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  فريادي از اعماق قلب
  ويليام سرز: اثر 

  
    چرا بزرگترین اقليت مذهبي در ایران از حقوق بشري محروم شده اند؟- 
  صادره گردیده؟ چرا اماآن و موسسات آن منحل یا م- 
   چرا خانه ها ، مزارع و امالك پيروانش غارت شده، به تاراج رفته یا سوزانده شده؟- 
    چرا آودآانش توسط مسئولين مدارس از تحصيل محروم شده اند؟- 
 چرا بهائيان ایران به وحشتناآترین روشها و بدون دادرسي محبوس، شكنجه و اعدام - 

  گردیده اند؟
  ترجيح ميدهند بميرند و دینشان را انكار نكنند؟ چرا بهائيان - 
    آیا این قربانيان بي گناه در تنازع بقاي این جهان ، مطرح خواهند بود؟- 
  .مدارك متقن و جوابهائي صریح مي دهد) فریادي از اعماق قلب (
  

×××××××××××  
  

او بسياري از شهدا . سته استویليام سرز، مؤلف، طنز نویس و ستاره سابق تلویزیوني یكي از بهائيان برج
. هيچ آس از او نخواسته آه این آتاب را بنویسد. و شهرهاي نامبرده در این آتاب را مي شناخته است

این نداي شخص اوست از آنچه آه در ایران بر بهائيان گذشته و . تحریر این صفحات غير رسمي است
  .ميگذرد

  .داو فكر ميكند آه شما باید درباره اینان بداني
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  نوك
  

محمد حسين و شكرنساء پس از یكروز آار سخت و طاقت فرسا در مزرعه شان به خانه بازگشته 
آنها در دهي آوچك و تقریبا فراموش شده ، واقع در آنار جاده و .) نام فاميل آنها معصومي است. ( بودند

  .دبنام نوك زندگي ميكردند این مكان و ماجراي مدهش آنرا بياد داشته باشي
هفت ماه قبل از آنكه من شروع به نگارش این .  شروع ميشود١٩٨٠ نوامبر ٢٢این داستان در 

  .صفحات آنم
محمد و . مي پاشيد" نوك "قرص آامل ماه ، نور دوستانه اش را روي چند خانه پراآنده در ده آوچك 

پس از شام با چكش . دندشكر نساء سر و رویي از گرد آار شسته، نمازشان را بجا آورده و شام خورده بو
 ٩حدود . در حين آار ميخندیدند و صحبت ميكردند. آوچكي براي ذخيره زمستان خود بادام مغز ميكردند

شكرنساء سماور را روبراه آرد تا جوش بياید، دوباره مشغول . شب بود آه تصميم گرفتند چایي بنوشند
پس از . از شادترین و بهترین لحظات عمرشان بودهزاران بار این آارها را آرده بودند و این یكي . آارشد

یك روز طوالني و پرآار اینك به استخوانهاي دردناك استراحت ميدادند و در اعماق قلبشان خوش و شاآر 
  .بودند

  .و آن لحظه خوش تقریبا پایان زندگي این زن و شوهر بود
حرآت . مت خانه نزدیك شدندمرداني مسلح و نقابدار اطراف دیوار باغ بودند و به آهستگي به س
  .محتاطانه قاتلين در صداي شكستن بادام و خنده محمد و شكرنساء محو ميشد

  "ورود اولين قاتل:"شبيه صحنه ایست در درام شكسپير
  .و مهتاب روشنگرشب) ١٩٨٠ نوامبر ٢٢(  شب بود ١٠ساعت درست 

  .مي رم اسطبل ، آخورگوسفندها را پرآنم: محمد حسين چنين گفت 
  .زود برگرد و گرنه چائيت سرد ميشه: كرنساء ش

  .و این آخرین باري بود آه او شوهرش را زنده ميدید و آخرین آلماتي آه به او گفت
. چایي براي خود ریخته بود آه شنيد در ورودي باز شد. شكرنساء پوست بادامها را جاروب آرد

  .پرده اي بين در و اطاق حائل بود
  محمد؟: شكر نساء صدا زد

نور چراغ نفتي آم بود، شكرنساء نتوانست نقابشان را ببيند . ناگهان چند مرد نقابدار وارد اطاق شدند
با حرآت . چه آه او مردم را دوست داشت حتي اگر مهمان ناخوانده بود. ، با لبخندي بسوي آنها برگشت

سعي آرد فرار آند اما . فتادفریادي آشيد و فنجان چاي از دستش ا. قاتلين در نور او ماسكهایشان را دید
او فقط شوهرش را صدا . آنها او را بشدت آتك زدند و در عرض اطاق روي زمين آشيدند. دیر شده بود

  !!محمد: ميزد
شكرنساء ناله ميكرد، التماس ميكرد آه با . یكي از مردان ناشناس گلوي او را فشرد تا ساآتش آند

خواهشها و .  با خود او بكنند ولي به شوهرش صدمه نزنندهرچه ميخواهند. شوهرش آاري نداشته باشند
نقاب صورتشان را . مهاجمين اصال حرف نمي زدند. التماسهایش بيجواب ميماند و در گلو خفه ميشد

  .پوشانده بود ولي صدا ميتوانست آنها لو بدهد، پس سكوت آرده بودند
ا طناب روي آن بستند مقداري خاشاك آنها در بزرگ چوبي را از جا درآوردند، شكرنساء را محكم ب

حتي وقتي شكرنساء دانست آه . در اطرافش ریختند و نفت چراغ را به لباس و سر و روي او پاشيدند
. آبریت روشني بسویش انداختند، آتش گرفت . ميخواهند زنده زنده بسوزانندش تنها فكرش نجات محمد بود

عله ها بقدر آافي بلند و گيرا هست تا شكرنساء را در آنها در اطرافش مي گشتند تا مطمئن شدند آه ش
ولي این تنها قسمتي از وظيفه شبانه . سپس با رضایتي آامل رفتند. عرض مدت آوتاهي به خاآستر بدل آند

شكرنساء سعي آرد با جيغ و فریاد خود او . حال نوبت محمد ميشد آه ميدانستند آجا پيدایش آنند. اشان بود
  . بي فایده بودرا آگاه آند ولي

او بعدا به همسایه هایش گفته بود آه در یك لحظه تمام زندگي ، گذشته ها و خاطراتش چون سيلي به 
  :او گفته بود. ذهنش هجوم آورده ، سپس بطرز معجزه آسایي ترس به آرامش مبدل شده
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كر ميكردم ، به فقط به شوهرم ف. با آرامش و رضایتي با ور نكردني انتظار شعله ها را ميكشيدم "" 
  . ""محمد و براي نجات او فریاد ميكشيدم 

قبال به آنها گفته شده بود آه بهائي بودن .چون بهائي بودند. شكرنساء ميدانست آه هردو آشته ميشوند
  .در چنين روزهائي خطرناك است

  !و راستي آدامين روز در ایران خطرناك نبوده ؟
اما .  بودند آه عاقالنه رفتار آنند و از مذهبشان دست بردارندبارها آنان را تهدید آرده بودند و گفته
  .و حاال براي این امتناع مجازات ميشوند. او و شوهرش هميشه مصرانه امتناع ميكردند

شعله … اما . شعله ها اطراف شكرنساء زبانه ميكشيد و درد و سوزش شدید و غير قابل تحمل ميشد
نيمه . شكرنساء توانست خود را آزاد آند و از آتش بيرون آشد. ب آردها به طناب نایلوني رسيد و آنرا ذو

همه جا گشت ولي محمد را پيدا . سوخته ، مجروح و گریان خود را در آت شوهرش پيچيد و بيرون دوید
. صاحبخانه با شك و وحشت در را گشود. به سمت نزدیكترین خانه همسایه  دوید تا بلكه آمكي بگيرد. نكرد

با دیدن وضع دلخراش شكرنساء متوحش . ي نبودند و مداخله در این واقعه برایشان خطرناك بودآنها بهائ
به آنها التماس آرد تا شوهرش را . شكر نساء ما وقع را تعریف آرد. شدند و بچه هایشان هم به گریه افتادند

با وجود این یك . ميترسيدندهمه از مداخله . پيدا آنند ولي به خواهشها و زاریهاي او ترتيب اثري داده نشد
با وجود اینكه شب چهارده ماه بود و . مرد قبول آرد آه به پشتبام برود و حول و حوش را نگاهي بكند

فانوسي از آنها . شكرنساء فهميد آه نميخواهند به اوآمك آنند. آامال روشن اظهار داشت آه چيزي ندیده 
ي خود را آغاز آرد و باالخره در آنار جاده جسد قرض گرفت، دردستهاي سوخته اش جاي داد و جستجو

  .مچاله شده و نيمه سوخته اي را در یك گودال دید
او مرده . من خيلي دیر رسيده بودم :"" شكرنساء بعدا با گریه گفت آه . شوهر عزیزش محمد بود

  .""بود، یعني در راه محبوبش زنده زنده سوخته بود
بود آه همسایه ها اعتراف آردند آه اآثرا فریادهاي درد و و فقط بعد از تمام شدن این ماجرا 

درها و پنجره ها را باز آرده و ناظر و شاهد سوختن او در شعله . اضطراب محمد حسين را شنيده بودند
شاهدان شهادت این مرد دلير، ولي هيچكس براي نجات او . هاي آتشي بودند آه نقابداران برافراخته بودند

بر حسب شایعات آنها جاسوس .  زنش بهائي بودند و بهائيان با اولياي امور در آشمكش او و. نرفته بود
  !!بودند و البد سزاوار این مرگ 

او خطاب به روستائياني . وقتي شكر نساء جسد مجروح و سوخته شوهرش را یافت بسختي گریست
ما جز عشق و .  و بي رحميه این آمال شقاوت: "" آه باالخره از خانه هایشان بيرون آمده بودند گفت 

  ""…محبت در تمام این سالها چيز دیگري به شما عرضه نكردیم و این وحشيگري پاسخ شما بود
  .نبوده و از همين مردم بوده اند"" غریبه اي ""او ميدانست آه در پس نقابها 

د به خانه همه ساآت و خموش به خانه هاي خود برگشتند و احدي نماند تا به شكرنساء در حمل جس
واقع در نيم مایلي نوك برود و پسر "" زیرك ""حتي آسي داوطلب هم نشد تا به ده همسایه بنام . آمك آند

  .خوانده آنها را خبر آند
شاهدان اقرار آردند آه سردسته قاتلين آامال از مشاهده شكرنساء زنده و در آنار جسد شوهرش 

بهمين دليل وقتي همه او را . رنساء آنها را شناسائي آندمتعجب و متوحش بوده و از این ميترسيده آه شك
تنها ترك ميكنند بر ميگردد و در حاليكه شكرنساء گریه ميكرده به او نزدیك ميشود و بطرز وحشيانه اي 

شكرنساء در وضعي بوده آه نه ميتوانسته حرف بزند و نه . این زن را تا سرحد مرگ ميزند و فرار ميكند
در نيمه شب این زن نيمه سوخته شكسته قلب، تنها و بي یاور، آشان آشان خود و بقایاي . اینكه راه برود

  .جسد شوهرش را تا خانه ميبرد
. روز بعد وقتي پسر خوانده آنها ميرسد پدرش را پوشيده در خاآستر با صورتي آبود و سوخته ميبيند

  .د آگاه شده بوده او توسط مردمي آه در روشنائي روز به اندازه تاریكي شب نميترسن
و اما شرح حال محمد حسين از زبان قاتالن چنين بوده آه آنها روي محمد حسين نفت ميریزند و او 

مرد بيچاره آه در واقع یك مشعل انساني بوده با حد اآثر قوا ميدویده و . را آتش زده وادار به دویدن ميكنند
باالخره به گودالي مي افتد آه رویش . اخته استناله ها و فریادهاي دلخراشش در فضاي شب طنين مي اند



 ٥

خرده چوب ميریزند و نفت بيشتر و جسم نيمه جانش را آامال ميسوزانند و راضي و خشنود از ماموریت 
  .شبانه خود، خودشان را با آتش او گرم ميكنند و به خانه هاي خود ميروند

درپي پسر خوانده اش اشكي بود آه از شكرنساء قادر به صحبت نبود، تنها پاسخ او به سئواالت پي 
شكرنساء به طرز بدي . گونه هایش سرازیر ميشدو اشارتي آه به محل شهادت محمد حسين ميكرده 

آه . مضروب و سوخته بود آه مجبور شدند او را در پتوئي پيچيده و با اتوبوس به بيمارستان منتقل آنند
  .د نمودبالفاصله به حالت اغماء رفته و شش روز بعد صعو

  .شكر نساء و محمدحسين در آنار هم به خاك سپرده شدند همانطور آه در زندگي آنار هم بودند
  . بودندتوآنها از . به ایندو روح عزیز. به آنها نگاه آن ! نوك 

  آشتن آنها بنظر راحت و بيدردسر بود، چه آسي از آنچه شما آردید خبر دار ميشد؟
  .همه و هرجا. يا فهميده همه دن.  ميدانيمشماوماو حاال 

آنها تنبيه ! نقاب از چهره اشان فروافتاده ، اما نه. حتي اسامي قاتلين و مسببان این واقعه فاش شده 
  .دو نفر بهائي بوده اند. به هر حال دو نفري آه آشته شده اند. نه در ایران . نخواهند شد

  .و تنها بهائيان ده نوك
  



 ٦

  يزد
  

هزار سكنه آه داراي ١٥٠یتخت ایران ، شهري واقع شده با حدود   آيلومتري جنوب پا٦٠٠در 
مطلب . شهري با نام یزد. رآوردي است به قدمت بيش از صدسال در قتل و آشتار بي رحمانه بهائيان 

  .١٩٨٠ و اینك در ١٩٥٥-١٨٩١خاص در رآورد این شهر سه دوره شهداء سبعه است در سالهاي 
 من در افریقا بودم آه ١٩٥٥جوالي ٢٨.  یزد را به یاد مي آورم من هميشه اولين برخوردم با نام

  :تلگراف زیر بدستم رسيد
 ساله به همراهي ١٩ ساله و جوانترین ٨٠قتل عام یك خانواده هفت نفره در یزد، مسن ترین آنها 

  .طبل و شيپور بوسيله بيل و تبر قطعه قطعه شدند
  .شهریكه در طي سالهاي بعد بسيار شنيدم و خوب شناختم. این اولين باري بود آه نام یزد را ميشنيدم
بهائيان در ایران آزادي مذهبي مي خواهند : "" سندي بنام . من در حال تهيه اعتراضي جهاني بودم

"".  
 درست یك ربع قرن بعد بار دیگر در افریقا هستم و تلگرافي دیگر از ١٩٨٠ سپتامبر٨و حال در 

  :یزد
  .غروب امروز تيرباران شدند)  نفر٢( محلي و مساعدین هفت بهائي از اعضاء محفل

براي دومين بار افریقا را به قصد آمك به دوستان بهائيم آه بار دیگر شكنجه و آشته شده بودند ترك 
بهائيان توسط تشكيالت بهائي در هر نقطه جهان و مخصوصا . ميكنم ولي اینبار به آمك من احتياجي نبود

فریادي از اعماق قلب ""این امر دست من را براي برآوردن .  قاطعانه دفاع ميشدندتوسط جامعه بين المللي
  .باز گذاشت"" 

پانزدهمين سالگرد واقعه  شهداء سبعه قبل بود و من . از شهر یزد دیدن آردم ١٩٧٠من در جوالي 
و ساآت یزد در حاليكه در آوچه هاي خلوت . مي خواستم با چشمهاي خود صحنه قهرمانيهایشان را ببينم

قدم ميزدم به خود ميگفتم آه این آشتار در ميدان گالدیاتورهاي روم باستان اتفاق نيفتاده بلكه همين جا 
 سال ١٥آیا این شقاوتها ميتوانسته . در چند مایلي من.سال پيش و درست همين جا١٥فقط . صورت گرفته 

  .پيش رخ دهد؟ و من بزودي فهميدم آه بله واقعا ميتوانسته 
كساعتي از ورود من به یزد نگذشته بود آه پليس به بهائيان اخطار آرد آه اگرمن فورا شهر را ی

ترك نكنم براي آنها گران تمام خواهد شد و نتایج بسيار بدي بدنبال خواهد داشت علي الخصوص براي 
عضاء محفل قبال دوبار ا. و من ميدانستم آه منظور از این نتایج چه بود. اعضاء محفل روحاني محلي

یكبار بمدت سه سال تمام و یكي از اعضاء در زندان صعود نموده بود و اینبار مسلما . زنداني شده بودند
  …باالتر از حبس و زندان بود

صبح روز قبل از عزیمت احباء مكان . به هتلم برگشتم و حاضر شدم آه صبح فردا شهر را ترك آنم 
  .شهادت را به من نشان دادند

فكر ميكردم این پرندگان خوش نوا در آن .  آوچكي ایستادم و مسحور نغمه پرندگان شدمدر وسط باغ
از آالچيقي عكس گرفتم آه دشمنان امر و . بعد از ظهر شوم نميتوانسته اند نغمه عشق و شادي سر بدهند

  .ندعلما در آن گردآمده بودند تا در مورد سرنوشت بهائيان آه حاضر به تبري نبودند، تصميم بگير
شاید باور نكنيد و این مقاله را حاصل اغراق گوئي من بدانيد، پس بيائيد با هم به صد سال پيش 

  .چشمهایتان را ببندید. برگردیم 
در خيابانهاي یزد هستيم  از ميان ازدحام مردمي آه جمع آمده اند تا ناظر این ١٨٩١ ماه مي ١٩

 روز ١٨٩١ ماه مي ١٩. ني آه از تبري امتناع آرده اند قرباني حاضرند، بهائيا٧. فاجعه باشند عبور آنيم
با شادي . همه و همه حضور داشتند) طبلها شيپورچيان (رقاصان نوازندگان . جشن اعداء امر در یزد بود

  .مينواختند و ميرقصيدند
 جالل الدوله.حماسه از جایي شروع شد آه جالل الدوله و مالزمان از شكار موفقيت  آميز بر ميگشتند

دعوت آرده "" جمع دوستانه "" حاآم یزد، هفت تن بهائي را آه در واقع قربانيان این ماجرا بودند بنام 
قبل از ورودشان ترتيبي داده شد آه چند تن از علما ء و روحانيون یزد در پس پرده اي بنشينند و . بود
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م قتل الزم داشت تا مسئوليت  جالل الدوله تائيد و امضاء آنان را براي صدور حك. مناظره را گوش دهند
  .این آشتار را با آنان سهيم شود

حاآم ميخواست آه با شنيدن آلمه بهائي بودن از زبان خود اینان فرمان قتلشان را صادر آند چه 
  !راحت و چه شادي بخش

او افكار شوم و قصد رذیالنه اش را در پس رفتار و چهره اي رحيمانه پنهان آرد و خطاب به هفت 
حقانيت آنرا بر من ثابت آنيد . من مشتاقم آه همه چيز را در مورد آئين شما بدانم:"" اني خود گفت قرب

  .""شاید آه پذیرفتم
اما او همچنان ایشان را تشویق و ! بهائيان ابتدا سكوت اختيار آردند، حاآم و چنين روئي خوش ؟

  .مطمئن مي ساخت
  .""جز شما  من و خدا احدي نخواهد شنيد. ا هستيمميتوانيد براحتي صحبت آنيد، ما اینجا تنه"" 

هر هفت نفر وضع غير عادي آنروز را حس ميكردند ولي با اینحال هميشه حاضر بودند تا اسناد 
  .حقانيت دیانت خود را ارائه دهند

  چه آسي ميداند آه معجزه آي اتفاق خواهد افتاد؟
  !بلكه شنونده اي بي غرض داشته باشند

وابها و سپس ابالغ آلمه آامل آن هفت تن توسط علماء در پس پرده شنيده شد و این تمام سئوال و ج
در پایان مجلس حاآم به هر آدام از بهائيان . هيچ تاخيري جائز شمرده نشد. خود تضميني بر قتل آنها بود

ورد بمحض خروج آنها از بارگاه ، سكه طال پس گرفته شد، م. سكه اي طال پاداش داد و مرخصشان آرد
  !در انتظار شهادت. ضرب و جرح قرار گرفته و به زندان افتادند

علماء یزد هم با تبریك و تحسين از هوش و درایت . حاآم از موفقيت خود بسيار خرسند و راضي بود
  .مهماني آغاز ميشد. او و امضاء حكم قتل این شادي را دو چندان آردند

  !!!ئيان نبودهيچ چيز در یزد جالب تر از فستيوال مرگ بها
.  بدستور حاآم یزد طبالها و شيپورچيان مردم را به ميدان شهر فراخواندند١٨٩١مي ١٩سحرگاه 

وي اميدوار بود آه . زندانياني آه به فریب دروغهاي شاه اینك در زنجير بودند ، جلوي او حضور داشتند
  :اله بود گفت س٢٧خطاب به جوانترین آنها آه . فریاد و گریه و تضرع آنها را بشنود

  
او ."" تو خيلي جواني حماقت نكن، از ایمان خود تبري آن و گرنه مجبور به قتل تو خواهم بود""
  .""هرآس آنرا ميخواهد بياید و بگيرد. من زندگيم را تقدیم راه حق ميكنم :""پاسخ داد

ن حلقه فورا طنابي خواست و شخصا طناب را دور گردن مرد جوا.شاهزاده از خشم دیوانه ميشد
جالد یكسوي طناب را گرفت و خدمتكاران و پيش آاران طرف دیگر را و با ضرب آشيدند تا او را . آرد

  .شش قرباني دیگر باقي بود و رژه مرگ آغاز ميشد. در انظار عمومي به شهادت رسانيدند
 خبري از عجز و. جمعيت خشمگين ميشد چه آه هيچيك از قربانيان طلب عفو و بخشش نميكردند

بلكه با هم رقابت ميكردند تا قبل از دیگري . التماس نبود و همچنين حرفي از تبري و لعن و طعن نبود
  این دیگر چه مرامي بود؟. آشته شوند

با قتل دومين قرباني شادي و سرور به اوج رسيد و همينطور آه نوبت به دیگران مي رسيد این 
  .، از این استقامت و رشادت متنفر بودندشاه و جالدانش اقناع نميشدند. شادي تكميل ميشد

بهائيان بي هيچ ترس و واهمه اي با پاي خود به قتلگاه آمده بودند و اینك زیر دست جالد  بجاي 
تضرع و زاري خطاب به مردم از عشق و ایمان صحبت ميكردند و از خدا براي این جمع جاهل و شنيع 

يكرد از جالد زجر وشكنجه بيشتر ميخواستند تا زبان این امر مردم را خشمگين م. طلب مغفرت ميكردند
  .حق گوي آنان را آوتاه آند

:"" شاهد بوده و از طریق نماینده سفير هلند در ایران گزارش ميدهد١٨٩١یك تاجر هلندي در فاجعه 
هفت نفر به طرز غير قابل انتظار و باور نكردني اعدام شدند اولي خفه شد و شش نفر بعدي هم بطرق 

  .""يانه به قتل رسيدندوحش
  .او مي گوید آه هر هفت نفر بدون ترس و تضرع شهيد شدند
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از جوخه هفت پياده نظام بنگال است )     Captain Vaughan(شاهد دیگر این فاجعه آاپيتان وقان  
قطعه اجساد این شهدا را قطعه : "" آه لحظاتي بعد از شهادت بهائيان از یزد ميگذشته او اظهار ميدارد آه 

من شنيدم آه این مردان استقامت و رشادت شایاني . آرده بودند و به زن و آودآانشان ، نشان ميدادند
  ""…عرضه داشته اند در صورتي آه با انكار آئينشان ميتوانستند جان و مال خود را نجات دهند
ر باشد و چه پندار یزد به چنين شقاوت و جنایتي متوسل شد تا ترس و التماس را در قربانيان خود ناظ

شرح آامل و مفصل آن واقعه موجود است ولي من طاقت نوشتن آنرا ندارم اگر شما جرإت و تاب ! خامي 
  :خواندنش را دارید به آتابهاي زیر رجوع آنيد

  به قلم مبارك حضرت ولي امراهللا ٢٠٢-٢٠١صفحات 
  به قلم "" باب و آئين بهائي""  از ٢٠فصل 

خورشيد غروب آرد و . به شهادت رسيدند١٨٩١خره در آنروز طوالني سال هفت قرباني بهائي باال
  .رقص و پایكوبي متوقف شد و فستيوال مرگ خاتمه یافت. مهماني به پایان رسيد

  .این روز مختص یزد است
مكاني آه براي تمام بهائيان مقدس شمرده . بقایاي اجساد شهداء در گودالي خارج شهر ریخته شد

  .ميشود
و صبح ! زمان فراغت و آسودگي نه آار و زحمت.  از طرف حكومت تعطيلي اعالم شدروز بعد

