نمايد که  آبادی بيان می

."تمخالفتی تائيد گرديده اس
cxxxiii
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. معروف بوده است ھای فراماسوننيز از ذبيح قربان، بھائی و دکتر اند که  در ايران ھمچنين اظھار داشته دسيسهنظريه پردازان 

در  .نمايند اشاره می 585-589ت جناب فاضل مازندرانی جلد ھشتم قسمت اول صفحا ۀعا به کتاب ظھورالحق نوشتطرفداران اين ادّ 
cxxxivنمايد که صفحات مزبور ذکری از نام دکتر قربان يا مطلب ديگری که مربوط به اين موضوع باشد نمی صورتی

در واقع، دکتر . 
در  بھائی ھای ضدّ  اليتی در فعّ اعتقاد خود را ترک گفت و حتّ  ولی او بعداً . قربان بھائی و دوست حضرت شوقی افندی در بيروت بود

.وی بعد از جدايی از ديانت بھائی به عضويت فراماسونری در آمد. شيراز شرکت نمود
cxxxv

  

  

 ]1333اول دی ماه[ 1954دسامبر 22در تلگراف مورخ . يدنما ی را ممنوع میتعاليم ديانت بھائی به وضوح عضويت در جوامع سرّ 

زمان در  وضعيت افرادی که ممکن است به عضويت ھمی جزاير بريتانيا، روحانی ملّ  فلتوسط حضرت شوقی افندی خطاب به مح
  :بھائی و فراماسونری تمايل داشته باشند به وضوح بيان گرديده است ۀجامع

  ."گردد ی محروم میأعضويت در فراماسونری داشته باشد از حق ر ۀھر فرد بھائی که تصميم به ادام" 

  

در جلسات نظم اداری بھائی مانند انتخابات يا جلسات ضيافت نوزده است که فرد امکان شرکت ی ی به اين معنأمحروميت از حق ر
اين امر ھنگامی رخ  .دھد عقد بھائی را از دست می اھای بھائی يا ازدواج ب ع به صندوقشرکت در امور مشابه مانند تبرّ  ، هروز
  .انجام عملی مغاير با تعاليم ديانت بھائی اصرار ورزد ک عضو جامعه بري هدھد ک می

  

نوشته شده،  ]1334بھمن28[ 1956فوريه  17ضرت ولی امرهللا درمنشی ح ۀبھائی که به وسيل یفرد های خطاب ب  مچنين در نامهھ
  :گردد گونه بيان می اين

فراماسونری و ساير ھای قديم را رھا کرده و از عضويت در  توصيه شده است که وابستگیبھائيان عالم  ۀبنابراين به ھم"
. آزاد بوده و به امر حضرت بھاءهللا به عنوان ھيکلی واحد خدمت کنند که کام!ً  ره گيری کنند تا ايناجوامع مخفی کن

تدريج تحت تأثير ه ی واEئی برخوردار باشند، در ساير کشورھا بھايی از قبيل فراماسونری، ھر اندازه از اعتبار محلّ  هوگر
در حال حضرت ولی امرهللا مايلند که بھائيان از ھر آنچه که به نحوی  .سازد تھا را مت!شی میگيرند که ملّ  مسائلی قرار می

)ترجمه( ."اندازد اجتناب نمايند المللی ديانتشان را به خطر می حاضر يا در آينده استق!ل بھائيان و کيفيت بين
cxxxvi

    

  

  مؤخره

ھای خاص در جھان اس!م به عنوان  گروه ۀوسيل در اواسط قرن ھجدھم در ايران، به أسيسديانت بھائی و سلف آن ديانت بابی از بدو ت
گذاری  و با ھدف آشکار ايجاد تفرقه در اس!م و تضعيف تدريجی آن پايه طلب توسعهو  یط دول استعمارگرديد که توسّ  قلمدادجنبشی 

مدرک موثقی برای ھيچيک  با وجود اين، ھيچ. اين اديان در طول سالھا بيان شدسين ھامات عليه مؤسّ طيف وسيعی از اتّ . گرديده است
ھای فراوان قرار گرفتند، تبعيد شدند، يا به شھادت  سين اين اديان در معرض تھمتدر عين حال، مؤسّ . عاھا ارائه نگرديداز اين ادّ 

 ]1357[1979که در سال  ھای اخير، پس از اين در سال. ھا به قتل رسيدند ترين روش رسيدند و ھزاران نفر از پيروانشان با وحشيانه

از مشاغلشان اخراج  عدام گرديدند و ھزاران نقر ديگرا بھائی رسماً  200حکومت اس!می ايران قدرت را به دست گرفت، حداقل 
  .شان قطع گرديد، اموالشان به تاراج رفت و جوانانشان از تحصي!ت عاليه محروم شدند حقوق بازنشستگی شدند،

  

رسد که اين موج در حال  در ھر حال، به نظر می. اند افتهي هساسند، ولی در طول چندين دھه ادامعاھا، اگر چه بی پايه و اھامات و ادّ اتّ 
اين افراد و . اند ھا در داخل و خارج از ايران به دفاع از حقوق بھائيان قيام نموده ای از افراد و گروه تعداد فزاينده اخيراً . تغيير است

 ۀاز جمله شش برند ند؛حقوق بشر ۀاEن برجستتا فعّ گرا و از طرفداران قانون اساسی  یا ملّ گرا ت ھای ساسی از چپ گروه ھا شامل گروه
cxxxviiصلح نوبل ۀجايز

اEن حقوق بشر فعّ  ۀسسّ ؤمفعلی  ۀو نمايند ال دانشجويی ايرانی که شھرت جھانی داردو آقای احمد باطبی، فعّ  
  .استايران در امريکا 

  

ھای مذھبی ايران  سميناری برگزار نمود که در آن از حقوق اقليت رانی در داخل کشور اخيراً دانشجويان مسلمان اي ۀع!وه، جامع هب
از دانشگاه گلدشت در ک!ردشت، شھری در استان شمالی مازندران، اخراج  يک دانشجوی بھائی که اخيراً . جمله بھائيان دفاع نمود نمِ 
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ھای وی از شرکت در  نفر از ھم ک!سی 26ار ناعادEنه با اين دانشجو، در اعتراض به رفت .شده يکی از سخنرانان اين سمينار بود
.امتحان خودداری نمودند ۀجلس

cxxxviii
  

  

به آزادی اين  تر عمومی از ديانت بھائی در ايران باشد و بتواند نھايتاً  ان اميدوارند که اين مساعی ط!يع حمايت گستردهيبھائ
  .ن به عنوان يک اقليت رسمی منجر گرددديانت در مھد وEدتش و به رسميت شناخته شدن آ

  

  :به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد وب)گ ايران پرس واچايران به  بھائيانآخرين اط!عات از تحوEت موقعيت  کسب جھت

 http://www.iranpresswatch.org 
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