روز بعد دستور رسيد آه آذین بندیها و چراغاني شهر آامال جمع شود و هرگاه احدي از آن واقعه صحبت 
كوت پرده هاي س. گویا جهان داشت از این اقدام فجيع و وحشيانه آگاه ميشد. آند ، زبانش بریده خواهد شد

  !پس ميرفت ، ولي دیر
نماینده سفير انگليس به حاآم یزد در لفافه تذآر داد آه هر اقدامي آه بدولت ایران لطمه بزند بضرر 

  .نيز تمام خواهد شد) یعني حاآم یزد (او 
 بعنوان یكي از وحشيانه ترین آشتارها در تاریخ ١٨٩١مي١٩واقعه . یزد متخصص این آشتارها بود

  .رفتعصر حاضر نام گ
حال ميتوانيد چشمهایتان را باز آنيد و از گذشته خارج شوید چه آه در حال حاضر هم ميتوان ناظر 

  . شد١٩٨٠ سپتامبر ٨
  .شهداي سبعه یزد در دوره سوم. باورآردني نيست همان شهر و همان تعداد شهيد

یك خبر تلویزیوني اینبار عنوان . بار دیگر در افریقا هستم و تلگراف دیگري از یزد در دست دارم
  :است

  یزد ایران١٩٨٠ سپتامبر ٨
  .هفت جاسوس بهائي سحرگاه امروز تيرباران شدند

او یكي از اعضاء هيئت معاونت بود وي در شيراز . یكي از شهداء جناب عزیز اهللا ذبيحيان است
بارها از آشتارها و جائيكه احباء در آن بارها و . شهري آه دیانت بهائي در آن متولد شده است. دستگير شد

  .و شكنجه ها رنج برده اند
اعضاء محفل شيراز و مساعدین آن چندي پيش دستگير، بازجویي و شهيد شده بودند و جناب ذبيحيان 

و . من نيز سالها یكي از معاونين بودم براي سالها. براي دلجویي و تسلي بازماندگان به شيراز رفته بودند
ي ميدانم آه زندگي این عده از احبا وقف آارشان است ، براي مالقات و اگر چه فرد برجسته اي نبودم ول

دلجویي از سایرین و تشویق و ترقيب آنها در راه خدمت به نوع بشر تا بتوانند عضو بهتري براي جامعه 
ولي امروز در ایران امثال جناب ذبيحيان را دستگير ميكنند و . بهایي و دوستان و همسایگان خود باشند

  .ندميكش
 ساله بود به همراهي شش تن از دوستانش در باغ آوچكي خارج یزد به درخت ٥٦عزیزاهللا ذبيحيان 

اگر چه آه جناب ذبيحيان عادت آرده بودند به درخت بسته شده و مقابل جوخه . بسته شده و تيرباران گردید
ورا تمرین داده و گویي براي چرا آه مإمورین جلبش در بين راه شيراز و یزد چندین بار ا. تير قرار گيرند

گاه به گاه ماشين را متوقف ميكردند و محض تفریح و خنده جناب ذبيحيان . چندین مرگ آماده آرده بودند
را با خشونت از ماشين خارج ميكردند و به سمت نزدیكترین درخت ميبردند ميبستند و به او ميگفتند آه 
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البته به او مهلت ميدادند تا براي . ينجا اعدامش خواهند آردارزش این زحمات انتقال تا یزد را ندارد و هم
  !مهلتي آه هميشه به تمام بهائيان ميدهند و چه پندار باطلي. زندگيش گدائي آند و لب به لعن و طعن بگشاید

. در مقابل او صف ميكشيدند و شليك ميكردند. بهرحال جناب ذبيحيان هربار پيشنهاد آنها را رد ميكرد
چندین بار این شكنجه روحي را تكرار آرده بودند و هربار مي گفتند آه اینبار حقيقي خواهد . ياما هوای

ولي این اعمال آن وجود پاك را متزلزل نساخت بلكه دژخيمان را خسته آرد تا او را به یزد آوردند و . بود
  .به زندان نزد سایر همراهانش افكندند

اینبار بامداد بود و در یزد همراه با شش تن بهائي . ه شدیكبار دیگر هم جناب ذبيحيان بدرخت بست
  .دیگر آه هر آدام از آنها هم چندین بار شاهد اعدامهاي دروغين خود بودند

  .حال شما را با یك تن دیگر از این متهمان به جاسوسي و خيانت آشنا ميكنم
  .جناب عبدالوهاب آاظمي، از منشاد دهي نزدیك یزد

بقدري خميده و فرتوت آه هنگام راه .  حدس زده شده ٩٠ تا ٨٥ه سنش حدود او آنقدر پير است آ
حال تصور آنيد آه وجود این به اصطالح جاسوس . رفتن فكر ميكردي آه نوك انگشتانش به زمين ميرسد

  !!!صهيونيسم چه تهدید بزرگي براي آل عالم بوده 
ولي بالفاصله بهائيان یزد آنرا رد . رد شایعه تيرباران شش بهائي یزد را پر آ١٩٨٠ سپتامبر ٨صبح 

  .این مرسوم است. اعدامهاي گروهي بهائيان در یزد هميشه هفت نفره بوده. آردند
تمام . خودش نميدانست ولي نفر هفتم او بود. جناب آاظمي منشادي بازداشت بود و در راه یزد… 

او در طي راه . لقب داشت"" اطققرآن ن""قرآن و احادیث اسالم را بخوبي از حفظ ميدانست بطوریكه 
  .برداشتها و استنباطهاي غلط همراهانش را تصحيح ميكرد و احترام اعتقاد بهائيان را به اسالم ثابت ميكرد

بصرف اینكه بهائي بود تمام آتب امري . چند ماه قبل خانه جناب آاظمي مورد هجوم قرار گرفته بود
در حاليكه تنها پاسخ و عكس العمل وي . به آتش آشيده شدانبار غله اش در منشاد. آه داشت مصادره شد

اورا . او را به باد ناسزا و لگد گرفتند و مناجاتش را قطع آردند. در برابر این تعدیات دعا و مناجات بود
. بشدت آتك زدند آه زنش آه ناظر جریان بود از ناراحتي و وحشت سكته آرد و چند روز بعد فوت آرد

 آه این هجوم و تعدي آغاز یك فاجعه است از او خواستند آه منشاد را ترك آند و دوستانش حدس زدند
سنگرش را ترك . براي مدتي از انظار پنهان بشود ولي او آه علت موجهي در اینكار نميدید امتناع آرد

 بسيار او اینبار پس از آزار و اذیت. یكبار دیگر هم به منزل او حمله شد. ميماند و مقاومت ميكرد . نميكرد
در بين راه محافظينش با هم بحث ميكردند آه با این آهولت . را با ماشين آرمدار اداري به یزد منتقل آردند

دیگري . سن به یزد نخواهد رسيد و تلف خواهد شد بهتر است همين جا خودشان آار را فيصله دهند
بهرحال بعد از شور و مشورت … بشوندپيشنهاد آرد آه او را روي جاده بيندازند و با ماشين از رویش رد 

تقریبا نيمه شب بود و آنها مطمئن بودند آه با . پليدشان او را در بيابان ميان راه رها آردند و رفتند
جراحات و آهولت سن و در اندیشه خام آنها از شوآي آه بر اثر ترس بر او باید وارد شده باشد، خواهد 

  .مرد
او نفر هفتم بود، نميتوانست .  بود با روحي بزرگ و پر قدرت جناب عبدالوهاب آاظمي پير مردي

  . تقدیر او چنين نبود. اینجا  وبه اراده این اوباش بميرد
ماشين . با قدمهاي آهسته ونالههاي برخواسته از پيكر آوفته وخونين راه خانهاش را در پيش گرفت 

ار آرد و تا دهي واقع در چهارده رهگذري بر قامت خميده و حال و وضع او رحم آورد و او را سو
آيلومتري منشاد رسانيد و آن پير مرد مجروح ، تنها با قوه ایمان راسخ خود بقيه راه پوشيده از تپه و بيابان 

  .را پاي پياده و ميان بر پيمود
هنگامي آه روز بعد زنده و مشغول آار اطراف خانه اش دیده شد موجب تعجب و اضطراب عمومي 

  !سر آردن یك پيرمرد فرتوت اینقدرها هم آسان نبوددست به . شد
وقتي همراهانش در زندان یزد . بار دیگر با ضرب و شتم او را بازداشت و اینبار مستقيم به یزد بردند

  .بود"" حرام"" سال ٨٠اعدام پير مردي باالي . شنيدند آه او هم حكم اعدامش صادر شده باور نكردند
ه بار به شكم او شليك آرد و وقتي بر زمين افتاد تير خالص را در ولي باورآنيد جوخه اعدام س

  .مغزش خالي آردند
  .بهائي بودن :  جرم - ساله ٨٥عبدالوهاب آاظمي 
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  !شهداء سبعه یزد. بدین ترتيب او به شش تن یارانش پيوست 
 دین اسالم مخصوصا. این پير مرد راسخ به تمام پيامبران الهي و آتب مقدسه شان مؤمن و معتقد بود

  .و قرآن ، آیين و آتابي آه به اتهام جاسوسي عليه آن و عدم ایمان به آن به شهادت رسيد
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  بيت شيراز
  )خانه حضرت باب (

از آن چراغ روشن نور آئين . اطاق زیبائي آه در صفحه بعد ميبينيد، مكان تولد دیانت بهائي است
 اآنون صد هزار ١٨٤٤و از آن یكنفر مؤمن در شب تاریخي باب و بهاءاهللا بر چهره خالیق ساطع گردیده 
  .مرآز بهائي در هر گوشه زمين حاصل گشته

شهریكه چهار سال اخير طوفاني از . این اطاق واقع در خانه حضرت باب در مرآز شيراز است 
  . ترورها، آشتارها و شدائد را متحمل شده است

 جلوس آرده و در حضور جناب مالحسين چراغ روشن نشان دهنده نقطه ایست آه حضرت باب
  .اظهار امر فرمودند) اولين مؤمن (

روز جدیدي در تاریخ بشریت هستند و آنكه بعد از ایشان "" فجر""حضرت باب فرمودند آه ایشان 
و آنان بشریت را در این روز نوین به صلح عمومي و سعادت و . است "" خورشيد ""خواهد آمد

  … خواهند بودیكپارچگي نوع بشر رهنما
نماي خارجي نابود شده ولي روح . بيت مبارك هم دیگر وجود ندارد. آن اطاق اآنون دیگر نيست

  .جاوداني بيت اآنون در قلوب ميليونها بهائي زندگي ميكند
آتاب مطالع االنوار را آه شرح اظهار امر حضرت باب . من هم روزي در آن اطاق نشسته بودم 

احساسات و حاالت روحي و شعف . مالحسين به تازگي همان شب معهود بودآالم . است زیارت آردم 
دروني من در آن مكان مقدس و با زیارت آن آلمات بليغ ، فضاي روحاني محيط ، تعجب ، شادي ، 

حس ميكردم آه چنان . سرگرداني و در نهایت اطميناني آه روحم را در برگرفته بود، قابل وصف نيست
ن حلول آرده آه اگر تمام اقاليم عالم عليه من قيام آنند به تنهایي خواهم توانست قدرت و اشتياقي در م

  :به نظرم رسيد نداي جبرئيل خطاب به انسانها را ميشنوم. مقاومت آنم
دروازه . روشنایي روز شكسته است و این خود برهاني است واضح . بيدار شوید و مشاهده آنيد"" 

  ."" اي خالیق آسي آه وعده داده شده بود ظاهر ميگردد… دشكر باز گشته پس بدان داخل شوی
  )از نبيل اعظم (                  

  .با چشمهاي بسته روبروي آن چراغ روشن نشسته بودم و این صحنه در نظرم مجسم ميشد
 سال پيش و در تعجب شادي از شنيدن جوابهاي قاطع گم ١٤٠من هم به همراهي مالحسين در نزدیك 

واقع در شمال امریكا یافته بودم و ایمان آورده "" یوتا""اب و حضرت بهاءاهللا را در من حضرت ب. ميشدم 
قلب من از وراي اقيانوسها جذب این مكان شده بود، چنان آه . بودم و اینك در شيراز بودم و ميدیدم 
. ایراناین خانه مقدس و پر خاطره به نوع بشر تعلق داشت نه به . مالحسين جذب این مغناطيس شده بود

. شاید شما بتوانيد تصور آنيد آه چرا غم انگيزترین خبر براي احباء عالم شنيدن تخریب بيت مبارك بود
خبر رسيد آه بيت مبارك مورد هجوم اشرار قرار گرفت، فرو ریخت و نابود شد و حتي خرابه هایش 

  .توسط بلدوزر با خاك یكسان گردید
حضرت . ون آرد، اولياي امور ایران را خوشحال ساخت به همان اندازه آه این خبر احبا را محز

پيروانشان از روزهاي . باب در این شهر و از علما و روحانيون آن متحمل شداید و بالهاي بسيار شدند
نخست مورد ضرب و شتم اشرار واقع شدند و بالطبع خانه مبارك هم بارها مورد هجوم و تعدي و تخریب 

بار .  بيت به آتش آشيده شد ولي دوباره بر اساس طرح اصلي مرمت شد١٩٤٢-٤٣اولين بار در . واقع شد
 بود و در دوره محمد رضا شاه آه بهائيان متهم به همدستي و جاسوسي با او و رژیم او ١٩٥٥دوم در 
دیوارها ، درها و پنجره ها خرد و نابود گردید ولي باز هم .  بيت مبارك تاراج شد١٩٥٥اینبار در . هستند
  .ازي و مرمت گردیدبازس

به تخریب آلي "" حمله اوباش و مهاجمين غير قابل آنترل ""و اینك به گفته رژیم حاضر در ایران 
ولي شاهدان . و بدین ترتيب سردمداران خود را از شماتت مبري و سلب مسئوليت آردند. بيت منجر شد

اهد تحریكات روحانيون مذهبي شيراز براي سه روز تمام آنها ش. عيني ماجرا را طور دیگري بيان مي آنند
. مهاجمين آن بيت مقدس را به اسكلت لختي مبدل آردند. بودند آه باالخره منجر به برانگيختن اوباش گردید

درها و پنجره . اطاقي آه حضرت باب و مالحسين در آن یكدیگر را مالقات آرده بودند بكلي ویران شد
سپس موقتا هجوم . ردند و بنا را بكلي از وضع سابق خارج آردندهاي طبقه پائين را از جا در آورده و ب
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حكومت پا در مياني آرد و اعالم داشت آه امالك بهائي در سرتاسر آشور تحت حفاظت . متوقف شد
ولي بزودي روشن شد آه منظور از حفاظت در واقع تخریب  بوده و نقشه اصلي . مإمورین دولت است 

  .م و تدریجي بوده و به منظور اغفال انظار عمومي ویراني بيت مبارك قدم به قد
نقشه بعدي حكومت . دلبستن و پذیرفتن حمایتهاي دروغين دولت مثل اعتماد گوسفند به گرگ است

حتي در اولين قدمهاي تخریب این بود آه بجاي آن ميداني بسازند و خيابان بندي آنند به این منظور آه هيچ 
آنطور آه (  و تمام این برنامه سالها قبل از تمرد یاغيان غير قابل آنترل .اثري از آن به یادگار نماند

  .برنامه ریزي شده بوده البته زیر نظر و حمایت و آمك بيدریغ علما) حكومت اعالم آرده بود
خسارت تقریبي براي دوباره سازي بنا حدود صد مليون تومان مطابق با ده ميليون دالر ميشد آه 

  …اما. قتصادي مرآزي طهران هر دو موافقت آردند تا به بهائيان پرداخت شود نماینده و رئيس ا
هر دوي این افراد بسرعت از مقام خود برآنار شدند و اشخاصي جایگزین گردیدند آه مغرض به 
امراهللا بودند و نه تنها صحبتي از دادن خسارت نكردند بلكه معتقد بودند آه در تخریب بيت تإخير هم بعمل 

  !!بودآمده 
به این عذر آه باید اقداماتي براي پيشگيري عمليات بهائيان عليه "" حاميان اسالم ""پس از چندي 

اسالم و حكومت انجام شود گفته خود را باطل آردند یعني هر گونه حفظ و حمایتي را آه قبال دولت اعالم 
  .  داشته بود نقض آردند

همانطور آه هيچيك از این به اصطالح . ز دست ندادندالبته احباء در این جریان چيزي بيش از پيش ا
هيچيك از علماء و . حاميان دین و مردم در رژیم اسالمي ایران نميتواند یك آالم عربي بخواند و بنویسد

روحانيون آه دم از حدیث و قرآن و حمایت از آن ميزنند ساده ترین آالم حضرت محمد را در قرآن 
  . نميدانند

  . ن ميدانند و به آن احترام ميگذارندحال آنكه بهائيا
  :حضرت محمد ميفرمایند

در واقع شما در عهد و . به قول خویش عمل آنيد و عهد و پيماني را آه بسته اید هرگز مشكنيد""   
  .""پيمان خود خدا را ضامن قرار ميدهيد و او بر آنچه انجام ميدهيد آگاه است 

  )٩٣-١٦قرآن (                  
  !يد آداميك حامي و آداميك دشمن هستند؟حال از خود بپرس
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  درخت نارنج
بهائيان ایران تلگرافها و نامه هاي اعتراض و تظلم خود را در رابطه با تخریب مكان مقدسي آه به 

ولي گویا این نامه ها هرگز . بزرگترین اقليت مذهبي جهان تعلق داشت، به سران حكومت ارسال داشتند
علماء آنچه . نب جامعه جهاني بهائي هم نامه هایي ارسال شد آه آنها هم نادیده گرفته شداز جا. نرسيد

  .ميخواستند آرده بودند و احدي حق دخالت و تعرض نداشت
اگر حضرات نميتوانستند آه آل جامعه بهائي ایران را بسرعتي آه ميخواهند نابود آنند الاقل 

  .متولد شده بود آماج تيرهاي خشم و غضب خود قرار دهندميتوانستند مكاني را آه این آئين از آن 
اینان با نفرت و آينه خاصي درخت نارنج آهنسالي را آه حضرت باب با دستهاي مبارك خویش در 

سپس هر دو نيمه را سوزاندند و . حياط خلوت بيت آاشته بودند قطع آرده و تنه اش را به دو نيم آردند
بسيار زائریني آه از راه هاي بسيار دور مي آمدند از ميوه این درخت چه . خاآسترها را بدور ریختند

  .ميخوردند و در سایه آن فنجان چایي مينوشيدند
من خودم در سایه خنك و مفرح این درخت نشسته بودم و با لذت حكایات حضرت باب و خانواده و 

وشيده بودم و ميوه اي از آن درخت من هم چایي ن. پيروانش را از این بازمانده و یادگار گرامي ميشنيدم 
و حال دشمنان امر . اینها شيرین ترین خاطرات من طي دو بار دیدارم از ایران و شيراز هستند. چيده بودم 

از همان راه آمده بودند و سمبل هاي عشق و بشردوستي را در این مكان نابود ميكردند و جز فضاي خالي 
  .چيزي باقي نمي گذاشتند

اما من هنوز هم ميتوانم بيت و متعلقاتش را به روشني همان روزها در ذهنم ، !  پرآينآثار تاراجي
. مطمئنم آه در وجود تمام احبائي آه آنرا زیارت آرده بودند هم موجود است. در قلبم و در وجودم بيابم

  .حماقت و بغض و آينه اعداء و علماء در نظر نميگنجد و همينطور جهالت و آوته فكري آنان
براستي نميدانيد آه آن درخت نارنج را قطع نكرده اند و هرگز نخواهند توانست ریشه اش را نابود 

من شخصا حداقل هفت نفر بهائي را در شمال امریكا ميشناسم آه از نارنج هاي آن درخت هر ساله ! آنند؟
  .بهره مند ميشوند، درختهایي آه از بذر درخت اصلي بيت آاشته اند

جي از شيراز به آاشانه خود سوغات برده بذري از آن آاشته و با نهایت دقت همچون هر زائري نارن
  !عزیزي آنرا پرورش داده ، با اینهمه درخت نارنج حضرت باب چه خواهند آرد؟

هنگاميكه دروازه ایران بروي تمام احباء جهان اعم از سياه ، زرد، . علماء ایران از فردا بي خبرند
يد ، از هر نژاد و رنگي باز خواهد شد و آنها بذرهاي همان درخت نارنج را گرداگرد قرمز ، قهوه اي و سف

  .این است سنبل اصلي و جوهري آه هرگز نخواهند توانست قطع یا نابود آنند. شهر شيراز خواهند آاشت
بر هر آدام از درختان نارنجي آه بهائيان در نقاط مختلف جهان پرورش داده اند و از زمان انتشار خ

هجوم به بيت ، مراقبت و مواظبتشان دو چندان شده ، بي صبرانه منتظر روزي هستند آه اولين درختي 
هر چيزي را آه در رژیم فعلي ایران . باشند تا در شيراز جایگزین ميشوند و آن روز مطمئنا خواهد رسيد

ر فاني اند و آئين بهاءاهللا ازلي و دشمنان ام. فكر ميكنند نابود آرده و از احباء گرفته اند حاضر و زنده است
  : آئين بهائي الهي است نه ساخته بشر و. سرمدي
  

را از دست  داده اند، در منجالبي دست و پا ) ص(علماء اسالم روحانيت پيام و آالم حضرت محمد 
 من این را نمي گویم ، آالم حق. ميزنند آه عاقبت زهر اعمال و گفتارشان دامنگير خودشان خواهد شد

سه بارعلماء براي ویراني بيت مبارك اقدام آرده اند و هر بار تعداد بيشتري بهائي در اقصي نقاط . است 
. عالم به این مسئله اعتراض آرده اند تا حال آه وسعت جهاني یافته است و در نتيجه ، جرم آنها جهاني شده

  :اما عاقبت 
  )قرآن آریم .(یداهللا فوق ایدیهم ، دست خدا باالتر از هر دستي است

خيابان بظاهر خالي است ولي همچنان نفحات روح . خيابان و ميداني اآنون جایگزین بيت گردیده 
حضرات .القدس فضاي محوطه را احاطه آرده است و نسيم این آوي همچنان جانبخش آن یاران است

  .نميدانند آه در روزهاي خوش آینده ، بار دیگر خانه بر جاي خویش خواهد بود
آنها نميدانند آه هر آجر، هر در و پنجره و گوشه بيت . انطوریكه زمان حيات حضرت باب بودههم

مبارك نه تنها در ذهن احبابش نقش بسته بلكه بطور دقيق و آاملتري طرح و نقشه آلي آن در دو نسخه 
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ازسازي به جزئيات معماري ، نقاشي ، طرح آاشيهاو تمام بنا براي ب. رنگي و سياه و سفيد موجود است
و این اطالعات در چند نقطه گرد آره خاك محافظت ميشود و دور از دست . شكلي آه بوده محفوظ است

  .دوبار تا آنون بيت مرمت شده بود و بار سوم از نو بنا خواهد گردید. دشمنان امر است 
جمالت پر بار دیگر . هرگز نابود نشده و نخواهد شد و براي قرنها مكان زیارت زوار خواهد بود

در همان اطاق ، همان مكان و همان شهر، . طنين و مهيمن حضرت باب در فضاي خانه معلق خواهد بود
و دشمنان امر آه ميخواستند آئين الهي را از چهره شيراز بشویند فراموش . بيادآور همان روز بياد ماندني

این اوباشي آه تحریك شده علماء بودند و بچه هاي بچه هاي . خواهند شد، و احدي آنها را بياد نخواهد آورد
به امراهللا خواهند پيوست و به زیارت بيت مبارك خواهند آمد و به ذهن احدي خطور نخواهد آرد آه زماني 

این قدرت و عشق الهي است، همانطور آه بوده و خواهد . بوده آه انسانها یكدیگر را دوست نمي داشتند
  .بود
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  طهران پر اضطراب
نامه آيهان چاپ طهران در مقاله خود علت آشتار بهائيان را به جهان چنين اعالم آرد و چه روز
  :دليلي هم
  )به جرم خيانت به اسالم و امت اسالم در ایران( 

و من اینك شمارا . سپس مي افزاید آه بهائيان خطري تهدید آننده براي تمام مسلمين جهان خواهند بود
  .جناب پروفسور منوچهر حكيم! آنندگان امنيت عمومي آشنا ميكنم با یكي دیگر از این تهدید 

  .تمام مردم طهران بهائي و غير بهائي او را به نام دآتر حكيم و به خوبي مي شناسند
چند ماه قبل از ترورش در اروپا و در فرانسه .  در آلينيك خود ترور شد١٩٨١ ژانویه ١٢او در 

 خانواده و دوستانش گفتند آه به ایران برنگردد چون براي او و .بود، جائيكه به او افتخار ميكردند
  .موقعيتش خطرناك است و ممكن است آشته شود اما او ترتيب اثر نداد

هم جامعه بهائي و هم بيمارانش . وي باز گشت به وطن را وظيفه خود و دیني به وطنش مي دانست
  .شتي یا به هر مرام دیگري بودندبه او نياز داشتند، حتي آسانيكه مسلمان ، مسيحي، زرت

یك روز بعد از ظهر آمي بعد از بازگشتش به ایران هنگاميكه پس از یك روز شلوغ و پر آار آلينيك 
آمتر از یك . خود را ترك ميكرد، ناگهان مردان مسلحي وارد آلينيك شدند اورا به رگبار بسته و رفتند

  !لحظه
  .ي دید و خبر دادجسد غرقه به خون پرفسور حكيم را پرستار

طبق معمول دولتيان سلب مسئوليت مي آردند و هيچ آوششي براي تعقيب و پي گيري تروریستها به 
  .عمل نيامد

همين ها به پرفسور . ترور توسط مخالفين بهائيت، فدائيان اسالم صورت گرفته : تنها پاسخ این بود
بارها و .  آنها تسليم آند و او امتناع آرده بودحكيم گفته بودند آه ليست آاملي از اسامي اطباء بهائي به

تلفن هاي ناشناس دآترحكيم را راحت نمي گذاشتند و . بارها نامه هاي  تهدید بي امضاء بدستش رسيده بود
این بار دشمنان امر مي دانستند آه پروفسور حكيم مردي نيست آه خواهان . از او اطالعات ميخواستند
اشند پس از او ميخواستند تا در مقاصد پليدشان همكاري آند، و باالخره عكس تبري و لعن و طعن از او ب

چند روز بعد از ترور به خانه پروفسور . العملشان در برابر پاسخ هاي منفي و پي در پي او ترور بود
ر بيمارستان و خانه سالمنداني را آه پروفسو. خانه، اموال و اتومبيلش را مصادره آردند . حكيم ریختند 

حكيم شخصا تاسيس نموده بود و تمام اسناد و مدارك آنرا مصادره آرده ، آادر و پرسنل بهائي را پاآسازي 
افراد بي خانواده و سالمند به بيمارستان و . قبال سایر موسسات و پانسيونهاي بهائي مصادره شده بود. آردند

  .فداآار را از دست داده بودندخانه سالمندان آن روي آورده بودند و اینك پسر مهربان و پسري 
محل آار یعني جائيكه . بله من ایشان را ميشناختم و در همان آلينيكي آه ترور شدند مالقات آردم 

همكارانش ، بيماران و هرآسي آه او را دیده بود و . خود را وقف مردم و بيمارانش آرده بود بياد مي آورم
من در گذشته از بيماران او بودم و در بيمارستاني آه . شت مي شناخت دوستش داشت و به او احترام ميگذا

بيمارانش و همچنين پرستاران معتقد بودند آه . خود او احداث آرده بود بستري بودم و او پزشك معالجم بود
. وقتي در را باز ميكند و وارد اطاقشان ميشود مثل ورود و تابش خورشيد در انباري سرد و تاریك است 

آرد آه هر مریض مي اندیشيد آه تنها بيمار اوست و تمام وقت و توجه او را معطوف به او آاري مي 
توصيف آن مرد براي من آار سهلي . یك چنين احساساتي در من هم بوجود آمده بود. خود حس مي آرد

  …است چون با من بود و درآم مي آرد
 یكي از نوابغ جهان بود و تمام .پروفسور حكيم طهراني االصل بود و در همان شهر متولد شده بود

 در طهران متولد شد فرزند ١٩١١در سال . مردم ایران حتي دشمنان او در فردا بنام او افتخار خواهند آرد
دآتراي خود را در آالج طب پاریس گرفت سپس . یك پزشك برجسته بود و از ابتدا عالقه به طب داشت

اآتشافاتش  .  شد و بخاطر تحقيقاتش در آناتومي تجليل  شدبرنده مقام پروفسوري در دانشگاه هاي فرانسه 
بعنوان تحقيقات استاندارد در آناتومي به ثبت رسيد و نوشته هاي )      Le Rouvierل  روویه(  دوبار در  

 به ایران بازگشت و آرسي تدریس آناتومي در ١٩٣٨در . او ضميمه آتب پزشكي در دانشگاه ها گردید
او همچنين متخصص برجسته . آتب او هم اآنون هم در دانشگاه تدریس ميشود.  پذیراشددانشگاه طهران را

اي در بيماریهاي جهاز هاضمه بود وي سي سال در مقام سرپرست ومدیر بيمارستان بهائيان در طهران 
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هب همچنان خانه سالمنداني ضميمه بيمارستان نمود آه افراد بي خویشاوند و مسن را از هر مذ. خدمت آرد
 براي خدمات نوع دوستانه خویش مورد تقدیر دولت ١٩٧٦پروفسور حكيم در سال . و نژادي پذیرا ميشد

ولي دولت ایران نشان داد آه از مرگ او خوشحال وراضي است و به عكس فقيران و . فرانسه واقع شد
تمامي اینها . رنجبراني آه تحت حمایت و آمك این خدمتگزار بزرگ بشر بودند. دردمندان و سالمندان

مرگ خویش را در مرگ دآتر حكيم دیدند و با شنيدن خبر شهادت ایشان چه اشكها ریختند و پيام تسليت و 
آنها به او عشق ميورزیدند همچنانكه او با عشقي وافر خود و زندگي اش . همدردي به بازماندگانش رساندند

  .را نثار آنها آرده بود
ور حكيم یك انسان واقعي بود از او تجليل و قدرداني به عمل دولت فرانسه به علت اینكه پروفس

براي اینكه حدود ربع قرن . آورده بود و حال آنكه دولت ایران بعلت اینكه بهائي بود او را به قتل رسانيد
  .دآتر منوچهر حكيم عضو محفل ملي بهائيان ایران بود و همين امر به ترور او انجاميد

 ترور دآتر حكيم در جهان منعكس گردید یكي از مفسرین تلویزیوني هنگاميكه اخبار مربوط به
  .ناميد و واقعا آه چنين بود"" تروران""پایتخت ایران را بجاي طهران 

بهائيان طهران سعي آردند آه به تمام ایران و سراسر جهان و عالقه اي را آه براي دآتر حكيم 
بود تدفين پروفسور حكيم هرچه ساده تر و خالصه تر دولت ایران اعالم آرده . قائل بودند نشان بدهند

شرآت یكپارچه و بي سابقه جمع  . برگزار شود و هرگونه اجتماع و تظاهري را به ضرر خود ميدانست
آثيري از بهائيان در تشييع جنازه پروفسور حكيم اگرچه در آمال آرامش ، صلح طلبي  و خالي از هرگونه 

  .ي امنتاع آنها از تدفين پنهاني شهيدانشان بودتظاهر، شعار و خشونتي بود ول
تشييع جنازه پروفسور حكيم اداي احترام ، عالقه ، شوق و درود بي پایان بهائيان به تمام شهداي امر 

همانطور آه هریك از این شهرها در تشييع جنازه شهداء چنين . چه در شيراز، تبریز و چه در طهران. بود
 به این خدمتگزار امراهللا نمایان آردند و آوچكترین اهميتي براي تهدیدات اشرار احباء احترام خود را. بود

بگذار . پس چه باك از حبس ، شكنجه و شهادت. مگر آنها خوني رنگين تر از دیگران داشتند. قائل نشدند
  .هر چه ميخواهند بكنند

به آنها گفته شده . ردیدندچند نفر از جوانان بهائي مسئول گرفتن جنازه عزیزترین دوست و پدرشان گ
آنها برنامه را . محفل روحاني محلي در رإس مراسم تدفين بود. بود آه آامال عاقل ، مراقب و محتاط باشند

  .آامال دقيق و زیبا و مناسب با روح بهائي تنظيم آرده بودند
 بوي شيشه عطر شكسته و. مرگ پایان نيست شروع یك زندگي است:"" حضرت بهاءاهللا ميفرمایند

  .""خوش آن به جاي دیگري منتقل ميشود
بهائيان ميدانستند آه دآتر حكيم به هرآجا رفته باشد با بازوان باز و آغوشي گشاده استقبال خواهد 

آمبوالنسي آه تا آنون آسي ندیده بود سراسر پوشيده از گل . جنازه با آمبوالنس به گلستان منتقل گردید. شد
گلها بي نام نبودند هر یك از یك محفل . اي زیبا و درخشان براي سفر اخرويجامه . از هر رقم و هر رنگ

اشرار و اوباش هرچه ميخواستند . محلي فرستاده شده بود آه ميخواستند در این مراسم سهيم باشند
هرآس آه . ميتوانسته اند آشفته شوند این زمان زمان دآتر حكيم بود و هيچ آس نميتوانست آنرا متوقف آند

ر خيابان ایستاده بود، ميتوانست براحتي نام و امضاء اعضاء محافل را روي سبد گلها بخواند و یا نام آنا
  :گلها بوضوح پيام خود را بازگو ميكنند. خانواده شهدا 

  )آه دآتر حكيم سالها عضوش بود(محفل روحاني ملي ایران 
  )محل تولد حضرت باب( محفل روحاني محلي شيراز

  )محل شهادت دآتر سمندري( ي تبریزمحفل روحاني محل
  .)جائيكه حضرت بهاءاهللا متولد و زنداني شد(محفل روحاني محلي طهران

و احباء دیگر از شهرهاي یزد ، مشهد، اصفهان ، همدان ، آباده، آرمانشاه،  آبادان ، آرمان ، 
  …آرج

بوالنس را مشایعت بسياري از احباء آم. این آخرین گذر پروفسور حكيم از خيابانهاي شهرش بود
از ستادهاي انقالب اسالمي ایران، گشتهاي پاسداران و گارد . ميكردند و گروهي هم در گلستان جمع بودند
هر آجا جمعيت بود بر اعتقاد جمهوري ، خطر هم ميتوانست . مسلحي نيز آمبوالنس را همراهي ميكرد

آنها هرگز بهائيان . ناآرامي را سرآوب آنندباشد و اینها آماده بودند تا آوچكترین اعتراض خشونت بار و 
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رانمي شناختند ولي حتي دیدگان عيب جوي ایشان هم جز سكوت و آرامش و حرآت خفيف لبهایي آه دعا 
  .ميخواند، چيزي ندید

به گلستان جاویدرسيد چهارهزار بهائي از آن استقبال ) تابوت(هنگامي آه باالخره آن آاروان گل 
تمام گلستان از چهره هاي . حفل محلي ادعيه و آلمات عاليات از بلندگوها پخش ميشدبا ترتيبات م. آردند

و قلب احبا از دیدن اعضاء محافل ملي و محلي آه فعاالنه و فداآارانه در تالش بودند به . احباء مملو بود
 سه بمب در درست وسط مراسم و تشریفات تدفين تلفن ناشناسي به گلستان اطالع داد آه. لرزه در مي آمد

گرداگرد محوطه گلستان آار گذاشته شده و اگر آنها بالفاصله گلستان را ترك نكنند خود مسئول نتایج آن 
هيچ یك از احباء از جاي خود . این خبر از بلندگوها پخش شد و با سكوت سردي مواجه گردید. خواهند بود

بعد از تدفين . ري در مورد بمب نرسيدهتكان نخوردند و تشریفات همانطوري دنبال شد آه انگار هيچ خب
ابتدا با . هنگاميكه پروفسور حكيم در جایگاه ابدي خود جاي گرفت احباء دعاهاي دست جمعي خواندند

  . صدائي آهسته و معدود سپس موج صدا همگاني شد و به اوج رسيد
راي ورود دآتر صداي آنها گوئي دروازه هاي آسمان را ب. بزودي چهارهزار بهائي همصدا گردیدند

همچنان آه اطراف آرامگاه وي بودند چنان از اعماق قلب دعا ميكردند آه خدا به آنها . حكيم باز ميكرد
  .صبر و استقامت در برابر دشمنان عطا آند

"" یا صاحب الزمان "" بود آه نداي ١٨٥٠ و ١٨٤٤این فریادها یادآور صحنه هاي تبریز در 
رك پروفسور حكيم دعائي دست جمعي خواندند آه حضرت باب درست براي بار دیگر قبل از ت. سرميدادند

  :دعائي براي حفظ جامعه بهائي در ایران. چنين موقعيتي نازل فرموده بودند
  هل من مفرج غير اهللا، قل سبحان اهللا، هواهللا، آل عباد له و آل بامره قائمون 

ست خدا، اوست اهللا ، همه ما خدمتگزاران آیا نجات دهنده اي غير از خدا وجود دارد؟ بگو منزه ا( 
  )او هستيم و همه آماده خدمت به اوامر او

اگر آسي آن جمع بهائي متحد متبسم را ميدید فكر ميكرد . تمام بهائيان جهان در آنروز دعا ميكردند 
ابهي را آنها بيانات مبارك جمال اقدس . به پيك نيك و جشن و سرور آمده اند و در واقع همينطور هم بود

  .جامه عمل  ميپوشانيدند
وقتي من . پروفسور حكيم حسن ختام خوبي داشت هم شهادت و هم تدفين با عشق و دعاي دوستانش

این گزارش آامل را از وقایع تشييع جنازه طهران ميخواندم بنظرم تصویر زنده اي مي آمد آه از جلوي 
  :با خود فكر آردم. يزافسانه اي بود با پایاني موفقيت آم.   چشمم عبور آرد

اگر مسببان این ترور و اولياي امور و دآتر حكيم همه با هم در مالء اعلي در پيشگاه قدس قرار -
پيشواي مسلمين و هر دو طرف حرفهایشان را ميزدند و خدا ) ص(ميگرفتند و با حضور حضرت محمد

ر این   ميان   چه   مي قضاوت ميكرد چه آسي دشمن و چه آسي حامي نام مي گرفت؟ حضرت محمد د
با وجود این بنظر من . اندیشيد؟ بهر حال من روي دآتر  حكيم  شرط مي بستم، ولي نه بهائيان قمار نميكنند

  آه نتيجه آامال روشن مي بود به نظر شما چطور؟
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  تلگراف ديگري از طهران
كبار دیگر داستان ما ی)   اعدام شدند١٩٨١ همان ماه سال ٢٣ نفر در ٤ جون و ٢٢سه بهائي در (

تكرار شده هفت تن بهائي خدمتگزار بشریت ، صلح طلب ، پيرو قانون، بدون خشونت ، معصوم و فرشته 
  .وار

باور . حكایت زندگي و شهادت هر یك باید مو به مو ذآر شود و البته یك روز همينطور خواهد شد
منهم بقدر .  از خانواده بزرگ بهائيان هستندآنها عضوي. بكنيد یا نه ، من آنها را هم به خوبي مي شناختم

  .بازماندگانشان رنج مي برم و مي گریم
برميخيزم و اسالیدي را آه از آنفرانس طهران . هنگام رسيدن این خبر من در منزلم در آانادا بودم

. ه ميكنددیدن این فيلم و تجدید خاطرات قلبم را مملو از شادي و اندو. و با این دوستان دارم ، ميگذارم
این فيلم از هيئت مشاورین و . شادي از اینكه از بوته امتحان سرافراز خارج شدند و اندوه از فقدان آنها

فيلم را روي . اشخاص برجسته آئين بهائي در ایران، در طهران جائيكه اآنون آرميده بودند. معاونت بود
نون نامش به ليست طهران پر اضطراب روي این روح پاك آه اآ. چهره دآتر مسيح فرهنگي متوقف ميكنم

همه آنها عزیزند و همه دوست داشتني پاره اي از وجود ما هستند آه اآنون از دست رفته اند، . افزوده شده
در حاليكه من مشغول نوشتن این اوراق بودم آنها چه لحظات سختي را پشت سر گذاشته . تير باران شده اند

  .اند
   بزرگ علویان  هاشم فرنوش  دآتر مسيح فرهنگي : جنابان 

              فرهنگ مودت  بدیع اهللا فرید  یداهللا پستچي ورقا تبيانيان 
این اسامي براي این درج ميشود آه ببينيد به دنيا نشان دهيد آه هيچ گاه جریان اعدام و آشتار 

  .بهائيان در طي جمهوري اسالمي قطع نشده و از قلم نيافتاده
این قاتلين و جالدها آامال مغایر تعاليم حضرت .  باشد اسالمي نمي تواند باشدجمهوري ایران هرچه

بعد از . آنها در مقابل اینهمه خون پاك و بي گناه مسئول هستند. نه این اسالم نيست. محمد رفتار مي آنند
 دیگر هرچه  تالشهاي آنان در قتل عام بهائيان متوقف مانده بود و اینك بار١٨٥٢زمان ناصرالدین شاه از 

همانطور آهنویسنده . ميخواهند ميكنندوگویا شرایط فعلي دست آنها را بازتر از عهد ناصرالدین شاه گذاشته
  :فرانسوي ارنست رنان مينویسد

  .درطول تاریخ جهان است یك قصابي در سطح وسيع"" روزي بي توازن ""   وضع فعلي ایران -
"" دوست سرباز""  اتریشي مندرج در نشریه اي بنام براي تجسم بهتر به آمك نوشته هاي یك افسر

  : ميالدي بر ميگردیم١٨٥٢ سال پيش در سال ١٥٠به 
   آاپيتان الفرد فون گومونز١٨٥٢ آگوست ٢٩

افسر اتریشي و در خدمت ناصرالدین شاه نامه اي به دوستش مينویسد در حاليكه تحت تاثير انزجار و 
چطور ميتواني تصور آني . دوست من … :"" خود ناظر بودهوحشت حاصل از وقایعي است آه به چشم 

آسانيكه دستهاي پر خشونت و بي رحم جالد دندانهایشان را یك به یك … آنچه را آه من با چشمهایم دیده ام
یا هنگامي آه بازار آذین بندي یا , آشيده ، یا جمجمه هاي برهنه اي آه ضربات چكش آنرا متالشي آرده 

سوراخهایي در پشت و شانه , راي نمایش قربانيان شكنجه شده اي آه شمع آجين شده اندچراغاني ميشود ب
با زنجير به هم متصلند و گرد شهر . هایشان حفر شده و شمع هاي روشن در  جاي زخمها شعله ورند

پوست آف پاهایشان را آنده اند در روغن مذاب . گردانده ميشوند و مأمورین آنها را تازیانه مي زنند
خيسانده اند و چون بهائم در آفشهائي قرار ميدهند و آنان را مجبور به دویدن ميكنند در حاليكه باران 

من شخصا مجبور بدیدن این صحنه ها بودم آه در آخر آنها را از دست و … تازیانه جالد هم تمامي ندارد
. با وجود نيمه جان آنها بكندپا وارونه به درخت آویزان ميكردند و هر ایراني مختار است هرچه ميخواهد 

وقتي دوباره آنچه نوشته ام ميخوانم مي اندیشم آه .  فشنگ پاره پاره شده بود١٥٠من جسدي را دیدم آه با 
بخاطر وظيفه ام مجبور به . اما خدا گواه راستي من است . تو و اطرافيانت خواهيد گفت آه اغراق گفته ام

انه خارج ميشوم تا در گوشه آنار شهر و بازار شاهد این جنایات حاال آمتر از خ. تحمل این وقایع هستم
حتي پس از مرگ جسد اینان را قطعه قطعه آرده و در دروازه شهر ميكوبند و یا به بيابان مي . نباشم

  ""…تاآنون چند بار تقاضا انتقال آرده ام ولي موفق نشده ام… اندازند تا خوراك سگها و آفتارها شود
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این به .  بهائياني آه دستگير ميشدند بين طبقات مختلف مردم تقسيم ميشدند١٨٥٢در آن روزهاي 
پيشنهاد نخست وزیر بود آه از بر دوش داشتن بار مسئوليت ميگریخت و بين مردم تقسيم ميكرد تا هر یك 

  .سهم خودراداشته باشند
تجار و , ات و مردم شهرو آال و قض, ارتش , حاآمين ایاالت , وزرا, قربانيان این تساوي بين علما

براي مثال وزیر امور خارجه . بازرگانان و صنعتگران تقسيم ميشدند و هریك به طریق خود عمل مينمودند
با شليك گلوله اي قرباني را خالص ميكرد و سپس قبل از برگشت به آار روزانه اش جسد را قطعه قطعه 

  )در آنزمان بازگو شده استتمام این وقایع از تيتر روزنامه رسمي طهران ( ميكرد 
حضرت بهاء اهللا قلبهاي آنان را تسخير آرده بود و براي هميشه . با اینحال بهائيان انكار نميكردند

چونكه او خود زندگي بود و سائر چيزها خاآستري . پيرو بهاءاهللا  بودن از زندگي مهمتر بود. بهائي بودند
  .بيش نه

  .ه از آن نامه طهران پر وحشت را ترك آردآاپيتان فون گومونز پس از مدتي آوتا
  ميتوان؟, فرار او از ایران را نميتوان سرزنش آرد
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  همدان 
نه تلگرافي نه پيامي آه ناگهان ضربه , روز آرامي بود آه پس از آار روزانه به رختخواب ميرفتم

هفت شهيد . ١٩٨١ جون ١٤خداي من تلگرافي از ایران به تاریخ دیروز یعني . اي به درب اطاقم خورد
  .دیگر و اینبار از همدان

  .آرامگاه ابوعلي سينا و شهر باباطاهر و عمرخيام, همدان شهر محبوب من 
الكساندر آبير یكبار آنرا فتح آرده بود آه در تاریخ هرودوت ثبت گردیده و داریوش اول در آن شهر 

  .بناي سلطنت نهاده بوده است
  : تلگراف در دستم خشكيدتمامي اینها از ذهنم گذشت و

 ماه جون سال ١٤امروز . هفت تن بهائي همه عضو محفل محلي همدان با شكنجه به قتل رسيدند"" 
١٩٨١"".  

  .آثار شكنجه بر اجساد آنها آه تحویل گرفته شده بود دیده ميشده
  ) بار هدف شليك تير٩( حسين مطلق : جنابان 

  )شانه شكسته تير باران شده( سهيل حبيبي     
  ) بار هدف تير٥, اثرات داغ شدگي, پشت سوخته ( سهراب حبيبي     
  ) بر هدف تير٢, رانها تا ناحيه آمر بریده شده(دآتر ناصر وفائي     
  ) بار هدف تير٧, پشت شكسته ( دآتر فيروز نعيمي     
  )تيرباران,  انگشتان خرد شده, اثرات داغ , پشت سوخته ( حسين خاندل     
  ) تير بار هدف٧, ينه و دست چپ خرد شدهقفسه س( طراز اهللا خزین     

  .همدان شهر تاریخي باستان و مكان جنایات فجيع و غير انساني آنوني
چهره عزیز این شهدا . همينطور آه در آمال راحتي در آانادا و پشت ماشين تحریرم نشسته ام ناآرامم

خانواده رنجدیده و داغ دار این عزیزان در چطور ميتوانم آسایش و آرامش محيطم را با . در نظرم ایستاده 
چند صد بهائي آه در حظيره القدس آن . بار دیگر همدان و احبایش را بياد مي آورم. همدان شریك بشوم
  . نفر رفته بودند٩ تن از ٧من با اعضاء محفل محلي همدان مالقات آرده بودم آه اآنون . شهر جمع بودند

سفره رنگيني از بهترین غذاهاي لذیذ . عضاء محفل شام خورده بودمشبي را به یاد مي آورم آه با ا
و لطف و صفاي ميزبانان آه آن شب را تا ابد در . ایراني و ميوه هائي آه خاص سرزمين گل و بلبل است

مرداني آه جز نجات جهاني هدفي و جز خدمت به نوع بشر سالحي . مغز و قلب من جاودانه ساختند
  .نداشتند

ن مجلس گرم و دوستانه مناجات بسيار زیبائي از حضرت بهاءاهللا بود آه یكي از اعضاي حسن ختام آ
  .محفل تالوت نمود و براي من به انگليسي برگردانده شد

واقعا آه همدان و علماء آن در شكنجه و تعذیر سنگ تمام گذاشتند و در قساوت از تبریز، طهران، 
هفت تن آه به منظور پاك آردن بهائي و بهائيت از چهره همدان اعدام این . شيراز  و یزد هم فراتر رفتند

صورت گرفته بود در بين احبا و سایر مردم این شهر اثري آامال معكوش داشت همه به دلسوزي و 
آه البته اخطارها و تهدیدات دولت مبتني بر این . همدردي با خانواده شهدا و اعتراض به حكومت پرداختند

فتار موجب تنبيه و حبس خواهد شد  تا حدي موثر واقع گردید تا این خشم عمومي را امر آه ادامه این ر
 ماه قبل یعني روزیكه اعضاء محفل دستگير گردیدند خود را براي چنين پایاني آماده ١١از . سرپوش نهد

آن و هنگامي آه پس از ماهها زجر و شكنجه و آزار و بازجویي هاي پي در پي شنيدند آه زمان . آردند
. عطر و گالب استعمال نمودند و آماده مالقات محبوب شدند, اصالح آردند, فرا رسيده به حمام رفتند

و این مشتاقان  . زندانيان غير بهائي آه هم بند آنهابودند با دیدن این اشتياق و قدرت روحي به گریه افتادند
  !     و عاشقان جمال ابهي آنان را دلداري ميدادند

 صبح خانم بهائي آه در یك بيمارستان دولتي آار ميكرد مطلع شد ٣نبه حدود ساعت سحرگاهان یكش
 صبح عده آثيري بهائي دم ٣٠/٨و ساعت .  تن شهيد بهائي به آنجا منتقل گردیده ٧آه اجساد شكنجه دیده 

تان را چنانچه مسئولين در بيمارس, لحظه لحظه انبوه جمعيت بيشتر مي شد. در بيمارستان گرد آمده بودند
بهائيان آه از شناعت اعمال . ولي جمعيت همچنان افزوده مي شد. بسته و از ورود آنها ممانعت آردند
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حكومت مطلع شده بودند گریان و ناالن در انتظار تحویل جنازه ها بودند و مسلمانان با ناباوري از آن 
  . شده بودندرزالتي آه شنيده بودند گرد مي آمدند تا خود ناظر باشند و گویي شكه 

ولي به آنها گفته شد , بهائيان تقاضاي آمبوالنسي از بيمارستان آردند تا اجساد را به گلستان حمل آنند 
مسلمانان و جمعيت غير بهائي . آنها از آمك امتناع ميكردند. آه آمبوالنس براي حمل بيمار است نه جسد

اجساد را به . فاع آنند و حق خود را بگيرند ء مي خواستند آه از حقوق بشري خود دگرد مي آمده از احبا
ميدان شهر ببرند و با فریاد و خشم داد بطلبند ولي جواب آنها اینطور داده شده آه بهائيان مطيع حكومت 

هرچه حكومت به آنها امر آند چه عدل و چه غير آن گردن مينهند اگر آمبوالنس هم پيدا نكنند . وقت هستند
  …حمل خواهند آردعزیزانشان را روي شانه 

خانم مطلق همسر یكي از . دروازه بيمارستان همچنان بسته بود و به آسي اجازه دخول داده نميشد
خشم خشونت یا طعنه و اعتراضي در آمال آرامش و , شهداء روي سكوئي ایستاد و بدون هيچ انتقاد

اه حفظ اعتقاد و پایبندي  تن دیگر در ر٦صداقت اصول و احكام دیانت بهائي و آنهمه را آه شوهرش و 
  :و در پایان افزود. توضيح داد, بدان به شهادت رسيده بودند

این هفت مرد بيگناه خون خود را ریختند تا من علي االرض بتوانند قلوب خود را با این خونهاي "" 
  ""…پاك از نفرت و آين بشویند

. نوندگان آامال محسوس بودآلمات او چنان نفوذي در جمعيت گذاشت آه ارتعاش و لرزش وجود ش
حتي آارآنان . خانم بهائي دیگري با لحني آامال واضح و صوتي رسا و مليح مناجاتي را تالوت نمود

  .بيمارستان از آار خود دست آشيدند و در سكوتي مطلق شنواي این آلمات الهي شدند
طلبانه با قبول مسئوليت یكي از رانندگان آمبوالنسهاي بيمارستان چنان تحت تأثير واقع شد آه داو

آن بدنهاي مقدس با پيراهنهاي خون آلود . عواقب آن حاضر به انتقال اجساد شهدا به گلستان جاوید گردید
مسلمانان با دیدن این منظره چنان عميقا . در حضور جمعيت و شهادت آل به داخل آمبوالنس منتقل شد

با . آوردند آه با همراهي بهائيان به اهللا ابهي مبدل شدمتأثر شده بودند آه نا خودآگاه فریاد اهللا اآبر بر
رفته . مشایعت یك چنين جمع متحد و یك پارچه اي اجساد آن ارواح پاك به جایگاه ابدي خود منتقل گردید

  . رفته سئوالهائي در بين جمعيت موج مي زد
د؟ چه آرده بودند؟ و مسلمانان از همراهان بهائي خود ميپرسيدند آه چرا به آدامين جرم آشته شدن

  .تمام این سئواالت آامال پاسخ داده مي شد
و در طول تشييع هر فرد . گروه گروه به این جمع مي پيوستند و در سئوال و جوابها شرآت ميكردند

  .بهائي با ده مسلمان در گفتگو و ابالغ آلمه بود
عده . آن اجساد پاك باشدپس از شستشوي اجساد هر آه مي خواست مي توانست ناظر آثار شكنجه بر

اي از مسلمانان خواهان دیدار اجساد شدند و از آنچه دیده بودند چنان مبهوت و متأثر شدند آه لب به نفرین 
رفته رفته سائر مسلمانان هم بدیدن اجساد رفتند تا با چشمهاي خود شاهدان . علماء و حكام همدان گشودند

  .این جنایات باشند
یر مراسم تدفين مسلمين همدان هم گام به گام همراه احباء بودند این زمان در طول صلوه ميت و سا

  .وحدت و یكپارچگي حقيقي همدان بود
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  شيراز
تا آنون آسي به فكر این نيفتاده بود اموال و امالك خود را با تصرف و مصادره اموال دیگران 

  ! اما در ایران؟. توسعه دهد
  .ائيان شيراز گذرانده اممن ساعات خوشي را در بين به

در حضيره القدس آن شهر با درختان و گلهاي زیبا و آوچه باغهاي مملو از عطر بهار نارنج آن آه 
  .اینك مصادره شده و به آنام جغدان مبدل گشته 

  .و ستادهاي انقالبي آنرا براي مقاصد خود اشغال آردند
, محبت ,عشق, آتابي سراسر ایثار. ي خواهد بودء شيراز بسيارند و داستان هر یك به تنهائي آتابشهدا

 شهيد در ماه مارس و آپریل ٥و اما . تمام اینها در آینده بارها گفته و شنيده خواهد شد. استقامت و شهادت 
  :جنابان . ١٩٨١امسال یعني 

  یداهللا وحدت   ستار خوش خو   احسان اهللا مهدي زاده   مهدي انوري   
  هدایت اهللا دهقاني 

دت جنابان هدایت اهللا دهقاني و مهدي انوري از آباده سند دیگري است از جنایات وحشيگرانه شها
تا آخرین لحظه حيات زیر فشارهاي جسمي و روحي بودند و با این حال تبري . رژیم مذهبي در ایران

  .نكردند
. شده استشكنجه و آشتار بهائيان در طول صد و پنجاه سال اخير سرگرمي و تفریح حكومت ایران 

شما ميتوانيد زندگي : "" شكنجه گران بارها به شيطان وسوسه متوسل شده بودند, در طي ضرب و شتم 
  ""… زندگي و لذاتش در برابر تبري. آزاد شوید و نزد زن و فرزندانتان برگردید, آنيد

  ""!هرگز:"" ولي پاسخ این دو شهيد همچون دیگران راسخ و پر طنين بود
آقایان دهقاني و انوري را جلوي جوخه اعدام قرار .  قتل هم دست بردار نبودند حتي با صدور حكم

شليك هوایي بود و امتحان . یك اعدام تصنعي … صداي شليك گلوله . آتش ,هدف , آماده !جوخه . دادند
دیگري بود آه از این دو عاشق صادق به عمل مي آمد مهلت دیگري داشتند براي اندیشيدن و تصميم 

 -.  دژخيمان اميدوار بودند آه این بار دیگر صبر و تحمل و بردباري ایشان را در هم شكسته اند.گيري
  . هرگز-: حال تبري مي آنيد؟ و همان جواب راسخ

  :یكي از آن دو شهيد بزرگوار آهسته زیر لب افزود آه . جوخه بار دیگر آماده شليك شد
  .از سه یا چهار گلوله واهمه آنيم چرا ما باید .  گلوله شليك شد٧٥٠ به حضرت باب -

  .و باالخره اعدام بيدليل و نارواي آنها انجام گردید
آخرین وصيت جناب انوري به خانواده اش این بود آه بين جوخه اعدام او شيریني پخش آنند یعني 

ش نمي این وصيت عمل شد منتهي همسر و فرزندان. بين آسانيكه پایاني پر افتخار به زندگيش داده بودند
  . خواستند قاتلين شوهر و پدر خود را بشناسند بهمين دليل بجاي شيریني مقداري وجوه نقد فرستادند

به خانواده و بازماندگان شهدا ) بيت العدل( پيامهاي تسليت همدردي از جانب مرآز جهاني بهائي 
  :و پاسخ خانواده جناب دهقاني این بود. رسيد

زي براي نثار در راه جمال مبارك داریم آه هرگاه الزم باشد نثار  ما هنوز هم قطرات خون ناچي-""
  .""خواهيم آرد

دختر آوچك هشت ساله یكي از این گروه شهدا شيراز تنها آودآي بود آه اجازه مالقات قبل از تير 
معلمش . این روح مشتاق آوچك روز بعد بين معلم و همكالسيهایش شيریني و گل توزیع آرد. باران داشت

آیا این یكي از احكام و رسوم بهائيت است آه براي آشته شدن پدرت : "" دي متعجب شده بود آه پرسيد بح
  ""گل و شيریني پخش بكني؟

  .""او شهيد شد. پدر من آشته نشد: "" و پاسخ او چنين بود 
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  تبريز
  :تلگرافي دیگر

  یداهللا آستاني      فرامرز سمندري
  .ز امروز تير باران شدندمساعد و عضو محفل محلي تبری

   تبریز١٩٨٠ جوالي ١٤
  .جزئيات خواهد رسيد

مقاومت در برابر تبري، بازداشت غير قانوني، : همان اتهامات بي اساس. و بزودي جزئيات رسيد
  .حبس و اعدام

هنگامي آه در تبریز بودم با اعضاء محفل محلي و سائر احباي آن . من هر دوي ایشان را مي شناختم
  .قاتي داشتمشهر مال

بله ، .  سال پيش١٣١ولي ) جوالي(تبریز شهري آه ناظر تير باران حضرت باب بوده در همين ماه 
تمام جهان بهائي تبریز را ميشناسند آه اینك بار دیگر شاهد شهادت دو تن از خدمتگزاران خود بودند و به 

ر به اصطالح متهم و خائن به مردم ، جرأت مي توان گفت آه هيچيك از ساآنان این شهر بيش از این دو نف
  .در حق جامعه خدمت نكرده است
 جناب دآتر سمندري و جناب آستاني مطلع شدند آه چند ١٩٨٠ جوالي ١٤در آخرین ساعات از شب 

این . آنها به دعا و مناجات نشستند و خود را آماده نمودند. ساعتي بيش مهمان این جهان نخواهند بود
 ایام سجن با رفتار و روح بهائي خویش دیگر زندانيان و نگهبانان را چنان مجذوب برگزیدگان شهادت در

درست نيمه شب بود آه این دو . خویش ساخته بودند آه اینك با پخش حكم اعدام همه متأثر و گریان بودند
ل سایر در طول راه از راهروها و مقابل سلو. را از سلول خارج آرده و بسوي جایگاه تيرباران ميبردند 

زندانياني آه مرتكب قتل ، دزدي و سایر جنایات شده بودند، مي گذشتند و همه آه ایندو زنداني نمونه را مي 
  :شناختند و دوست مي داشتند فریاد اعتراض بر آوردند

این پزشك چه جرمي مرتكب شده آه همه را از وجودش محروم . ما مجرم هستيم باید ما را بكشيد"" 
  ""مي آنيد؟
و اینك همه . ب دآتر سمندري به دستور ستاد زندان در مدت سجن خود ، پزشك زندان گردیده بودجنا

  .مي دانستند آه زیر پرده دروغين تهمتهاي رنگين جرم اصلي او و برادرهایش مذهب و مرام آنها بود
 را مدت آوتاهي براي نوشتن وصيت نامه به آنها وقت داده شد و در حاليكه آخرین لحظات زندگي
  .مي گذراندند در سطوري آوتاه با عشقي آامل و در نهایت خویشتنداري از عزیزانشان خداحافظي آردند

آخرین یادداشتهاي تمام شهيدان امر در این دوره هميشه همينطوري بوده و گهگاه چنان عاشقانه و 
امه هایشان توقيف گشته دم زده اند آه ن"" آخرین لحظات حيات آه توأم با شوق و شادي است "" رهيده از 

  .و به خانواده و بازماندگانشان داده نشده است
لحظه اي خود را بجاي ایشان بگذارید، در مدتي آوتاه و طي چند سطر براي عزیزترین آسانتان چه 

  .خواهيد نوشت؟ و یا جاي همسري باشيد آه آخرین آلمات شوهرش به دستش مي رسد
  .واهد دیدعزیزترینش در این جهان آه دیگر نخ

  :و این آخرین پيام و آالم جناب دآتر فرامرز سمندري است به همسر و فرزندانش
  بنام خداوند بخشنده مهربان

  اي پروردگار عليم، تو، تنها واقف اسرار قلب من هستي
  عبدالبهاء عباس                

تراف و ایمان با شهادت به وحدانيت خدا و اعتقاد به حقانيت پيغمبرانش از جمله حضرت محمد و اع
به بر حقي حضرت بهاءاهللا و آئين مقدسش در حاليكه آخرین لحظات حيات را در زندان مي گذرانم 

  :این سطور را به خواست خود مينویسم
. من هيچ جرمي مرتكب نشده ام مگر آنكه بهائي هستم و صادقانه به ميهن و هموطنانم خدمت آرده ام

نچه را آه اآنون دارم و هرآنچه آه در آینده به من مي رسد به تمام مایملك من منقول و غير منقول آ
او مختار . بعالوه تمام وجوه نقدي آه در حساب بانكي خود دارم . همسرم آنيتا سمندري مي گذارم

  .است آه هرطوري مي خواهد از آنها استقاده آند
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. دانمان بكار ببرداز همسر عزیزم آنيتا مي خواهم آه حد اعالي تالش خود را در تربيت فرزن
از . و از او طلب عفو مي آنم آه زیر بار چنين مسئوليتي او را تنها ميگذارم. آيامرز، مریم و آاميار

  .خواهرانم مي خواهم آه آنيتا رااز صميم قلب در این تعليم و تربيت همراهي و مدد آنند
ز عزیزم  ، مریم جانم و خداحافظ آيامر. خداحافظ پدر و مادر محبوبم، خداحافظ آنيتاي عزیزم 

فرنگيس، مهر انگيز، روح انگيز، شور انگيز ، سيمين و : خداحافظ خواهران مهربانم. آاميار عزیزم
  .خداحافظ دوستان عزیز بهائي و غير بهائي. نسرین 

. لحظاتي دیگر من به همراهي برادر و یاور عزیزم یداهللا آستاني به جوخه اعدام سپرده خواهيم شد 
  .مه سپاسگزارممن از ه

  .براي آرامش روح من دعا آنيد
  سمندري: امضاء                   

  )وصيت نامه فوق داراي مهر و امضاء زندان جمهوري اسالمي ایران مي باشد
, خراسان, آرج , جهرم , بوآان , بویر احمد, اندرون بيرجند , اهرام , خانواده شهداء در آباده 

یزد و خد ا , اروميه , طهران , تبریز, شيراز , سنندج , ان شهر رشتپير, نوك بيرجند, مياندوآب , مهاباد
مي داند چه خانواده هایي در چه شهرهاي دیگري تاآنون با قلبي شكسته و چشمي گریان چنين وصيت 

  .نامه هاي مشابهي را از زندانهاي مختلف آشور و به قلم عزیزي دریافت داشته اند
ني به آنها امتناع شده و دست خالي و بدون آخرین آلمات وداع و چه بسيار آه از تحویل چنين متو

  .راهي گورستان شده اند و بر خاك گلگون عزیز خویش اشك و بوسه نثار آرده اند
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  آهنگ وحشت
   ""!هري, شب بخير "" 

او بهائي نبود ولي بسيار . نيمه هاي شب بود آه با زنگ تلفن یكي از دوستان از خواب بيدار شدم
  .او ميخواست بداند چه وقایعي در ایران در حال وقوع بود. ت و برآشفته بودناراح

آمي . او تازه در روزنامه لوس انجلس تایمز درباره اعدام چندین بهائي در طهران مطالبي خوانده بود
ا قبل از آن یك برنامه تلویزیوني تماشا آرده بود آه در آن یك مأمور دولت ایران همان اتهامات قدیمي ر

هري به خشم آمده . اتهاماتي آه حاال دیگر شما همه به آنها آشنائي دارید, عليه آئين بهائي تكرار آرده بود
  .بود

  ""چطور آنها جرأت ميكنند این چنين مطالب وحشتناآي را درباره این آئين بيان دارند؟""
  .""ت پاسخ دهيم هري هر وقت فرصتي به دست آمده است ما سعي آرده ایم آه به این اتهاما"" 
 من هيچوقت این مطالب ! نه حتي نيمه آاره !خوب شما آارتان را درست انجام نمي دهيد"" 

  .""ناشایسته اي را آه این شخص درباره آئين بهائي        مي گفت نشنيده بودم
  .""هيچكدام از این حرفها واقعيت ندارد, هري البته آه نشنيده بودي "" 
  ""تمام دروغند؟"" 

  .""بدون استثنا دروغ و بي اساس. همه آنها دروغند" "
  ""پس چرا چند نفر از این بهائيان به این پاسخ نمي دهند؟"" 
  .""ما از هر فرصتي آه بدست آوریم براي پاسخ دادن استفاده مي آنيم"" 
ي این شخص تا حد. شما باید هيچ فرصتي را از دست ندهيد و خود را براي مقابله آماده آنيد"" 

  .""او حتي مرا نگران آرد. موفق شده بود تا مردم را قانع آند
  .""تو مي بایست سالها پيش بهائي شده باشي. هري تو باید بهتر از اینها بداني"" 
تو هم این مطلب را مي داني ولي من یك موضوع را به . من خودم مي دانم آه مبتدي آندي هستم"" 

راني به اندازه این دلقك زرنگ و چرب زبان باشند، شما بهائيان دچار شما مي گویم ، اگر بقيه مأمورین ای
  .""مشكالت جدي خواهيد شد

ما این را مي دانيم ، ما همين حاال هم دچار مشكل و دردسر هستيم، ما حدود یكصد و پنجاه سال "" 
  .""است آه دچار درد سر بوده ایم

اگر آن فرد بتواند مرا نگران سازد و . ه و آن بله ، اما من منظورم همين االن است، همين دقيق"" 
مسلما . خونم را بجوش آورد، دیگر تكليف آسي آه هيچ چيز در مورد آئين بهائي نمي داند معلوم است

  .""چنين آسي دچار لغزش خواهد شد
  .""هري ما سعي داریم جلوي این آار را بگيریم""

حتي همكاران اداري من آم آم سئواالتي . يریدمن فكر مي آنم شما این آار را خيلي جدي نمي گ"" 
  .""را مطرح مي سازند

  .""آنها تخم شك       مي آارند. هري این درست همان چيزیست آه آنها مي خواهند"" 
  ""خوب آنها آارشان را درست انجام مي دهند، بهتر از شما"" 
  .""هري سر انجام حق پيروز خواهد شد"" 
  .""من واقعا مي خواستم این آدم را آتك بزنم. ران آوتاه مدت هستمسرانجام بله ولي من نگ"" 
  .""هري تو اشتباه مي آني"" 
شاید این طور باشدولي درست همين امروز صبح رئيس من گفت شاید قسمتي از این همه شایعات "" 

  .""و اتهاماتي آه عليه آئين بهائي مطرح مي شود ، صحت داشت باشد
هيچكس این مطلب را بهتر از تو نمي .  حتي یك آالم آن هم درست نيست .این طور نيست هري "" 

  .""داند
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. آنها را زیر پا له آن. پس خودت را به رادیو و تلویزیون برسان، و این بدبختها را از صدا بينداز"" 
 ١.""هرآجا دودي هست البد آتشي هم هست:"" واال مردم خواهند گفت 

  ""درست است؟
  .""ست مي گویندآنها آامال در"" 
  .""منظورت چيست آه درست مي گویند"" 
اما . "" هرآجا دودي هست البد آتشي هست. ""در این مورد این ضرب المثل قدیمي واقعيت دارد"" 

  .""نه آنطور آه رژیم آنوني ایران سعي مي آند
  .""من آه سر در نمي آورم"" 
  .""هائي در ایران استهري این دود ناشي از سوزاندن بيش از هزار خانه ب"" 
  ""داري شوخي مي آني؟"" 
  .""فقط بيش از سيصد خانه را در شيراز آتش زده اند. نه بر عكس خيلي هم جدي هستم"" 
  .""پس چرا این مطلب را به جهانيان اعالم نمي آنيد؟ این خيلي وحشتناك است"" 
اتفاقا االن آه ما داریم با هم  . ولي تو درون پيله خود خزیده اي. هري ما داریم اعالم مي آنيم"" 

  .""حرف مي زنيم خانه بعضي از بهائيان بي گناه دارد دود مي شودو به هوا مي رود
  .""من آه احساس انزجار مي آنم"" 
  .""ما هم احساس انزجار مي آنيم "" 
  .""به آمك آنها بشتابيد"" 
من این را فراموش . ه قتل رسانده اندآنها یكي از دوستان مرا با پسرش ب. هري ما سعي مي آنيم "" 

   .""نخواهم آرد
  .""آجا چنين اتفاقي افتاده است"" 
من و همسرم مارگریت با هم به آنجا رفته بودیم و مهمان محفل . در شهري موسوم به مياندوآب""

  هري این تروریستها حظيره القدس. روحاني محل در حظيره القدس آنجا بودیم
. دود مورد بحث شما این است. همراه با هشتاد خانه دیگر در آن منطقه . ه اندرا با خاك یكسان آرد

آنها خانه ها را ضبط     مي آنند ، به غارت آنها مي پردازند، وسائل آنرا مي فروشند و با یك آبریت 
خانه مردم را به آتش مي آشند وصاحب خانه ها نظاره گر شعله هاي آتشند و آاري از دستشان ساخته 

  .""يستن
  ."" نمي آنندا مسئوالن امر در این مورد آاري چر. این عمل غير قانوني است"" 
  .""آار آه مي آنند آنها به آتش مي افزایند"" 
  .""من آه باور نمي آنم"" 
این موضوعي است آه نه فقط به سازمان ملل بلكه به اطاق اخبار . بهتر است باور آني هري"" 

تروریستهاي آنها خانه ها را از بحر خزر تا خليج فارس و از مرز عراق تا . ستسراسر دنيا مخابره شده ا
  .""هيچكس از دست آنها در امان نيست. افغانستان آتش زده اند

  ""آیا این حقيقت دارد؟""
  .""حقيقت دارد""

  ""واقعا؟"" 
حضيره . بينممن هم اآنون تلگرافي را در مورد مياندوآب در جلو چشمانم روي ميز مي . واقعا"" 

  .""پدر و فرزند به قتل رسيدند. القدس مياندوآب نابود شد
  ""ولي آخر چرا بيل ، چرا؟"" 
  .""چون آنها بهائي بودند"" 
  .""این یك جنایت است. اینكه دليل نمي شود"" 
  ""این طور نيست؟"" 
  .""خونم دارد به جوش مي آید"" 
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  .""رسيهري ، حرارتش را زیادتر آن تا به پاي من ب"" 
  ""شما چيزي در مورد آتش گفتيد؟"" 
این جانيان و تروریستها تنها به سوزاندن حظيره القدس مياندوآب و آشتن سرایدار و . بله گفتم"" 

آنها . پسرش رضایت ندادند بلكه آشوبگران را واداشتند تا اجساد آنها را در خيابان به خاك و خون بكشند
رد  وچاقو شرحه شرحه آردند و قطعات آنرا به ميان آتشي آه براي همين بدنهاي عزیز این دو تن را با آا

آیا این همان آتش مورد . این همان آتشي است آه تو صحبتش را مي آردي. آار افروخته بودند انداختند
  ""نظر شماست؟

  .""این واقعا وحشتناآترین چيزیست آه تاآنون شنيده ام"" 
بعضي . هيچكس در امان نيست . هائيان ایران اتفاق مي افتداین زجر و آشتار هر روز براي ب"" 

  .""اوقات اوضاع از آنچه در مياندوآب هم اتفاق افتاد بدتر است
  :هري از خشم به خود مي لرزید و فریاد زنان گفت

پس چرا شما شخصا در این مورد آاري نمي آنيد؟ بجاي اینكه اینجا و آنجا بنشينيد و حرف بزنيد؟ "" 
تلویزیون نمي روید و این قاتلين را رسوا نمي آنيد؟ یا در رادیو اعالم نمي آنيد؟ یا چرا به چرا به 

  ""روزنامه ها آگهي نمي دهيد؟ یك آاري بكنيد، چرا آتابي در این باره نمي نویسي ؟
  .""شب بخير هري"" 
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  استقبال از قهرمان 
او . خش خانه خود را در بيرجند ترك آرداسداهللا مختاري در صبح یكي از روزهاي آفتابي و فرحب

روز بعد . ولي شامگاهان آنروز گوسفندانش تنها به خانه برگشتند. گله گوسفندش را پيشاپيش خود مي راند
  .آنقدر با سنگ به او زده بودند تا جان داده بود. اسداهللا را در نزدیك خانه اش در مزرعه یافتند
  .به شهيد شداسداهللا مختاري در صبح یك روز دوشن

آخر خانواده مختاري بهائي . اسداهللا و خانواده اش از دست مردم آن حوالي رنج بسيار برده بودند
با چماق به سر اسداهللا آوبيده بودند و با مشت به . بودند و همسایگان با آنها با خصومت رفتار مي آردند

سرش .  چند ماه عليل و بستري شده بوداو دو بار براي. جانش افتاده و سنگهاي بزرگ به سرش زده بودند
همه مخصوصا همسایگانش منتظر بودند تا اسداهللا . بدنش آوفته و آبود شده بود. بشدت آسيب دیده بود

ولي با وجود درد و ناراحتي اسداهللا باز هم بمحض اینكه رمقي در خود دید بستر بيماري را . جان سپارد
  . انش پرداختترك گفت و به مواظبت و نگهداري گوسفند

و این در زماني روي مي داد آه چوپان . در دو واقعه جداگانه تمام وسائل خانه اسداهللا بغارت رفت 
  .سالخورده و خانواده اش در خانه نبودند

آنها خيلي فقير بودند و مدتهاي مدید طول مي آشيد تا بتوانند پول آافي پس انداز آنند و آن وسایل را 
  .نددوباره خریداري نمای

  . خوشبختانه او هنوز گوسفندانش را داشت 
سپس یكروز آه اسداهللا و همسر و فرزندانش در خانه نبودند و براي دیدن اقوام و دوستانشان به 

  .روستائي دیگر رفته بودند، گله آوچك اسداهللا به سرقت رفت
. اش امرار معاش ميكردنداین تنها دارائي اسداهللا در دنياي خاآي بود آه به آمك  آن  خود و خانواده 

بدون هيچ ترس و واهمه اي . او بخوبي مي دانست آه گوسفندان بوسيله همسایگانش بسرقت رفته است
  .سراغ همسایگانش رفت تا آنها را پيدا آند

اسداهللا با اندوه فراوان ، دریافت آه تمام گوسفندانش سر بریده شده اند و گوشت و منافع آن بين دزدان 
  . استتقسيم گشته

  .او به تبهكاران گفت آه بر طبق آتاب مقدس و مذهب خودشان  مجاز نبوده اند غذاي دزدي بخورند
  :آنها خندیدند و گفتند

این آار عبادت . ما مي گویند آه دزدیدن اموال بهائيان گناه بحساب نمي آید) روحانيون(علماء "" 
 آنيم هم خدا و هم خلق خدا بما اجر و عبادت، هرگاه ، اموال بهائيان را تصاحب و مصرف. خداست

  .""همه این مردم این را مي دانند. پاداش مي دهند
  .آنها به درماندگي اسداهللا خندیدند

باز هم معدود وسایلي را . زماني دیگر بيش از یكصد تن از اوباش دور خانه آوچك اسداهللا را گرفتند
قبل ازاینكه با دستهاي پر خانه را ترك آنند، . ا بردندآه او پس از غارت قبلي بتدریج فراهم آرده بود بيغم

آنها یك بار دیگر سعي آردند . فرصت آافي داشتند تا چوپان سالخورده را مورد ضرب و شتم قرار دهند
  .او را وادار سازند تا از ایمان به بهاءاهللا و آئين بهائي دست بردارد

  .""دست از ایمانت بردار:"" آنها اصرار ورزیدند 
"" آیا اینها هيچوقت نمي خواهند بفهمند؟:"" اسداهللا سرش را بعالمت نفي تكان داد و با خودش گفت

استقامت او و امتناعش از تبري، آنهم در مواقع مواجه شدن با خطري جدي، آشوبگران را بيش از پيش 
 سوزاندن چوپان عده اي دیگر هوس زنده"" بيائيد سرش را ببریم"" یكي از آنها پيشنهاد . بخشم آورد

  .سالخورده را داشتند
: "" بدون هيچ ترس و واهمه اي به آنها گفت . اسداهللا مختاري در تمام این مدت ساآت و آرام بود 

  .""من در انبار هيزم خودم چوبهاي بسيار عالي و ظرفي نفت دارم
بفرمائيد هر چه :"" او قوطي آبریتي از جيبش در آورد و آن را بدست سر دسته اوباش داد و گفت 

  .""من در اختيار شما هستم. دلتان مي خواهد بكنيد
چوپان . شجاعت اسداهللا در حقير شمردن تهدیداتشان آنها را خجلت زده آرد. جمعيت درنگ آردند

  :سالخورده چون آوهي استوار اعالم آرد
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  .""م بر نميدارمحتي اگر مرا زنده زنده بسوزانيد باز هم بهائي هستم، من هرگز دست از ایمان"" 
  .اعضاء خانواده اش استوار و مستقيم در آنارش ایستادند

شما حتي یك آلمه دیگر غير از . حتي اگر همه ما را بسوزانيد، ما بهائي هستيم:"" اسداهللا اعالم آرد
  .""ما بهائي هستيم و بهائي خواهيم ماند. این حرف از ما نخواهيد شنيد

 و خانواده اش تأثير دلسردآننده اي حتي بر روي آن جانيان شجاعت و عدم ترس و واهمه اسداهللا
چند نفري ازآنها غرولند آنان و ناراضي ولي در باطن خجالت زده و شرمسار خانه را . سنگدل گذاشت

  .ترك آردند
سر دسته اشرار با بيشرمي تمام اخطار آرد آه روزي .آنها خانه را با اآراه و لجاجت ترك آردند

  .ز خواهند گشتدیگر حتما با
  .آنها همين آار را آردند

آنها با سنگهائي آه در . این بار آنها پير مرد را تنها در مزارع اطراف با گوسفندانش گير آوردند
  .مشت داشتند آنقدر به سر و روي پير مرد زدند تا جان داد

.  شرآت آردندعده اي از این قاتلين جسارت را به حدي رساندند آه در جلسه بازجوئي مرگ اسداهللا
آنها مي دانستند آه هرگز بخاطر آشتن یك بهائي مجازات نخواهند شد آخر، همانطور آه بارها گفته شده 

  .""بهائيان بدرد همين آار مي خورند"" است، 
اما اسداهللا مختاري . جاي تعجب است آه آنها بخود زحمت دادند تا یك جلسه  بازجوئي ترتيب دهند

 در روستائي دور دست بود اما فرد مشهوري به حساب مي آمد و عالوه بر دشمنان هر چند آه یك چوپان
آنها با اصرار مي گفتند . قاتليني آه در بازجوئي شرآت آردند با گستاخي فریاد زدند. دوستاني هم داشت

آنها در این مورد شدت عمل . آه نمي خواهند جسد این چوپان سالخورده در شهرشان بخاك سپرده شود
  .خرج دادندب

این توهيني نسبت به مقدسات ماست آه بگذاریم جسد یك بهائي را در شهر مقدس :"" آنها مي گفتند 
  .""ما دفن آنند

  !شهر مقدس قاتلين 
در جریان بازجوئي ، آنها آشكارا بخود مي باليدند . آنها هيچگونه نيشخندي در این حرف نمي دیدند

آنها با ضربات سنگ و مشت او را بقتل .  با دست خالي آشته اندآه آساني هستند آه پير مرد بهائي را
آنها بدین امر اعتراف آردند و به بهائياني آه در آنجا حضور داشتند هشدار دادند آه نوبت . رسانده بودند

  .همه آنها آشته خواهند شد. آنها هم خواهد رسيد
  .""این حرف را جدي بگيرید:"" آنها تهدید آنان گفتند

آنها با . هشدار دادند آه بزودي این مشكالت براي بهائيان در سراسر مملكت پيش خواهد آمدآنها 
اصرار و الحاح مي گفتند آه زمان آن رسيده است تا بهائيان مذهب دروغين خود را انكار آنند و مسلمان 

  .ن ساآت ماندندبهائيا. هيچكدام از آنها. در آینده آنها چاره دیگري نخواهند داشت. شوند، یا بميرند
نه اینكه بخواهند از بهائيان حمایت آنند . مأمورین پليس سعي آردند این گردن آلفتها را خاموش آنند

در مقابل چشم . قاتلين به این امر توجهي نمي آردند. بلكه بخاطر اینكه بتوانند به بازجوئي ادامه بدهند
  .ي حضور یافته بودند سنگ پرتاب آردندمأموران پليس آنها حتي به بهائياني آه در جلسه بازجوئ

آه این البته . این قاتلين آه خود اعتراف به جنایت آرده بودند سرانجام از طرف پليس متهم شدند
سرانجام دیگر جاي . براي بهائيان حكم یك پيروزي را داشت پليس مجبور شده بود آاري انجام دهد

  .  با اآراه تمام مجبور شد آه آنها را توقيف آندپليس. انكاري نبود آه این افراد گناهكار بودند
همه ميدانستند آه این فقط یك ظاهرسازي و فرماليته است آه در آن , این یك پيروزي تو خالي بود

آخر حتي پليس هم خنده اش گرفته بود آه این جنایتكاران با چنين . اوضاع و احوال ایجاب ميكرده است
  .آرده بودندصداي بلندي به این قتل اعتراف 

این روزها این مطلب یك جریان عادي شده است آه تروریستها در سراسر دنيا مسئوليت قتلها و 
  .اعمال هولناك و شرم آور خود را بعهده گيرند

قاتلينش تمام قوانين الهي و انساني . اسداهللا مختاري یك بهائي بود و بخاطر بهائي بودنش جان داده بود
قاتلين . جلسه بازجوئي یك فریب بود. بله آنها توقيف شدند ولي براي مدتي موقت. درا زیر پا گذاشته بودن
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آنها با پيروزي تمام به خانه هایشان بازگشتند و . همه آنها. از همه اتهامات و گناهان تبرئه شدند
  .همسایگانشان با سالم و صلوات از آنهاهمچون قهرمانان استقبال آردند
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 اطفال
 
  

  اد آيت اهللا ده ساله زنده ب
تا آنون در مورد شهامت، استقامت و دليري شهداء بزرگسال بهائي زیاد صحبت آرده ایم ولي از 

آنها هر روز با شهامت و فداآاري خویش با تنفر و تعصب جامعه . اطفال بهائي آمتر مطلبي شنيده ایم
الغه نيست اگر بگویيم آه اآثریت مب. بعضي از این برخوردها قهرمانانه است. خارج برخورد مي آنند

  .اطفال حتي در سنين خردسالي به اندازه والدینشان با شهامت و استقامت     مي باشند
آنها مشتاق شنيدن . اطفال و جوانان خانواده هاي بهائيهميشه در صف مقدم امور تبليغي بوده اند

 ميشود و این مطالب را براي سرگذشتهایي هستند آه در مورد حضرت اعلي و حضرت بهاءاهللا بيان
  .دوستانشان تكرار مي آنند

. حضرت اعلي در آثار خود پيش بيني فرموده اند آه اطفال یوم جدید آامال متفاوت از قبل خواهند بود
  :مي فرمایند

طفل تازه متولد شده آن عصر برتر و باالتر از علماء و محترمين زمان حاضراست و همچنين "" 
اعلم این عصر و  ترین افراد آن زمان از لحاظ فهم  آمال باالتر از دانشمندان وعلماء پست ترین و نادان
  ٢"".زمان خواهند بود

  ترجمه                     
  

اآثر این اطفال بسيار . هزاران طفل بهائي در این ایام با ستمهاي ظالمانه در مدارس ایران مواجهند
  .آودآان هم سن و سال خود دارنداغلب اوقات معلوماتي بيش از . ساعي و آوشا هستند

اینكه باید علم آموخت تا بتوان به همنوعان خود خدمت بيشتري نمود خود یكي از تعاليم مؤسس دین 
بنابراین با اشتياق تمام به . آنها از صميم قلب به حضرت بهاءاهللا عشق مي ورزند. و آئين این اطفال است

هند مبلغ و مهاجر شوند و به هر شغل و حرفه اي آه در آنها مي خوا. یادگيري دروس خود مي پردازند
  .آینده روي مي آورند در نوع خود بهترین باشند

دستورات دیانت بهائي به آنها مي آموزد آه وقتي بزرگ شدند باید ممتاز از سایر مردم دنيا گردند و 
مد نظر داشته باشند آنست آه مهمترین چيزي آه باید در . در تمام اعمال و رفتار خود مشار بالبنان باشند

  .باید انسانهائي شریف  و روحاني گردند و خدمت به عالم انساني نمایند
آنها در . اطفال مي آوشند تا با تمام دل و جان وفادار به این تعاليم باشند و به آسب دانش مي پردازند

 عشق و محبت مي آموزند و نه آالسهاي مدرسه و در دامن خانواده بهائي و در تمام ایام زندگيشان روحيه
به آنها آموخته مي شود آه در سراسر زندگي خود نسبت به جميع افراد . فقط در قول آه با رفتار و اعمال

آنها سخت مي آوشند و از . چه یار و چه اغيار خوشخو و با محبت ، صميمي و مثمر ثمر و خدوم باشند
  .خوبي هستنددرس خود لذت مي برند و در نتيجه اغلب شاگردان 

اآثر اطفال بهائي دروس اسالمي را بهتر از همكالسان مسلمان خود      مي دانند آنها قادرند قرآن 
بخوانند و آن را بهتر از همساالن مسلمان خود و حتي در بعضي مواقع بهتر از معلمين خود ترجمه مي 

  .نمایند
 مي گویند آه بعلت همين امر بعضي معلمين آنها بعضي اوقات شكوه آنان به والدین اطفال بهائي

اوقات بچه هاي بهائي پيش نماز مدرسه خود           مي شوند و بخاطر درك عميقشان از قرآن از طرف 
 ساله بهائي ١٠ آیت اهللاین امر خود ناراحتيهاي بسيار براي . همكالسان خود به آیت اهللا ملقب مي گردند

  .ببار مي آورد
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  !نود سال در مقابل ده سال! فرسه نفر به عليه يك ن
. اطفال بهائي با چنين درك، دانش و استعداد ابدا مورد مهر و عالقه وزارت آموزش و پرورش نيستند

بر طبق نظر آن وزارت خانه همه اطفال باید به راه راست داللت شوند آه از نظر آن ها راه راست اسالم 
  .است

 آن وزارتخانه برنامه مفصل و متشكلي بر عليه اطفال جامعه بهائي در ایران آامال واقف است آه
این قسمت . آثار و شواهد بسيار در تأئيد این امر موجود است. بهائي در تمام مدارس ایران تهيه دیده است

  .مهمي از نقشه آلي روحانيون مذهبي براي امحاء و نابودي جامعه بهائي است
 هاي قهرمانانه و متأثر آننده نيست آه این اطفال براي یك ناظر و شاهد هيچ چيزي بهتر از صحنه

بعضي اوقات حتي سه تن . خردسال محكم و استوار در مقابل شكنجه گران خود ایستادگي مي آنند
  .بزرگسال با یك طفل آوچك پرشهامت بهائي به مقابله بر مي خيزند

باید گفت آه . ردد شجاعت خردساالن بهائي باعث خوشایند سایر دانش آموزان آالس      مي گ
وقتي این صحنه هاي مقابله در یك آالس درس عمومي پيش مي آید . تمامي همكالسان دشمن آنها نيستند

آنها بياد صميميت و عشقي . بسياري از اطفال دیگر نسبت به دانش آموزان بهائي همدردي نشان مي دهند
  .اشته اندهستند آه اطفال بهائي هميشه بيدریغ نسبت به آنها مبذول ميد

اگر اطفال به خود واگذارده شوند . هيچكس زودتر و خالص تر از آودآان به محبت پاسخ نمي دهد
هرگز نسبت به هم تعصب مذهبي نمي ورزند و هرگز افكار مسموم در ذهن پاك آنها بوجود نمي آید تا آنها 

  .را وادار نماید آه بر عليه همكالس بهائي خود به دشمني بر خيزد
وقات برخوردي بين یك معلم آه ممكن است سي ساله باشد با یك طفل بهائي آه ده دوازده بعضي ا

  .ساله است در مقابل تمامي آالس پيش مي آید
او با شدت تمام . معلم با یك سري ناسزا و تهمت و افترا در مورد دیانت بهائي لب به سخن مي گشاید 

ئي روحيه بسيار شجاعي دارند و به آرامي نمي توانند اطفال بها. طفل بهائي را مورد خطاب قرار ميدهد
اعتراض آنها نسبت به بي . آنها به مقاومت بر مي خيزند. ناسزاها را بر عليه دیانتشان تحمل نمایند

  .انصافي معلم باعث ایجاد بحثي عمومي درباره دیانت بهائي در مقابل آالس مي گردد
خردسال به سئواالت و تفسيرهاي معلم مي دهد اغلب پاسخ هاي غير منتظره و موثري آه این طفل 

او آه انتظار یك پيروزي سهل الوصول را داشته است یك مرتبه خود را . معلم را به سكوت وا مي دارد
  .مغلوب یك پلنگ ده ساله مي بيند

 !      دفاع , حمله . مثل یك مسابقه تنيس. این موضوع براي آالس به صورت یك سرگرمي در مي آید
  ! یك ضربه دیگر و افتادن توپ!جواب با پشت راآت , توپ با روي راآت 

آف زدن , پاسخ , سئوال : بچه ها آم آم بهر یك از جوابهاي طفل بهائي عكس العمل نشان مي دهند
  !بچه ها

  ! شادي بچه ها , پاسخ , سئوال 
  ""!فریاد زنده باد "" 
  ""!بهائي بر معلم مقتدر پيروز شده است "" 
  .البته معلم ابدا احساس خرسندي نمي آند.  هاي  آالس از این بابت ابراز خوشحالي مي آنندبچه

. عصباني و عصباني تر مي شود, معلم آه از پاسخهاي طفل بهائي سرخورده و مأیوس شده است 
  .سر انجام آالس را ترك مي آند تا با سائر معلمين به مشورت بپردازد

  .آنها به نجات او مي آیند
نها در ساعتي آه طفل بهائي درس دیگري مانند ورزش و ریاضي دارد به دنبالش مي فرستند و او آ

انها حاال سه به یك . را وادار مي نمایند آه بر خالف ميل خود راجع به دیانت بهائي با آنها بحث نماید
  .هستند

سعي دارند آه طفل .   مي شودفریادشان بلند و بلند تر      . آنها بحث مي آنند و باز هم بحث مي آنند
با یك چنين طفلي حتي با وجودیكه معلمين سه نفر بودند در بحث خود . بهائي را خسته  و مغلوب سازند

دچار شكست گردیدند و شروع به شدت عمل و آتك زدن طفل بهائي نمودند  عاقبت آار به جائي آشيد آه 
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را از روي یك آتاب سراسر فحش بر عليه دیانت پسر شجاع خردسال را وا داشتند تا مطالب وحشتناآي 
  .بهائي رو نویسي نماید

وقتي آه دآتر بر بالين او حاضر شد به دآتر گفت آه سردرد . طفل بهائي مریض و بستري گردید
شدیدش بواسطه فشار بي اندازه اي بوده است آه به مغز ظریف و پاك او وارد آورده اند تا آن همه مطالب 

  .ددروغ را بنویس
. شبيه این صحنه ها هر روز براي اطفال معصوم بهائي پيش مي آید. این یك نمونه تنها نيست 

  .تصورش را بكنيد
آنها . سه تن ایدئولوگ بزرگسال آه توسط وزارت آموزش و پرورش تعليم دیده اند فرستاده مي شوند

 ده دوازده ساله بهائي بمبارزه با گروهي از دانش آموزان بزرگتر تشكيل نيروئي را مي دهند  تا با طفل
  .برخيزند

ساعتهاي . آنها با تمام قدرت و داد و بيداد سعي دارند آه ریشه ایمان این موجود خردسال را بخشكانند
درست مثل بره اي آه . متوالي او را مثل یك اسير آه باید به حرف هایشان گوش دهد احاطه مي آنند 

  . باشندگرگان از همه سو او را محاصره آرده
تمام گفته ها و . آنها از هر تاآتيك ظالمانه اي آه به فكرشان برسد استفاده مي آنند تا او را بترسانند

  .تكذیب مي نمایند, تمام آنچه را آه در خانه به او آموخته اند
  !شكست : پایان تمام این حمالت را مجسم آنيد

ر بچه بهائي به هدر رفته است گيج و مبهوت آنها وقتي مي بينند آه تمام آوشش شان در مقابل یك پس
آنها واقعا نه تنها در مقابل استقامت قهرمانانه طفل بهائي مات و مبهوت مي شوند بلكه باطنا . مي شوند

  . مي خورنداسزاي خود دریافت آرده اند تكان بخاطر پاسخ هاي جالبي آه در برابر سئواالت مملو از ن
 به تمام پيامبران الهي احترام بگذارند آه این احترام مسلما شامل اطفال بهائي آه آموخته اند تا

نيز مي گردد پاسخ خود را با آیات زیباي قرآن در هم مي آميزند و اینجاست آه ) ص(حضرت محمد 
اطفال بهائي از آیات مبارآه اي آه در آثار دیانت خود خوانده و حفظ . حمالت معلمين خنثي مي گردد

  .این اطفال سر خود را در مقابل حمالت شدید دشمن خم نمي آنند.  مي گيرندآرده اند نيز آمك
"" بعضي اوقات هم آنها را بخاطر اعتقادشان به . بعضي اوقات حاصل این آار آتك خوردن است 

از مدرسه اخراج مي آنند و این بستگي بميزان عصبانيتي دارد آه معلمين سرخورده و "" دین دروغين 
  .ن  حد رسيده اندمأیوسشان به آ

ربوده شده اند زیرا نتوانسته اند , دانش آموزان توسط معلمين تعليمات دیني خود, در حد اقل دو مورد 
  .تحمل نمایند آه توسط آالم آتاب مقدس خودشان قرآن بدین خواري مغلوب شوند

 و از تماس با با زور به ازدواج اشخاص مسلمان درآمده اند, دختران دانش آموز بر خالف ميل خود 
  .والدینشان منع شده اند

  
  

  ."پدرم چون بهائي بود آشته شد"
آیا در این آالس آسي "" اولين سئوالش این بود . یكي از معلمان تعليمات دیني وارد آالس درس شد

  ""هست آه پيرو دین واقعي نباشد؟
  .هيچكس پاسخ نداد

  :معلم اصرار آنان گفت
  ""ین آالس بهائي وجود دارد؟منظورم این است آه آیا در ا"" 

  :دختر پانزده ساله اي از جا برخاست و گفت
  ""من بهائي هستم"" 

  :معلم با لحني توهين آميز و آميخته با دشنام خطاب به آالس گفت
بگذارید به همه شما اعالم آنم آه این دختر نجس و غير قابل معاشرت است و هيچكدام از شما حق 

  .شيدندارید با او در تماس با
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او اخطارآرد آه این . معلم از این دختر خواست تا ته آالس برود و تنها روي یك نيمكت بنشيند
  .وضعيت باید تا آخر سال مراعات گردد و هيچكس اجازه ندارد در آنار دختر بهائي بنشيند

نده تابستان را چگونه گذرا"" از بچه هاي یك آالس در یزد خواسته شد تا درباره این موضوع آه  
  .انشائي بنویسند"" اید

دختر یازده ساله یكي از شهداء سبعه یزد انشائي جالب و مستند درباره آنچه آه در تابستان براي آن 
خانواده اتفاق افتاده بودنوشت و یادآور شد آه چگونه پاسداران انقالب به خانه آنها ریختند و پدر محبوب 

در مورد مالقات خود با پدرش در زندان مطالبي نوشت و او . او را دستگير نموده و به زندان بردند
انشاء او آنچنان متأثر . یادآور لحظه اي گردید آه خبر تيرباران و شهيد شدن پدر عزیزش را شنيده بود

  .آننده بود آه اشك به چشمان معلم و بچه هاي آالس آورد
ر و مغموم را در عين حال رنجيده در انشاء باعث گردید تا معلم متأث"" بهائي "" اما آاربرد آلمه 

بهمين علت معلم انشاء او را نزد مدیر . دختر بهائي مي بایست مالحظه این مسئله را ميكرد. خاطر سازد
"" بهائي "" ولي چون آلمه . انشاء تو شایسته بهترین نمره است: ""  به دختر بهائي گفته شد. مدرسه برد

  .""ه خارج مي گرددرا چند بار ذآر آرده اي انشایت از رد
به من گفته شده بود آه درباره آنچه در تابستان برایم اتفاق افتاده است مطالبي : "" دختر پاسخ داد

پدرم را بخاطر آنكه . آنچه نوشته ام عين حقيقت است. تمام این جریانات براي من پيش آمده است. بنویسم
  .""بهائي بود آشتند

كي از چهار پسر یك خانواده بهائي را گرفتند و او را بر روي در زنجان یكي از مأموران دولتي ی
  .زمين محكم بستند، زیرا آن پسر گفته بود آه قلبش از نار محبت حضرت اعلي در احتراق است

پيشواي نامي شهر آتشي بر روي سينه او افروخت تا آن جوان معناي واقعي سوزش و احتراق را بر 
  .سينه خود احساس آند

وقتي آه آتش داغ تر و . د اگر مي خواهد در امان بماند باید از گفته خود دست برداردبه او گفتن
فكر مي :"" سوزانتر شد و بر شدت درد افزوده گشت پسر جوان بر روي شكنجه گران لبخندي زد و گفت 

  ""آنيد مي توانيد با ترس و ارعاب مرا وادار سازید تا مثل شما شوم؟
 بدنش را در بر گرفتند و سينه اي را آه در آن قلبي بخاطر عشق به او جان داد، شعله هاي آتش

او توانست پایداري و استقامت نماید زیرا مي دانست بر . حضرت اعلي و دین و آئينش ميطپيد سوزاندند
  .سر چه آاري جان       مي بازد

یستها و شكنجه و ترور. این همان سنگ ایمان است آه هيچ گنجي در زندگي با آن برابري نمي آند
  .گران عصر بربریت ایران سرانجام دندانشان به همين سنگ خورده و خواهد شكست 

  .حتي اطفال خردسال هم در معرض امتحان قرار مي گيرند
او در آالس آمادگي شرآت مي آرد تا سال بعد به آالس . آوچكترین این اطفال پنج سال بيش نداشت

آودآي آامال حيرت انگيز و . زیادي از آثار بهائي از بر آرده بوداول برود اوقبال شش مناجات و آیات 
بسيار مؤدب و باهوش بود و بسرعت مطالب را فرا مي گرفت و محفوظات خود را با لحن بسيار قشنگي 

  .مي خواند
وقتي آه بازرس اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمد، معلم آالس آمادگي عالقمند بود تا با نشان 

  .يتهایش در تعليم آودآان خود ببالددادن موفق
برنامه . بنابراین طبيعي بود آه بهترین شاگرد خود را صدا زند تا اشعاري را آه فراگرفته بود بخواند

. اي آه توسط این طفل خردسال اجرا گردید بازرس را به حيرت وا داشت و او را بسيار خشنود ساخت
من آودك : "" ن شعري آه با این جمله شروع مي شدمعلم به طفل گفت آه شعر دیگري بخواند، هما

  . ""مسلمانم
معلم تقاضاي خود را تكرار . طفل بهائي بدون اینكه آالمي بر زبان راند به صورت معلم خيره ماند

معلم آه حيرت زده و ناراحت شده بود در مقابل بازرس .آرد ولي باز هم آن طفل خردسال ساآت ماند
اونمي توانست بفهمد آه چرا بچه ایكه این قدر سریع اشعار را فرا مي . دیددستپاچه و خجالت زده گر

چرا شعر را نمي : "" معلم از پسر بچه پرسيد. گرفت و مي خواند اآنون ساآت و خاموش  مانده است 
  ""خواني؟
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  .""من بهائي هستم. چون من مسلمان نيستم:"" طفل خردسال گفت
شكایت نزدمدیرمدرسه بردواو هم مادربچه را به مدرسه بازرس با عصبانيت آالس را ترك آردو

فراخواندوبه اواخطارآرد آه بایدبه بچه اش تعليم دهد آه پيش هم آالسانش از دین بهائي سخني بميان 
وقتي آه مادرپي برد آه چه اتفاقي افتاده است او هم طبيعتا به پسر پنجساله اش گفت آه باید عاقل . نياورد

من بهائي هستم و هميشه به مردم :"" توانست این پند را بپذیرد و به مادرش پاسخ دادنمي.و محتاط باشد
خواهم گفت آه من بهائي هستم و اگر آنها مزاحم من شوند من به نزدیكترین اداره پليس خواهم رفت و 

طفل ولي این . طفلك بيچاره نمي دانست آه براي او هيچ اداره پليسي وجود ندارد.""شكایت خواهم آرد
  .نوراني پنج ساله بدین امر پي خواهد برد و بيش از پيش محكم و مستقيم خواهد ماند

  
  

  نامه اي از يزد
براي خاتمه بخشيدن به این بخش در مورد اطفال بهائي ایران ، هيچ چيز بهتر از آن نيست آه 

ین نامه پس از پایان ا.  از یزد را تقدیم دارم١٩٨١قسمتهائي از یك نامه واصله در تاریخ سوم نوامبر 
نگارش آتاب واصل گردید و وقایع را بطرزي ساده ، دليرانه و بسيار بهتر از آنچه آه از عهده من ساخته 

  .چند هفته بعد از وصول این نامه ، نگارنده آن دستگير و به زندان افتاد. است شرح ميدهد
  برادر عزیزم 

در این روزهاي پر آشمكش ، اطفال ما . وع آنمآن قدر گفتني زیاد است آه نمي دانم از آجا شر… 
. آنچه در اینجا روي ميدهد، استثنائي است. در صف مقدم قرار دارند و هميشه اوقات اعجاب برانگيزند

این قهرمانان سابقا آجا بودند؟ آنها حتما وجود داشته اند ولي تنها در این هنگام است آه امكان بروز 
 و جوهر گرانقدر خود را نشان داده و صحت و اعتبار تعاليم روحاني را آه استعدادهاي روحاني پيدا آرده

  .از خانواده هایشان آموخته اند به اثبات رسانده اند
اآثریت اطفال ما بدرجات مختلف ، فرصتهائي در مدارس به دست آورده اند تا شجاعت خود را به 

تا آنون بيش از یك . ن فرصتها افزون تر استیزد ، سرزمين قهرمانان ، ای) یاء(در ارض . نمایش گذارند
اخراج آنها آه قاعدتا انتظار مي رفت . صد نفر از اطفال ما بعلت بهائي بودن از مدرسه اخراج شده اند

سبب اندوهشان گردد در آنها ایجاد شادي و شعفي نموده است آه از شرح آن عاجزم و بسبب همين عكس 
اطفال گران قدر ما آنچنان شهامتي از خود بروز داده اند آه . ه است العمل است آه تمامي یزد تكان خورد

نكته اي آه باید ذآر شود آنست آه تمامي این اطفال در زمره . تمامي اهالي یزد را به حيرت واداشته اند
 آنها داراي بهترین نمرات بوده ، اعمال و رفتاري نمونه داشته و از. بهترین دانش آموزان این شهر هستند

این مسئله اولين سئوال را در ميان مردم . جمله پر استعدادترین و باهوش ترین اطفال محسوب مي شوند
  ""چرا باید بهترین شاگردان ازمدرسه اخراج شوند؟""یزد بوجود آورده  است آه

دومين سئوالي آه در ذهن اخراج آنندگان بوجود آمده است ناشي از شجاعت و لياقت این اطفال است 
چند در جوي مملو از تنفر و تعصب از مدرسه اخراج شدند ولي اطفال ما با روحيه اي سرشار از هر. 

سرافرازي و آگاهي به اینكه منتسب به جامعه پيروان حضرت بهاءاهللا هستند، آيف و آتابهاي خود را 
ین در حالي بود باشادي توأم با آرامش جمع آرده و لبخندزنان و باگامهایي آرام مدرسه را ترك آردند و ا

  .آه دوستان غير بهائيشان براي آنها اشك مي ریختند
  .مجبورم براي جواب دادن به تلفن نامه ام را قطع آنم

  )بعدا(
چه لحظات . هم اآنون اطالع یافتم آه شش تن از اعضاء محفل روحاني طهران را دستگير نمودند

ان افكار را متمرآز ساخت و احساسات را تنظيم به نيروي خارق العاده احتياج است تا بتو! طاقت فرسائي 
  !نمود

احباء یزد به من گفته اند فقط تعداد معدودي از اطفال بهائي در . داشتم درباره اطفال بهائي مي نوشتم
  .آن شهر ناشادند و گریه مي آنند، آنها اطفالي   هستند آه هنوز از مدرسه اخراج نشده اند

 بخشنامه اداره آموزش و پرورش مبني بر اخراج اطفال بهائي بي معلمين و حتي مدیران مدارس از
اما با . یكي از همين مدیران مدارس پس از دریافت این بخشنامه تصميم به استعفاء گرفت. اندازه ناراحتند
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ولي او در روز اخراج اطفال بهائي عمدا در سر آار حاضر نشد و به . استعفاء او به شدت مخالفت گردید
  .ن داشت آه ابدا حاضر نيست شاهد چنين اقدام ظالمانه اي باشدوضوح بيا

  )بعدا(
زن و شوهري در آرج به جرم . بار دیگر زنگ تلفن به صدا در آمد و مانع ادامه نامه ام گردید

فكرم فورا متوجه آقا و خانم گردیدآه در آرج . عمليات صهيونيستي بوسيله جوخه اعدام تيرباران شدند
آیا این اخبار صحت دارد؟ آیا این خبر در مورد این زن و شوهر است؟ تا موقعي آه . زنداني هستند

این روزها جو مملو از ! صحت و سقم این خبر مشخص شود، چه اضطراباتي را آه نباید تحمل نمود
ا خدا مي داند چه افكاري به ذهن ما مي آید و مي رود ت. شایعاتي است آه هيچ آدام از آنها هم خوب نيستند

  .صحت و سقم این شایعات روشن گردد
  :این است آنچه آه بر سر اطفال ما مي آید. باز هم از اصل موضوع دور افتادم … متأسفم 

اطفال ما . در روز معهود معلم از شاگردان آالس مي پرسد آه آیا در بين آنها بهائي وجود دارد یا نه
جا بر مي خيزند و با سرافرازي و شجاعت تمام ، اطفال صبور ، خوش رفتار، مومن و مستقيم ما ، از 

معلمين و بعضي اوقات . آنها به دفتر مدیر مدرسه فرستاده مي شوند. خود را بهائي معرفي مي نمایند
در دفتر مدیر ، ابتدا از این اطفال خواسته مي شود آه ایمان خود را . مدیران ناراحت و غمگين مي گردند

این پيشنهاد در بسياري از موارد از روي محبت و دلسوزي . ود ادامه دهندانكار نمایند و به تحصيالت خ
است براي اینكه آارمندان مدرسه واقعا این دانش آموزان برجسته و ممتاز را دوست دارند و نمي خواهند 

م بچه ها اعال. اما آنچه را آه از این بچه ها مي شنوند باعث حيرتشان مي گردد. آه آنها را از دست بدهند
آنها نمي توانند دروغ بگویند و ایمان . مي دارند آه بهائي هستند و شخصا تصميم گرفته اند آه بهائي باشند

در اینجا مدیر و معلمان چاره . خود را انكار آنند و باالتر از آن به آنچه اعتقاد دارند افتخار مي آنند
  . دیگري ندارند آه نامه اخراج آنها را امضاء آنند

تماشائي است آه انسان ببيند چگونه این اطفال با . طفال بين هفت تا هفده یا هجده سال استسن این ا
شادي و بدون احساس شرمساري مدرسه را ترك مي آنند، در حاليكه دوستان غير بهائي آنها آه به فكر 

  .فرو رفته اند و بعضي از آنها اشك مي ریزند شاهد اخراج آنها هستند
بهائي مدرسه را ترك مي گویند اغلب درگيري هائي در آالس درس پيش مي آید پس از آن آه اطفال 

بچه ها تا پایان وقت آن روز مرتب . بحث هاي داغي در مي گيرد و بين شاگردان باقي مانده و معلمانشان
دانش آموزان غير بهائي مرتبا مي . سئوال و پرس و جو مي نمایند واین بحث به خيابانها آشيده مي شود

مگر بچه هاي بهائي چه گناهي آرده ! مگر نه این است آه ما باید آزادي عقيده داشته باشيم ؟:"" رسندپ
  ""مگر آنها  به خدا اعتقاد ندارند و به درگاه او دعا نمي آنند؟ چرا آنها را اخراج مي نمایند؟! اند

 شهر منتشر و به آوچه و سئواالت آنها در همه جاي. بچه ها سئواالتشان را با خود به خانه مي برند
  .بازار آشيده مي شود

آنچه ما بدان :"" اولياء اطفال اخراجي آه خود مظهر صبر و استقامت هستند با سرافرازي مي گویند 
آنها با صفا و محبت به تشویق و تمجيداطفال خود مي پردازند !"" نائل نشدیم ، اطفال ما به آن نائل گردیدند

ریخ هيچ جامعه اي اطفالي بدین سن و سال تا این حد عزت و افتخار براي خود من فكر نمي آنم آه در تا
  :اولياء آنها  مي گویند. آسب آرده باشند

 سال گذشته از آغاز امر مبارك تا آنون ما مصائب زیادي را تحمل آرده ١٣٨درست است آه در "" 
الي و برخوردار از روح امر توانستند ایم ولي هيچوقت نتوانستيم به اندازه این اطفال آه با شخصيتي متع

به ابالغ آلمه در بين توده هاي مردم شهر یزد بپردازند موفق گردیم و هيچگاه اعمال ما به اندازه اعمال 
اطفالمان آه باعث ایجاد آن چنان جوي گردید تا امر الهي آشكارا در بين مردم آوچه و بازار به بحث 

ال زجر آشيده ما موفق شدند سدهاي تعصب اهالي سنگدل این شهر را اطف. گذاشته شود موفقيت آميز نبود
  .در هم بشكنند

وقایع گذشته ما را محافظه آار و محتاط بارآورده بود :"" اولياء اطفال در ادامه سخنان خود مي گویند
د و آن این تغيير حالت از سال گذشته آغاز ش… "" واین اطفال ما هستند آه جو حاآم را تغيير  داده اند

این تغيير وضعيت را   نمي توان با . هنگامي بود آه شهداء عزیز خون پاك خود را بر خاك یزد ریختند
  .مقياسهاي آنوني سنجيد و ارزیابي آرد
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آنها با سرعت زیاد مطالب را فرا مي . برنامه مطالعه اي در منزل براي اطفالمان ترتيب داده ایم
آنها مطمئنا از همكالسان خود آه هنوز . دانش در حال پيشرفت هستندگيرند و در تمام زمينه هاي علم و 

مهمتر از همه اینها آن آه ما عهد آرده ایم آن چنان در . در مدرسه درس  مي خوانند سبقت خواهند گرفت
فراگيري آثار مبارآه به آنها آمك آنيم آه این اطفال مورد غبطه علماء و دانشمندان قرار گيرند و شكي 

  .م آه این امر ، اتفاق خواهد افتادنداری
افراد بهائي اعم از زن و مرد ، خصوصا . اجازه بدهيد مطلبي را در مورد بزرگساالن به شما بگویم

زنان ، با چنان متانت و آرامشي بامحن و آالم مقابله مي نمایند آه نظير آن حتي در افسانه هاي حماسي 
ع با صبر و استقامت و محبت و از خود گذشتگي خود خالق این زنان در واق. گذشته نيز دیده نميشود

  .آنها قلوب همه را فتح آرده و تحسين همگان را   بر انگيخته اند. افسانه هاي جدید گشته اند
هنگامي آه اموال و اثاث منزل و متعلقات آنها از دستشان . مغلوب نيروي ایمان آنها گشته است 

لك خود جدا    مي شوند آه گوئي مي خواهند عروسكها و اسباب گرفته مي شود آنها بنحوي از مایم
آنها . بازیهاي فرسوده خود را بدور اندازند و همچون تماشاچيان خونسرد ناظر صحنه هاي غارت هستند

به افرادي آه براي بردن اموالشان مي آیند عشق و محبت ایثار مي آنند گوئي آه مادري مهربان و 
مثل . خواهد اسباب بازیهاي  بي ارزشي رادر اختيار آودك سرآش خود قرار دهدبخشنده لبخند زنان مي 

  .این است آه آنها حتي از شرارت این بچه ها لذت مي برند
آقاي . این گونه رفتارها بر قلب غارت گران آه تعدادشان هم زیاد نيست تأثير فراواني آرده است

ه اذیت و ایذاء بهائيان مي پردازد و اموال آنان را آن مرد سنگدلي آه رئيس غارت گران است و ب( » ك«
اغلب در هر ساعتي از روز و یا .) مصادره مي آند و آار عمده اش قلع و قمع آئين بهائي در یزد است

این فرد آن قدر براي احبا عادي وآشنا شده . شب آه بخواهد درب خانه احباء را مي زند و وارد مي شود
او حتي اسم آوچك !"" تو دیگر جزئي از ما شده اي: "" ذارند و مي گوینداست آه گاهي سربسرش مي گ

اگر براي چند روزي پيدایش نشود احبا به او ميگویندآه دلشان برایش تنگ شده . بچه هاي بهائي را ميداند
براي بردن اموال آنها و یازنداني آردن عزیزانشان مي آید آنها از دیدن او » ك«هر چند آقاي . است
آنها حتي به او مي . ود مي شوند و با او به شوخي       مي پردازند و سالمتي او را جویا مي شوندخشن

  .گویند آه باالخره یك روز بهائي خواهد شد تا به اهميت آارهائيكه امروزه انجام ميدهد پي برد
ه خود برخورد بهائيان یزد مي گویند آه با این مرد بي احساس و عاطفه مانند یكي از اعضاء خانواد

وقتي آه براي بردن اثاث منزل آنها مي آید جوانهاي خانواده او را در بردن وسائل سنگين آمك . مي نمایند
مي آنند وقتي آه وارد ميشود او را به نهار یا شام دعوت مي نمایند و به او شيریني و ميوه  و غذا تعارف 

نه سر  مي زند و وسائلي را آه مي خواهد با خود وقتي آه غذایش را خورد  به گوشه و آنار خا. ميكنند
  .ببرد انتخاب مي نماید

اگر با خود وسيله نقليه اي براي بردن این وسائل نداشته باشد در حالي آه با دست وسائل را نشان مي 
  :دهد به صاحب خانه و وسائل مي گوید آه

  .""نگه دارید تا من برگردممن این لوازم را نزد شما به امانت مي گذارم، آنها را سالم "" 
رفتار احباء ستم ! حتي بعضي مواقع به آنها پيشنهاد مي نماید آه مي توانيد این وسائل را از من بخرید

آنها بخوبي واقفند آه دارند عروسكهاي بي ارزش . آشيده در چنين مواقع دهشتناك بي مثيل و بدیل است 
  .خود را به یك آودك نادان مي بخشند

آه خانه و اموالشان مصادره شده است شهر را ترك نمي گویند بلكه به یك محل سكونت محقر بهائيان 
تقریبا تمامي مردان بهائي ناگزیر به ترك … یا هر سر پناه دیگري آه بتوانند پيدا آنند نقل مكان مي نمایند

شجاعت و ارزش شهر شده اند و این خود براي اطفال، جوانان و خانم ها فرصتي پدید آورده است تا 
  !حضرت بهاءاهللا خلق جدید نموده است! ما به آنها افتخار مي آنيم . اجتماعي خود را به اثبات رسانند

هنگامي آه بهائيان یزد خود بنفسه این وقایع را . این چنين رفتاري حتي در افسانه ها نيز نيامده است
اهالي یزد به . است دچار حيرت ميگردیدبازگو ميكنند از تغييري آه در حاالت روحياتشان پدید آمده 

مقتصد بودن و صرفه جوئي شهرت دارند و بارها شنيده شده است آه دو خانواده در یزد بر سر یك تكه 
آنها همه چيز را در راه عشق حضرت ! حاال به آنها نگاه آنيد. چوب بي ارزش با هم به نزاع پرداخته اند

نسبت به آنها دلسوزي و همدردي نشان ميدهد تعجب آنان ميگویند آه وقتي آسي . بهاءاهللا از دست داده اند
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آنچه را از دست داده اند ارزشي نداشته است آنها حتي در سخنان خود این سارقين و غارت گران را تقبيح 
  .نميكنند

من نميتوانم بطور مثال از ذآر مادر و دختري آه در زندانند خودداري آنم دختر شصت ساله است و 
اینكه چرا چنين افراد سالخورده و بيگناهي را زنداني آرده اند، خود حقيقتا . ر بالغ بر هشتاد سالماد

تمام . این مادر ودختر از بهائيان زردشتي نژاد هستند. حيرت آور است ولي واقعيتي است آه وجود دارد
ر آه اتهامات مختلفي دارند دارائي آنها مصادره شده و آنها اآنون در بند زنان با بيش از یك صد نفر دیگ

  .زنداني هستند
چند ماهي قبل دستور آزادي مادر صادر گردید ولي وي حاضر نشد بدون آزادي دخترش زندان را 

تنها ده روز قبل بود آه مسئوالن زندان باالخره حاضر شدند . بنابراین هر دو در زندان ماندند. ترك گوید
  . مالقات نمایندبه آنها اجازه دهند تا با نزدیكان خود

مالقات آنندگان شاهد بودند آه چگونه زن سالخورده قبل از آنكه براي مالقات به جلو بياید پاسدار 
در طي مالقات زن سالخورده متوجه . زن را در آغوش گرفت و محبت خویش را نسبت به او ابراز داشت
او با لهجه پارسي یزدي . عهده داشتپاسدار جواني گردید آه ظاهرا مسئوليت آنترل مالقات آنندگان را ب

با محبتي مادرانه چنان سخنان شفقت آميزي به آن پاسدار جوان ابراز داشت آه آن جوان بنحو بارزي 
من هميشه فكر ميكردم :"" او خطاب به مالقات آنندگانش اظهارداشت. احساس ناراحتي وشرمساري نمود

لب دوست داشته باشندولي اآنون محبتي واقعي نسبت به آه مادرها فقط ميتوانند بچه هاي خودراازصميم ق
پاسدار جوان آه حرفي براي گفتن نداشت ناچار ."" این جوانان آه مشغول انجام وظيفه هستندپيدا آرده ام

  .سرش را بزیر انداخت
سپس این زن سالخورده آه بيش از هشتاد . آتش محبت خالصانه بتدریج یخهاي تنفر را آب مي آند

به همه بگوئيد آه حضرت بهاءاهللا :"" عمرش مي گذرد با صفاي بسيار به مالقات آنندگانشان گفتسال از 
به آنها بگوئيد آه ادعيه بهائي را آه براي مریضان . به من آنچنان قدرتي داده است آه بتوانم اعجاز آنم

  .""در این زندان نوشته ام به آنها شفا بخشيده است
من "" كي از پاسداران او را با هيجان تمام پيدا آرده و گفته است آهسپس اظهار داشت آه چگونه ی

من مي خواستم به تو بگویم آه دعائي را آه یكسال پيش براي من و زنم نوشتي . بدنبال تو مي گشتم
آارگر افتاد و آرزوي ما را آه داشتن یك بچه بود برآورده ساخت و این امر باعث گردید آه من دیگر 

  .""زنم را به علت بچه دار نشدن طالق دهممجبور نباشم 
شامگاهان زنان زنداني به دور این مادر و دختر حلقه مي زنند و از آن دو مي خواهند آه با آنها به 

آن دو با چنان لهجه شيریني سخن مي گویند و صحبتهایشان آن . صحبت پردازند و برایشان داستان بگویند
  . حتي پاسداران هم مخالفتي نمي آنند. هد بخوابدچنان دلپذیر است آه هيچكس نمي خوا

وقتي آه مادر یعني سرافراز خانم مالقات آننده اي دارد از او مي خواهد آه از باغش براي او ميوه 
پير زن نمي داند آه باغ و دارائيهاي دیگرش مصادره شده است ولي . بياورد تا از زندانيان پذیرائي آند

آنها مقادیر زیادي ميوه مي خرند تا زن سالخورده بتواند از    هم . آه چه بكنندمالقات آنندگان مي دانند 
  . بندهاي خود پذیرائي به عمل آورد

هواي  این  شهر در دل بيابان آویر تغيير یافته و عطر محبت الهي تمام زوایا ! مژده باد ! مژده باد 
 بيشتري نقل خواهم آرد، اگر تا آن موقع در نامه بعدي خود براي شما داستانهاي. را در برگرفته است

  …زنده و آزاد باشم 
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  بيرق اسالم 
  آئينه هاي الهي 

اگر آسي بخواهد بداند آه یك فرد بهائي واقعا چگونه احساسي درباره اسالم و حضرت محمد دارد، 
تفاهمي باقي این راه حل نه جاي سوء . یك راه حل ساده و مستقيم براي نشان دادن این احساس وجود دارد 

  .مي گذارد و نه امر را مشتبه مي سازد
این مطلب آه در طرح صفحه بعد بخوبي دیده مي شود بر اساس بيانات حضرت بهاءاهللا درآتاب 

  .آتابي آه براي درك و فهم وحدت ادیان از قلم آن حضرت صادر گردیده است. ایقان مي باشد
فاهمي را آه در ذهن هر مسلمان مخلص پدید آمده تنها همين یك طرح قادر است تا براي هميشه سوءت

است بر طرف نماید و نسبت به عشق و احترامي آه هر فرد بهائي بدون استثنا به اسالم و پيامبران و 
  .آتاب مقدسش دارد مطمئن گردد

این طرح فقط چهار تن از پيامبران الهي را شامل مي گردد آه براي رعایت سادگي و اختصار در 
مسلما . ط به حضرت موسي ، حضرت عيسي، حضرت محمد و حضرت بهاءاهللا اشاره شده است اینجا فق

این مسئله در مورد تمام پيامبران الهي صادق است و باید شامل آليه بنيان گذاران ادیان بزرگ الهي مانند 
آليه پيامبران موسي ، آریشنا ، زردشت ، بودا ، مسيح ، محمد ، باب و بهاءاهللا یعني بدون استثنا شامل 

  .الهي گردد
از آنجا آه بهائيان به حضرت بهاءاهللا عشق مي ورزند آنهاباید بطرز بارزي به حضرت محمد نيز 

اگر بهائيان حضرت محمد را دوست . این طرح جائي براي شك و تردید باقي نمي گذارد. عشق ورزند
  .نداشته باشند پس آنها به حضرت بهاءاهللا نيز محبتي ندارند

  . مطلب به همين سادگي ، به همين درستي و به همين وضوح استاین
در واقع اگر آنها این عشق مسلم را نسبت به هر یك از پيامبران بزرگ الهي نداشته باشند، اصال 

ما بهائي :"" دیگر شكنجه گران آنها نيازي ندارند بكوشند تا آنان را وادارنمایند آه بگویند. بهائي نيستند
  .ن در واقع آنها دیگر بهائي نخواهند بودچو."" نيستيم

این طرح همچنين بوضوح نشان مي دهد آه چرا براي بهائيان هم غيرممكن و هم غير قابل تصور 
است آه در مقابل ایذاء و اذیتهاي ظالمانه آه به آنها در ایران وارد مي شود سر تسليم فرود آورند و دست 

 این طرح بدرستي نشان مي دهد آه این تقاضا واقعا چقدر احمقانه .از آئين بهائي بردارند و مسلمان شوند
با چنين تكذیبي، آنها خود آذب مجسم خواهند بود و منكر هرچيزي خواهند شد آه حضرت محمد . است

  .مظهر آن است
بنا براین شما مي توانيد پي برید آه چرا بهائيان ایران از انكار ایمان خود نسبت به حضرت بهاءاهللا 

چون انكار حضرت بهاءاهللا بمعناي انكار جميع پيامبران الهي و در واقع بمعناي انكار . تناع مي آنندام
با انكار تابش آفتاب در یكي از .خود خدا یعني همان خورشيدي است آه در همه این آئينه ها تابيده است 

  .این آئينه ها، آنها به انكار خورشيد پرداخته اند
  .اند چيزي وجود داشته باشدواضحتر از این نمي تو

  .وقتي آه این حقيقت روشن مي گردد وحدت خدا و ادیانش چقدر زیبا و هيجان انگيز خواهد بود
"" یكي از مهمترین آارهائيكه موعود جميع ادیان در روز واپسين بدان اقدام خواهد نمود همانا 

بطوریكه مطالب . قدسه خواهد بودو آشكار ساختن معاني مستتر در آتب م"" برداشتن ختم رحيق مختوم
.آن آتب براي جميع بشر قابل درك و فهم گردد

٣  
  
  

  
                                                        

این آتاب پاسخ همان سئواالتي است آه براي مدتهاي مدید ایجاد اشكال آرده و . حضرت بهاءاهللا در آتاب مستطاب ایقان در واقع چنين آرده اند 3
سئواالتي از قبيل تناسخ، داستان خلقت ، آدم و حوا، خير و شر، بهشت و دوزخ، تثليث ، عشاءرباني ، اعتراف .  ادیان شده بودباعث تفرقه و جدائي

در آتاب دانيال نبي گفته شده است آه در آخر الزمان ختم رحيق مختوم گشوده خواهد گشت و . ، روز جزاء، روز رستاخيز و دهها سئوال دیگر
آتاب مستطاب ایقان با زیبائي و وضوح ، تمام معضالتي را آه باعث تفرقه ادیان جهان گردیده بود حل .  مكشوف خواهد شداسرار آلمات الهي

 وبرطرف نمود
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.  

                        
      خدا                                 

  
  

  موسي      مسيح      محمد     بهاءاهللا       
  
  
  
  خدا      خدا      خدا      خدا  
  
  

  دیانت بهائي       دیانت اسالم               دیانت مسيح              دیانت یهود
        دیانت یهود     دیانت مسيح      دیانت اسالم   دیانت بهائي

  
  

                                                                      
  

    خورشيد و آئينه ها      

  آره زمين                            
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وحدت اديان 
  .اجازه دهيد در مورد دليل وحدت جميع ادیان به آن طرح ساده نگاه    دقيق تري بيندازیم

بدون این نور همه چيز بر روي زمين . خداوند مانند خورشيد است ، خورشيد بدنيا نور مي بخشد
  .نابود خواهد شد

بدون این نور معنوي بشر . است ، او به قلوب افراد نور روحاني مي بخشدخداوند خورشيد روحاني 
  .از نظر روحاني نابود خواهد شد

آنها نور خدا را به عالم انساني وبه جميع جهان منعكس . پيامبران الهي مانند آئينه هاي مصفا هستند
  .ستندپنج موجود انساني در این طرح سنبل و نشانه پنج نژاد انساني ه. مي آنند

. خورشيد ظاهري خود بنفسه بر روي زمين فرود نمي آید بلكه ، اشعه خود را به زمين مي فرستد
او پيامبران خویش را آه . بهمين منوال خورشيد روحاني یعني خدا شخصا بر روي زمين فرود نمي آید

مبران شعاعهاي پيا. همان آئينه هاي مصفا و منعكس آننده آمال و تقوي او هستند به زمين مي فرستد
  .خورشيد حقيقت خداوندي هستند
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همانطوریكه . پيامبران الهي ، این آئينه هاي مصفا ، همان نور هدایت براي جميع جهان مي باشند
  .شعاعهاي خورشيد ظاهري باعث تقویت و پيدایش زندگي روحاني در عالم انساني مي گردند

بلكه به دفعات بيشمار . راي هميشه پنهان گرددخورشيد ظاهري آنطور نيست آه یك بار بتابد و بعد ب
طلوع و غروب مي آند و هر طلوع و غروب آن داراي اسامي متفاوتي است ولي همان آار سابق خود را 

شنبه ، یكشنبه ، دوشنبه ، فروردین، اردیبهشت، خرداد، بهار، : آه زندگي بخش است ادامه مي دهد
  . همان خورشيد هميشگي استخورشيد در همه اوقات. تابستان ، پائيز 

خروشيد روحاني نيز به همين منوال بر مردمان ظاهر مي شود این خورشيد هم هر دفعه از آئينه 
موسي ، عيسي، محمد ، آریشنا ، بودا، باب ، : متفاوتي شروع به تابش مي آند آه اسمي متفاوت دارد

  .استاین خورشيد هم در همه اوقات همان خورشيد هميشگي . بهاءاهللا
اگر پاسخي را آه حضرت بهاءاهللا در تشریح و تبيين خورشيد و آئينه ها بيان فرموده اند بدقت 

  .بخوانيم مطلب بسيار ساده و واضح خواهد بود
پاسخ هائي آه حضرت بهاءاهللا به سائر معضالت داده اند به همين اندازه واضح و مبرهن است، 

  .ان گردیده است معضالتي آه باعث تفرقه و انشقاق ادیان جه
   

  عشق هرگز تغيير نمي يابد
این طرح بزرگ شده یك قسمت از طرح مفصل . نظري بيافكنيم ) صفحه بعد(اآنون به طرح دوم 

این طرح به ما آمك مي آند تا آن احترام و عشقي را آه هر فرد . تري است آه قبال به آن اشاره آرده ایم
اهللا مؤسس آئين بهائي و حضرت محمد مؤسس دین اسالم بهائي در سراسر جهان نسبت به حضرت بهاء

  .در قلب خود احساس مي آند بهتر درك آنيم
این  طرح مي تواند شامل آئينه هایي از مسيح و بهاءاهللا ، موسي و بهاءاهللا ، بودا و بهاءاهللا یا موسي 

رتباطشان با یكدیگر و و مسيح و غيره باشد زیرا این اصل اساسي درباره تمام پيامبران بزرگ الهي و ا
  .خدا صدق مي آند

همه آنها در نور حقيقت الهي شریكند و این نور حقيقت را با تعاليم خود به عالم بشري منعكس مي 
هر یك از این آئينه ها ، یعني پيامبران الهي ، مانند حلقه اي به سائر پيامبران الهي بطور نزدیك و . آنند

مه آنها بخشي از نقشه رهائي بخش الهي براي رستگاري عالم بشریت جدا ناپذیري متصل هستند، زیرا ه
  .مي باشند

عشقي آه هر بهائي نسبت به محمد، موسي ، بودا ، مسيح و تمام این مربيان بزرگ روحاني عالم 
بشریت دارند یك عشق و محبت اتفاقي شبيه آن چيزي آه ما به یك دوست یا فاميل مورد ستایش و مهجور 

این عشقي است آه الهام بخش روح و مسرت بخش دل و جان و متأثر از شعله الهامات . باشدداریم نمي 
در ارتباط با عشق به خدا از طریق همانطور آه طرح نشان مي دهد، این عشق در واقع . الهي است

مبران بنابراین یك احترام عميق و مقدس و یك جذبه متعالي نسبت به هر یك از پيا. پيامبران خداوند است 
  .و هر یك از آئينه هاي منعكس آننده نور و حقيقت خداوندي است

این . زمانيكه این عشق احساس مي گردد ، اشتياق و آرزوي خدمت به خدا در انسان ایجاد مي آند
عشق باعث اشتياق به تبليغ امراهللا مي شود، همان اشتياقي آه شعله بجان حواریون حضرت مسيح زد و 

 ادیان را فروزان ساخت این عشق آنها را مشتاق ساخت تا در آن احساس شگفتي و قلوب پيروان جميع
در "" هيجاني آه از آن حقيقت ابدي آسب آرده اند با سائر افرادشریك و سهيم گردند و همين احساس 

از عشق الهي است آه مهاجرین و مبلغين بهائي را به بيش از یك صد هزار نقطه در روي "" آتش بودن
 .اك فرستاده استآره خ

این عشق آن چنان الهام بخش ، جانسوز و تعالي دهنده روح است آه مؤمنين اوليه به پيامبران الهي 
. را بر آن مي دارد تا در صورت لزوم جان خود را فداي این ایمان شگفت انگيز، جامع و پر خلجان نمایند

انكار حضرت محمد یا هر   امر جریان داردپيشينيان در گذشته چنين آردند و امروزه در ایران نيز همين
  یك از پيامبران الهي ، حقير شمردن او، آتاب او و یا آئين او براي هر فرد بهائي غير قابل تصور است
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  خدا             
  
  
  
  

  حضرت محمد               حضرت  بهاءاهللا 
  
  
  

                                         خدا                  خدا            
  
  
  

  اسالم           آئين بهائي      
    )ميالدي٦٢٢(        )ميالدي١٨٤٤(      
 
 
 
 
  
 
 
  

    آره زمين 
    

  
 
 

  ارتباط حضرت محمد و حضرت بهاءاهللا بعنوان پيامبران الهي 
  
 

:     نتي است به اصوليترین عقاید اهل بهاء ، خيانت بهاین خيا. همچنين است انكار حضرت بهاءاهللا 
  .وحدت خدا، وحدت ادیان و وحدت تمامي پيامبران الهي

از نظر یك فرد بهائي دشمني با اسالم و حضرت محمد همانند دشمني با حضرت بهاءاهللا و آئين بهائي 
ي ورزیدن با شخص خدا و در حقيقت دشمن. و یا دشمني با سائر ادیان موجود بر روي آره زمين است

  .آلمات مقدسش و این غيرممكن است
د ببينيد آه چرا بهائيان در ایران هرگز نمي توانند شما با یك نگاه به طرح آئينه ها و خورشيد مي تواني

چون این آار نه تنها تقبيح و بي احترامي به حضرت بهاءاهللا فرستاده خدا بلكه . امر بهائي را انكار آنند 
  .بي احترامي و تقبيح حضرت محمد و جميع پيامبران الهي است
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 دیگري هرگز تغيير نمي یابد و از عشق هر بهائي به حضرت بهاءاهللا و حضرت محمد و هر پيغمبر
شدتش آاسته نمي گردد و شما اآنون دیگر به علت آن پي مي برید و مي توانيد درك آنيد آه چرا بهائيان 
به شهادت در راه آئينشان افتخار مي آنند و ما سرانجام بدین نتيجه ميرسيم آه آنها ابدا در ایمان خود 

پيش مي گيرند منطقي و روشن بين هستند، زیرا عشق عميق و آنها در رفتاریكه در . متعصب نيستند
  .پایدار به خدا و پيامبران تمامي وجودشان را در بر گرفته است

با "" من بهائي نيستم""وقتي آه شكنجه گران در ایران در وادار ساختن یك فرد بهائي به اینكه 
د، آن بهائي به یك شهيد خاص و یكتا و شكست مواجه مي شوند او را بخاطر همين امتناع و انكار مي آشن

  .شگفت انگيز بدل       مي شود
این شهداء در . آن مرد یا زن نه تنها براي حضرت بهاءاهللا بلكه براي حضرت محمد جان مي سپارد

ایران همچنانكه آئينه هاي الهي به ما تعليم داده اند جان خود را فداي پيامبران و ادیان الهي منجمله دین 
  .مي آنندشما 

هر چند مطلب ما . اآنون چقدر این اتهام آه آئين بهائي دشمن اسالم است، احمقانه بنظر     مي رسد
  :تازه شروع شده است ولي به جرأت ميتوانم بگویم "" بيرق اسالم""در مورد 

  . این اتهام رد شد
  .آنها همگي با هم یكسان و برابرند

  .این رد و تكذیب آامال واضح و روشن است
این استدالل آنچنان آامل و جامع ، آن اتهامات سراپا دروغ را آه بر عليه برادران و خواهران 
ایراني من وارد مي شود ویران مي نماید آه مرا بواسطه طبيعت شغل و حرفه ام به عنوان یك گوینده 

ه ساز خود ار اخبار ورزشي و احساس شادي مفرطم بر آن مي دارد آه به رژیم حاضر در ایران بگویم آ
  :با این رینگ آوك آنند

  ""غلطه ،آي غلطه ، غلط و غلوط و غلطه"" 
من ميدانم آه موضوع بسيار جدي و وحشتناآتر از آن است آه بتوان در مورد آن گستاخي و 
پرحرفي آرد ولي از آنجا آه به شما قول دادم آه نه تنها این اتهامات دروغين را رد آنم بلكه آنهارا از 

  .ویران سازم بنابراین شما این اشتياق مرا خواهيد بخشيدپایه 
اجازه دهيد به ویراني این دروغين ترین اتهام آه بر عليه آئين بهائي در ایران وارد آمده است یعني 

  . دروغ و آذبي آه در دل تمامي این حمالت و اتهامات وجود دارد. بپردازیم"" دشمني با اسالم "" اتهام 
 طرح اصلي نگاه آنيد، نه بهتر است این بار به فضاء باز و به سراغ آفتاب ظاهري یك بار دیگر به

  .لطفا براي خاطر من هم آه شده این آزمایش را انجام دهيد. بروید و به چشم خود قضيه به عينه ببينيد
باشد، پاداش این عمل ممكن است ابدي . به تنها چيزي آه احتياج دارید دو آئينه و چند دقيقه وقت است

بگذارید نور . حاال هر یك از آئينه ها را در یك دست بطرف باال نگاه دارید. حاضرید؟ بسيار خوب
خورشيد در هر دو آئينه منعكس گردد بطوریكه وقتي شما به این آئينه ها نگاه مي آنيد انعكاس نور را 

  .مشاهده نمائيد
البته خيلي آسان . بهاءاهللا :  دیگري بنویسيدحاال بر روي یكي از این آئينه ها بنویسيد محمد و بر روي

من به هر دو نفر شما قول مي . تر خواهد بود اگر یكي از دوستانتان این دو آئينه را براي شما نگاه دارد
از دوستتان بخواهيد دو آئينه را طوري نگاه دارد آه شما انعكاس . دهم آه این آار به زحمتش مي ارزد

در هر آئينه یك خورشيد و سومي . حاال شما سه خورشيد دارید.  دو آئينه ببينيدنور را در آن واحد در هر
خورشيدهاي داخل دو آئينه انعكاسي از خورشيد واقعي در . هم خورشيد واقعي است آه در آسمان است

  .آسمان هستند
  .رابطه خدا و ادیانش نيز به همين طریق است

يد ، تنها، غير قابل فهم ، بي انتها و باالتر از تعریف وح. وحيد و تنها در آسمان است) خورشيد(خدا 
حتي انتخاب یك لغت براي ناميدن او شاید بي حرمتي به آن مقام قادر و توانا باشد ولي ما . و توصيف ما

براي بيان افكار خود ناگزیر از استفاده از آلمات هستيم، هر چند این آلمات ممكن است نارسا و نادرست 
  .باشد
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با وجود این . زم است بدانيم آه براي انسان محدود، خداوند نامحدود و غير قابل فهم است معهذا ال
همچنانكه ما خورشيد ظاهري را از شعاعش    مي شناسيم ، خداوند غير قابل فهم را هم بوسيله آئينه ها یا 

ز طریق انعكاسش بع عبارت دیگر به فضائل و خصائل و صفات حق تعالي ا. پيامبرانش شناسایي مي آنيم
  .در آئينه هاي صافي او در آره خاك پي مي بریم

  .آنها شعاعهاي حقيقت خداوندي هستند
  .یك بار دیگر به فضا باز بر گردیم و به این دو آئينه آه نور خورشيد در آنها منعكس است نگاه آنيم

ي آنيد و خورشيد در هر اآنون به من بگوئيد، در حاليكه شما به این دو آئينه مشابه و یكسان نگاه م
دو آنها بيك صورت منعكس گردیده است فكر      مي آنيد آدام آئينه بهتر باشد؟ آداميك بزرگتر است؟ 
آدام آئينه نور بيشتري دارد؟ آداميك زیباتر است؟ آدام تابش آفتاب را شما ترجيح مي دهيد؟ آداميك را 

ر خود دارد یا آئينه اي را آه نام محمد بر روي آن نوشته بيشتر دوست دارید؟ آئينه اي را آه نام بهاءاهللا ب
  شده است؟

  .البته این دو آئينه با هم یكسان هستند
چگونه ممكن است تفاوتي بين آنها قائل شوید؟ .شما باید هر دو آنها را بيك اندازه دوست داشته باشيد

  .هيچ تفاوتي بين آن دو از هيچ نظر وجود ندارد
رده باشيم و در هر زماني در خدمت خداوند باشيم و از تابش آفتابي آه پيامبران براي آنكه اقدامي آ

الهي در موقع ظهور به ما هدیه مي آنند بهره بریم ما نه تنها عشق و وفاداري خود را به آن آئينه ، یعني 
  .پيامبر زمان خود ابراز مي آنيم بلكه با تمام دل و جان به خدمت او قيام  مي نمائيم

  .چون این تنها نور و حقيقت آن زمان و تاریخ است. اه دیگري جز این نداریمما ر
هر . ما آماده ایم براي او و براي حقيقت او جان فدا آنيم و پيروان حق در هر زمان چنين آرده اند

شهيدي در زمان خود بيهمتا و شهيدي از تبار جدید است و هيچ وجه مشترآي با آن افراد آه در همان 
  .در اثر خشونت دنياي اطرافش آشته مي شود نداردزمان 

امروز همين وضعيت در ایران وجود دارد و این مسئله براي همه ما از اهميت خاصي بر خوردار 
  . است

ما از نور خورشيد جمعه ، شنبه و یكشنبه استفاده مي بریم و بدان نياز داریم براي اینكه آن تنها نوري 
ولي مردماني آه در روز جمعه زندگي مي آنند موقعي آه شنبه فرا مي . رداست آه در آن ایام وجود دا

رسد از نور خورشيد شنبه متنفر نيستند و از شناسائي آن نور بعنوان نور خورشيد امتناع نمي آنند و سعي 
به همين ترتيب مردماني آه در روز شنبه زندگي مي نمایند وقتي آه . ندارند هميشه در جمعه زندگي آنند

  .شنبه سپري مي شود به تخطئه یكشنبه نمي پردازند و از شناسائي آن سرباز نمي زنند
شما مي دانيد آه خورشيد دوباره یكشنبه طلوع خواهد آرد اما اگر آن را رد آنيد و یا از درك و 

زي شناسائي آن خود داري نمائيد یا از نور و حرارت و قوه حيات بخش آن استفاده نكنيد شما در ظلمت رو
  .آه سپري شده است بسر برده اید

شما خورشيد روز جدید یعني . شما بدین وسيله از نور و زندگي و اميد آینده خود را محروم ساخته اید
در این طرح عظيم و مستمر پيدایش ادیان الهي . منبع حيات بخش روحاني را در آن یوم از دست داده اید

  .وضعيت هميشه این چنين بوده است
تمام آثار الهي پيش بيني موعودي را نموده . ش بينيها و آتب مقدسه در مورد همين امر استتمام پي

  .است آه در یوم جدید الهي ظهور خواهد آرد
بنابراین اگر ما روز جمعه را قبول آنيم ولي به انكار شنبه بپردازیم و یا شنبه را قبول داشته با شيم 

ه ما به نامي آه بر روي آئينه نوشته شده است وفادار مانده ایم و ولي یكشنبه را انكار نمائيم واضح است آ
ما آن پيامبر را در خاطر خود حفظ نموده ایم . به نور و تابشي آه بدان آئينه تابيده است آاري نداشته ایم

  .ولي پيام و وعده او را فراموش آرده ایم
  .هيچ اشتباهي نمي تواند براي بشر غم انگيزتر از این باشد

آنون شما بخوبي پي مي برید آه متعصبان در ایران مرتكب چه اشتباهي شده اند آنها پرده اي را ا
  .برچهره خداوند آشيده اند
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اگر آنها مردم را بخاطر این عمل مي آشند این از روز تعصبشان است و هيچ ربطي به آساني آه 
د یوم عظيمي را آه در آن زندگي مي این امر به علت جهالت آنهاست زیرا نتوانسته ان. مي آشند ندارد
  . آنند بشناسند

  .این جامعه بهائي ایران نيست آه دشمن اسالم است
                               

                      
  

  اين آخرين نيست
در دل تمام یاتهامات آذب و بي اساس و معرفي "" بهائيان دشمن اسالم هستند"" همانطور آه اتهام 

بيرق "" و فریبكارانه امر بهائي در ایران وجود دارد به همين ترتيب این مطلب ضمني یعني هاي غلط 
  ٤در دل تمامي این تكذیبها دیده مي شود"" اسالم

بنابراین براي آنكه این عقيده براي هميشه در ذهن ما نقش بندد به هيچ ملتي بر روي زمين بيش از 
به حضرت محمد و اسالم عشق نمي ورزند و احترام قائل نيستند ) منجمله ایران( بهائيان در سراسر دنيا 

  :بگذارید این مطلب را روشن سازیم آه 
در تمام معابد بهائي، در آليه قارات جهان، آالم حضرت محمد و قرآن همراه با تعاليم موسي، عيسي 

  .و بودا و پایه گذاران ادیان بزرگ مورد عزت و احترام قرار مي گيرد
ين بهائي دشمن اسالم و پيامبر آن حضرت محمد نيست بلكه بهائيان در زمره بزرگترین نه تنها آئ

بهائيان بتكریم و . پشتيبانان آن هستند  ونام پر عظمت حضرت محمد را در سراسر دنيا بلند ساخته اند
  .تمجيد این فرستاده خدا مانند سائر پيامبران ادیان بزرگ پرداخته اند

ه ترین اقداماتي آه حضرت بهاءاهللا و آئين بهائي براي آليه ادیان بعمل آورده یكي از مهمترین و عمد
روشن ساختن این مطلب است آه اصل دین مستمر و متوالي است و در هر عصر و زماني به آشكار 

  . ساختن حقایق بيشتري مي پردازد 
  .هيچ دیني منحصر بفرد و نهایي نيست
د آه تازیانه وحشتناك انحصار و خاتميت بار دیگر وارد دین آالم حضرت بهاءاهللا مانع از آن گردی

  .شود
همچنانكه نوع بشر ترقي و پيشرفت مي آند و از نظر مادي و روحاني بحقایق بيشتري نياز پيدا مي 
نماید، آن چشمه حيات بخش یعني خدا در آن عصر و زمان آئينه اي دیگر یعني پيامبر دیگري را ظاهر 

 همان نور و همان قدرت را از جانب خدا داراست ولي پيام او مطابق با نيازهاي آن پيامبر. مي سازد
فقط عصر و زماني آه در آن ، یك پيغمبر از جانب خدا . روزي خواهد بود آه در آن ظاهر شده است

ظهور مي نماید با عصر و زمان قبل و بعد از خود متفاوت است ولي پيام آور همان پيام آور است چون 
  .يامبران در اصل داراي وحدت و یگانگي هستندهمه پ

در حاليكه این حقيقت وجود دارد آه ما در حال ورود به عصر بلوغ عالم انساني ، 
عصر وحدت بشر، عصر یك گله و یك شبان ، آخر الزمان، روز موعود هستيم ، روزي آه 

لكوت الهي بر ساليان دراز منتظرش بوده اند، روزي آه حضرت مسيح وعده داده است تا م
روي زمين بنا گردد ، در حاليكه تمام این مطالب واعقيت دارد معهذا عليرغم عظمت و 
جالل این عصر، این بدان معني نخواهد بود آه ظهور مستمر الهي خاتمه یافته است یا 

  . درخشش حقيقت خداوندي از طریق پيامبران الهي به انتها رسيده است
  !هرگز

. آه در واقع نقطه آغاز است زیباترین و پر شورترین قسمت در پيش روستاین نقطه پایان نيست 
 منتهي به این روز شگفت انگيز شده است، روزي (The Prophetic cycle)آور پيشگوئي 

                                                        
منظور آنست آه رژیم فعلي سعي دارد آنطور جلوه دهد آه بيرق اسالم را به اهتزاز در آورده است و این بهائيان هستند آه مي خواهند این بيرق 4

  .زیر آورندرا ب
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آور اجراي وعود … آه در تمام آتب مقدس ادیان قبل وعده آن داده شده بود، آمده است
  . استآغاز شده  (The cycle of filment)الهي  

سرانجام این روز در زمان . این همان روز شگفت انگيزي است آه آليه پيامبران وعده آن را داده اند
روز موعود آغاز شده است و مردم در ایران بخاطر همين روز . ما فرا رسيده است روز موعود اینجاست

  . جان فدا مي آنند
روز موعود فرا رسيده و راه خویش را آغاز ما و تمام جهان باید به وجد و نشاط آئيم آه سر انجام 

  .آرده است
در همان اطاق بيت مبارك شيراز بود آه حضرت اعلي آغاز این روز شگفت انگيز را اعالم داشت 

از همين جا مي توان فهميد آنهائي . و بدین وسيله قوه اي روحاني و اعجاب آور در جهان به جریان افتاد 
بارك ، سمبل اميد تمامي ملل ، اقوام و ادیان و تمامي نسل هاي آینده آردند آه اقدام به تخریب این بيت م

چه خطاي عظيم و چه فاجعه مصيبت باري نه تنها بر عليه جامعه بهائي ایران بلكه بر عليه تمامي جامعه 
از همين رو مي توان درك آرد آه چرا این بيت مبارك ، عليرغم اقدامات دشمنان . بشریت مرتكب شدند

ئين بهائي در ایران چه در حال و چه در آینده بار دیگر به همان صورت نخست با تمام شكوه و زیبائيش آ
این خود دليل دیگریست آه چرا بهائيان در ایران امروز جان فدا مي آنند آنها نسل جدیدي . بنا خواهد شد

يب خاطر ، مشتاقانه و شجاعانه از شهدا هستند آه زندگي خود را براي تمامي عالم بشریت و آینده آن با ط
  .فدا مي آنند

  !براي اداي احترام به این شهداء قيام آنيد
مطلب جالب دیگري آه از این طرح مي توان مشاهده آرد آن است آه خورشيد و آینه هاي الهي 

هللا آئين بهائي پيام الهي به حضرت بهاءا. آئين بهائي آخرین دین نيست. براي هميشه ادامه خواهند داشت
  .پيام آور خدا براي امروز است، نه براي هميشه

حضرت بهاءاهللا قوانين و احكام و نظم بدیع خویش و باالتر از همه آن روح الهي را با خود آورده 
است تا صلح پر دوام را در ميان ملل ایجاد نماید او آمده است تا آن تمدني را آه تمامي بشریت ساليان 

  .را بر پادارد"" ظهور ملكوت الهي بر پهنه گيتي "" رش بودند یعني متمادي مشتاقانه در انتظا
  .دیانت بهائي منشاء الهي و الهام بخش جميع ادیان بزرگ قبل و ادیان بعد را به خوبي قبول دارند

  !آيست آه نخواهد براي این عقيده جان فدا آند
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  نسل جديد شهداء
  بيائيد با هم با قضيه روبرو شويم

با تلفن ، تلگراف ، تلكس یا اتومبيل دسترسي بمن دارند من هرگز قادر به اتمام این تا موقعي آه 
آلبه باغبان من با آن پنجره دلبازش آه از آن مي توان منظره یك آسياب قدیمي و آبشار . آتاب نخواهم شد

ه بطور دائم و را در آانادا تماشا آرد خود به یك مرآز پست فرماندهي تبدیل شده است آه از خط مقدم جبه
من قبال چندین بار در نسخه خطي این آتاب تجدید نظر آرده ام ولي مثل این . بي وقفه به آن پيغام مي رسد
  .شكنجه و آزار با شدت و بطرز وحشيانه اي ادامه دارد. آه این آار را پایاني نيست

در افریقا است و همسرم مارگریت آه سفرهاي متعددي با من به ایران نموده است در حال حاضر 
مثل این آه چاره دیگري ندارم مگر اینكه پریز تلفن را بكشم و درب را بر . منتظر است تا من به او بپيوندم

  .روي خود ببندم و تا پایان آار آن را بروي آسي نگشایم
موقعيكه شروع به نگارش آن آردم . بخود داشت"" گریه اي از صميم دل"" این آتاب احتماال عنوان 

ندك اطالعي داشتم ولي از آغاز تا پایان تلگراف پشت تلگراف ، تلفن پشت تلفن ، نامه پشت نامه، قاصد ا
پشت قاصد آمد و اخبار غم انگيزي آه هریك از آنها مصيبت تازه اي با خود آوردند هر بار خنجري شد آه 

  .به قلبم نشست
  .و آتاب را در آنجا تمام آنممن تصميم گرفته ام به افریقا بروم . هر چه مي خواهد بشود

 
    ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
  

است آه آتابم را با این صفحات آخر به پایان مي "" قاره نور"" من اآنون در افریقا هستم و از این 
  .برم

ن رودخانه سرخ فدا به گلگون آرد. هيچ چيز تغيير نكرده است. متاسفانه افریقا هم مثل آانادا است
  .خاك ایران ادامه مي دهد

حتي دراین اواخر شكنجه گران  در ایران احساس اطمينان مي آنند آه ميتوانند نقشه آشتار دسته 
زیرا سازمان ملل متحد و بسياري از دولتها و رهبران دنياي بعد از . جمعي خود را از دنيا پنهان سازند

ت ایران اميدواراست با پنهان آردن این فجایع از  از آنها به بدي و شرمساري یاد آرده اند و دول١٩٥٥
  .دادن پاسخ به این شرمساري و ناراحتيها طفره برود

  .افكار عمومي دنيا مانع اجراي اميال آنها مي گردد
  
  

  بالماسكه پايان يافته است 
نگارش این آتاب براي من فوائد بسياري در برداشته است و فرصت هر چند اندآي را براي مبارزه 

البته نه مبارزه با تفنگ ، چاقو سنگ و چماق آه صالحهاي مورد عالقه دشمنان امر . پيش آورده است
زیرا بهائيان همانطور آه حاال دیگر مي دانيد افرادي عاشق . بهائي در ایران است بلكه مبارزه با آلمات

  .بكار برده اماما در عوض من چندین آالم درشت . صلح ، طرفدار قانون و مخالف خشونت هستند
و شاید خشن ترین و درشت ترین آالم ها "" رسوائي و ننگ ""، "" شرمساري "" آلماتي از قبيل 

  :را
  !"" حقيقت " 

  .این آالم است آه هميشه دروغگویان را فرار مي دهد
حضرت . من از اندرز پيغمبر اآرم    یعني   پيامبر خودشان حضرت محمد       بهره گرفته ام 

آه این افراد ادعا مي آنند جامعه بهائي ایران دشمن اوست ، در واقع حامي همين بهائيان مظلوم و محمد ، 
  .ستمدیده است

  .هر ناظر بي طرفي این موضوع را مي داند
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سوره . (یعني آار دین به اجبار نيست "" ال اآراه في دین : "" پيامبر خدا حضرت محمد مي فرماید
  )٢٥٧بقره آیه 

  ."" ایمان خود را انكار آنيد: "" قابدار مي گویندشكنجه گران ن
  ."" هرگز"" -
  .""فقط بگوئيد بهائي نيستم تا شما را اعدام نكنيم "" -
  "" هرگز  "" -

پيامبر خدا حضرت . یزد و شهرهاي دیگر را بخاطر بياورید. شكنجه گران براي آشتن شليك مي آنند
  :محمد به آنها هشدار داده است آه 

 تكره الناس حتي یكونوا مؤمنين ؟ و ما آان لنفس ان تؤمن اال باذن اهللا و تجعل الرجس علي افانت"" 
  "" الذین ال یعقلون 

یعني تو آي تواني تا به جبر و اآراه همه را مومن و خداپرست گرداني ؟ و هيچيك از نفوس بشر را 
. ( ه عقل را آار نبندند مقرر مي داردتا خدا رخصت ندهد ایمان نياورد و پليدي را خدا براي مردم بيخرد آ

  )١٠٠و ٩٩سوره یونس آیه هاي 
پيغمبري آه نه . از طریق قرآن مجيد من اندرزهاي حضرت محمد پيغمبر خودشان را پذیرفته ام

  :بهائيان بلكه این افراد در ایران با رفتار خود چهره مبارآش را زشت جلوه داده اند مي فرماید
  "" الباطل فيد مغه فأذا هو زاهق بل نقذف بالحق علي "" 

. ( یعني بلكه ما هميشه حق را بر باطل غالب و پيروز مي گردانيم تا باطل را محو و نابود سازد
  )١٨سوره انبياء آیه 

  .ما در آتاب گریه اي از صميم دل همين آار را آرده ایم
بر عليه آئين بهائي در ایران رد ما تمام اتهامات آذب و افترائات بي اساس و معرفيهاي فریبكارانه را 

  . آرده ایم
از . این اتهامات و افترائات نه تنها رد شده اند بلكه همانطور آه قول داده بودیم آنها را نابود آردیم

ابتداي آار قصد من این بود آه بطریق مسالمت آميزي این متهمم آنندگان آاذب را در شعله هاي آتش افكنم 
  .ن حقایق بر مال سازمو دروغ آنها را با بيا

  .و اآنون دنيا شاهد است آه بالماسكه تمام شده و نقاب از چهره آنها بدور افكنده شده است
فقط این احساس شدید براي من باقيست آه هنوز موفق نشده ام تمام مقصود خود را در این آتاب بيان 

رد آابوسي آه اآنون جامعه بشري را این آتاب تمام نخواهد شد مگر آنكه من افكار خود را در مو. دارم 
فراگرفته است با شمادر ميان گذارم آابوسي آه هر انساني در مورد سرنوشت آل بشر در ذهن دارد و 

  .همچنين نقشي آه شهداي بهائي ایران در این سرنوشت مصيبت بار آره زمين بازي مي آنند
  دار ممالك ما ظاهر مي شود؟این سایه چيست آه ناگهان و دور از انتظار بر روي صفحه را

  آیا این سایه دوست است یا دشمن؟
هر بار آه پيچ رادیو یا تلویزیون را باز ميكنم یا روزنامه اي را ميگشایم تا آخرین خبر را در مورد 
آنفرانس عالي سران ملل آه براي بررسي بحرانهایشان گرد هم آمده اند بخوانيم، واقفيم آه مشورت هاي 

  .تمدن ما منجر گردد"" به نقطه پایاني "" ت   آنها ممكن اس
وقتيكه بدرهاي بسته اي آه در پشت آنها سران ممالك براي جلوگيري از یك فاجعه جهاني تالش 

  .ميكنندچشم ميدوزیم نميتوانيم از تعجب خودداري آنيم
.گاو یا گاوباز. چه آسي از این معرآه جان سالم بدر خواهد برد

٥  
وما ناشناخته این شهداء بظاهر آوچك و فاقد اهميت آه هر روزه در تقریبا نقش بسيار مهم و عم

آنچه براي آنها اتفاق مي افتد در ارتباط . تمامي نقاط ایران بقتل ميرسند بستگي تام به حيات و بقاي ما دارد
  . با تمام اتفاقات دنياست 

                                                        
در آتاب بجاي گاو و گاوباز از بانو یا ببر استفاده شده است و آن اشاره به مثلي است آه در زبان انگليسي مشهور است آه روزي بانوئي در  5

 !او از ببر سواري گرفت ممنهي در داخل شكم ببر. نيچر تصميم گرفت از ببري سواري بگيرد و بهمين منظور به جنگل رفت
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ن شگفت انگيز و حتي باور من بسيار بي مباالت خواهم بود اگر موفق نشده باشم در این داستا
این داستان پيام اميد بخش و  دلگرم آننده اي براي تمامي افراد غمگين و واقع . نكردني با شما سهيم باشم

بين دارد، افرادي آه در اثر تصور وقایع وحشتناآي آه در دنياي اطراف ما اتفاق مي افتد دچار دهشت و 
  .حيرت گشته اند

ود خاك ایران را گلگون ميسازند ولي در عين حال به تقویت بذر درخت هر چند این شهداء با خون خ
این . هستي پرداخته اند آه شاخه هاي آن هم اآنون شروع به التيام دادن آالم تمامي بشریت نموده است

داستان به مردن و فداشدن آنهامعني ميبخشد و شما بجاي حزن و اندوه در خواهيد یافت آه قلبتان با اخبار 
این افكار شخصي و دوستانه شاید یكي از مهمترین و با ارزش ترین قسمت . ت بخش شاد گردیده استمسر

 .هاي این آتاب باشد
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  آلودگي واقعي 
چه مسئله اي است آه شهادت این دوستان  من در ایران را این قدر متفاوت مي سازد؟ چرا دنيا باید 

طبيعي است آه . مه دهند یا جان بر سر ایمان خود گذارندبه آنها ارج بگذارد؟ خواه آنها به حيات خود ادا
هر انسان شایسته اي در مقابل آشتار ، آزار و تعقيب و خشونت دچار حزن و اندوه مي گردد ولي این ارج 

  .نهادن باید چيزي باالتر از این همدردي و حزن و اندوه باشد
 ما در تمام روزهاي  زندگي خود با .البته این روزها خيلي ها در سراسر عالم به قتل مي رسند

خشونت و قتل و آشتار مواجهيم و چه از طریق روزنامه و یا رادیو و تلویزیون اتفاقات وحشتناآي را آه 
  .براي همنوعانمان اتفاق مي افتد مي خوانيم و مي شنویم

ن نازي جان از زمانيكه شش ميليون یهودي بي گناه با حلتي آنچنان رقت بار در اطاقهاي مرگ آلما
  .باختند ، شهادت نيز تقریبا واژه اي توخالي شده است

متأسفانه قتل و آشتار براي مردم بصورت یك پدیده عادي در آمده است و بهمين  سبب بسياري سعي 
دارند خود را از این اخبار آنار بكشند چون دیگر از خواندن و شنيدن و بازگو آردن اخبار قتل و آشتار و 

  .          شده اندخشونت خسته 
پس چرا دنيا باید به شهادت چند هزار بهائي آه در سالهاي گذشته در ایران به قتل رسيده اند توجه 

  مخصوص نماید و خود را در آن درگير آند؟
مخصوصا موقعي آه براي اولين بار مي ( براي مردم مشكل است این موضوع را قبول نمایند 

یستها در ایران مرتكب           مي شوند فقط جنایتي بر عليه جامعه بهائي آه جنایتي آه این ترور) شنوند
نيست بلكه جنایتي بر عليه جامعه انساني است این یك مصيبت محلي نيست آه فقط در داخل مرزهاي 

  .مرگبار ایران در حال وقوع باشد بلكه خود یك فاجعه جهاني است
تبدیل مي گردد آه نسلش در خطر قطع شدن است و هر روز آه مي گذرد انسان بيشتر به موجودي 

  .احتمال بقاي آن هرروز آمتر و  آمتر مي گردد و بطور روزافزوني از هر سو مورد تهدید واقع مي شود
بمبهاي اتمي ، موشكهاي قاره پيما با چندین آالهك اتمي و مرگ آفرین بعالوه تمام سالحهاي جنگي 

ست ممكن است به آساني هم طراح و هم تمامي شهرهاي او را در وحشتناك آه بشر بدست خویش ساخته ا
  . یكي از این روزها بصورت بخار در آورد و قسمت اعظم دنيا ، من جمله خود ما را با خودش همراه ببرد

در صورت وقوع یك چنين خودآشي جمعي آه وحشت آفرین و در عين حال غير قابل توجيه است، 
  .ایران ممكن است از آمترین اهميتي بر خوردار باشدبراندازي یك اقليت دیني در 

این مسئله داراي آنچنان اهميتي نمي بود اگر این اقليت دیني در ایران احتماال تنها منبع روحاني در 
همان منبع و سرچشمه اي آه قادر است نوع . است "" قوه محرآه روحاني"" جهان امروز نبود آه داراي 

  .حتمي آه اآنون با آن دست بگریبان است نجات دهدبشر را از نابودي بظاهر 
 را داراست نيروي روحانياین اقليت دیني تاآنون بدور از باور ما ثابت آرده است آه در واقع این 

و اگر به بهترین وضع ممكن از این قواي روحاني بنحو صحيحي استفاده شود قادر است فاجعه در شرف 
 حداقل مي تواند قشر آوچكي از جامعه را قادر سازد تا از این ویراني وقوع را تسكين و تخفيف بخشد و یا

همان انهدام و ویراني آه حتمي الوقوع . جهاني آه اآنون ما را از همه سو تهدید مي آند جان سالم بدر برد
  .است مگر آن آه بزودي زود چيزي دور از انتظار و معجزه آسا روي دهد

لعاده اي از یك اقليت دیني آه افراد آن چپ و راست به اراده انتظار چنين آار خطير و خارق ا
دشمنانشان آشته مي شوند آم و بيش بدان مي ماند آه موشي را واداریم تا فيل سهمگيني را از مزرعه اي 

  .براند
. معهذا این همان آاري است آه جامعه بهائي در یك قرن و نيم گذشته مشغول انجام آن بوده است

 متشكل دولت ، ارتش ، رهبران مذهبي و مردم ایران آه دست به دست هم داده و سعي عليرغم نيروي
داشته اند بهائيان نه تنها به بقاي خود ادامه داده اند بلكه پيام محبت و وحدت را به بيش از یكصد هزار 

فقط بقاي جامعه بهائي نه ( تمام اینها در ایران اتفاق افتاد و آشمكش براي بقا . مكان و نقطه دنيا رسانده اند
  .همچنان آه سربازان دلير در ميدان نبرد از پاي مي افتند، ادامه مي یابد) بلكه بقاي نوع انسان



 ٥١

زیرا . هر آسي آه در آثار مبارآه ادیان متبحر باشد در این مورد اندك تردیدي بدل راه نخواهد داد
چيزي است آه در تمامي آتب مقدسه براي این درست همان . این نقشه بشري نيست آه نقشه اي الهي است

  .چنين روزي وعده آن داده شده است
من بخوبي واقفم آه چنين ایده مذهبي فورا عده اي از مردم را پراآنده مي سازد و باعث سلب عالقه 

براي تمامي بشریت است ، شاید آمي صبر و حوصله "" آخرین قطار"" اما از آنجا آه این . آنها مي گردد
این راه حلها ما را به آجا . ما آليه پپاسخهها و راه حلهاي انساني را آزمایش آرده ایم. شيرین ببارآوردميوه 

  .بر لبه یك مغاك وحشتناك. رسانده است؟ درست به همين جائي آه االن قرار داریم 
خ الهي است چرا پاسخ خداوندي را آزمایش نكنيم ؟ یا حداقل این نتيجه را بررسي نكنيم آه آیا این پاس

  یا خير؟
 آه در مورد آن صحبت مي آنيم معجزه اي عملي ، روزمره و عادي ٦"" قواي مكنونه روحاني "" 

  .است
آلودگي واقعي چهره دنيا منحصر به دود موجود بر فراز شهرها، منحصر به جيوه ، نشست مواد 

تي منحصر به مواد سرطان زایي نفتي و سایر سمومي نيست آه در آب اقيانوسها ، دریاچه ها و نهرها و ح
عوارض  نيست آه با غذایمان مي خوریم یا همراه با آشاميدنيها مي نوشيم و یا با داروهاي آزمایشي داراي

  .تمام اینها درمقابل آلودگي واقعي ناچيز است.جنبي مصرف ميكنيم
  .این آلودگي در قلب افراد بشر است

تفاده، شوق بداشتن چيزهاي مادي بهر قيمت، اینها نفرت و تعصب، طمع، فساد، اختالس و سوء اس
  .صفات شبه حيواني هستند آه هميشه افراد ، خانواده ها ، آشورها ، ملتها و تمدنها را نابود آرده اند

یك نوع مادي گري فاسد ، قدرتمند ، شدید و سرطان مانند اآنون همه بشریت را در چنگال آهنين 
  .دخود گرفته و او را رها نمي ساز

هيچ چيز دیگر نمي تواند این . فقط یك نوع معالجه روحاني مي تواند تمام این آالم بشري را شفا بخشد
  .مشكل بغرنج را برطرف آند

انتظاري آه از بهائيان ميرود آنست آه از زندگي . خرافات هيچ گونه جائي در دیانت بهائي ندارد
د و شادي و غم آنرا تجربه نمایند ولي هميشه وظایف آامل و سرشار از نعمتها و زیبائيها برخوردار گردن

  .اوليه خود نسبت به خدا و خلق خدا را بخاطر داشته باشند
موقعي آه نوع بشر این وظایف را فراموش ميكند بالمآل از مواهب مادي، عيني و عملي آه فكر 

او تمام خواهد شد استفاده بشري آنها را ایجاد آرده است بصورتي احمقانه و در راهي آه نهایتا به ضرر 
او ميتواند از این مواهب براي . استفاده صحيح از این مواهب بستگي به قلب و وجدان انسان دارد. ميكند

  .شفا دادن یا نابود آردن استفاده نماید
  .بحران همين جاست

راه تا زماني آه این آلودگي نفرت ، تعصب و طمع از قلوب انسانها زدوده نشود، تمدن ما فقط 
  .انحطاطي آه به مغاك وحشتناك مرگ و نابودي منتهي ميگردد. انحطاط را درپيش خواهدداشت 

  بشر براي نجات به آدام سو مي تواند روي آند؟
بسياري از مردم متفكر اآنون دارند بدین نتيجه ميرسند آه آیا ما براي این منافع مادي آه در یك 

ي آنها از صفحه روزگار محو شود و دنيا را به خاآستر تبدیل لحظه بوالهوسي سران دنيا ممكن است تمام
  آند بيش از حد لزوم از جان و مال انسانها مایه نگذاشته ایم؟

بشر امروز بدون چشم انداز روشن ، بي پناه و بي سرپرست در سطحي جهاني به آجا مي تواند 
  روي آورد؟

                                                        
باروت "" است ولي این عبارت در زبان فارسي چندان گویاي مطلب نيست و احتماال عبارتي مانند "" قوه شليك روحاني "" ارت آتاب اصل عب 6

 .بهترگویاي مطلب باشند""قواي مكنونه روحاني""و "" معنوي 
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  ست استهر راه حلي آه تمام جهان را شامل نگردد محكوم به شك
قواي "" براي اینكه مسئله را آامال درك آنيم و در مقابل این عقيده آه یك اقليت آوچك دیني داراي 

به آمك یك تمدن و جامعه اي آمده است آه در نااميدي دست و پا مي زند دچار شوك "" مكنونه روحاني 
نيم آه آیا هيچ منبع دیگري در هيچ نگردیم براي ما الزم است آه آل جهان را مطالعه و معاینه نمائيم و ببي

  .آجا وجود دارد آه قادر به برآورده ساختن نيازهاي این دنياي رنجور و بيمار باشد
اجازه دهيد تمام اميدهاي ممكن و موجود در دنيا قبل از بررسي این امكان بظاهر بي فایده مورد 

  .مطالعه قرار گيرد
  اميدهاي دیگر ما در آجا هستند؟

 تعليم و تربيت  این ها مي تواند ما را نجات دهد؟ علم ؟ حكومت ؟ سياست؟ سازمان ملل ؟آداميك از 
   مذهب؟  ؟ اقتصاد ؟
  آدام ؟

  .این ها تمام چيزهائي هستند آه ما داریم 
به آدام یك از این ها مي توانيم اميد وار باشيم آه بتواند با قدرت و قوت الزم دنيا را از این مصيبت 

  و همه جانبه نجات دهد؟واضح ، مهاجم 
  . باید راه حلي وجود داشته باشد

. زیرا وقت تنگ است و نياز ما شدید و یأس انگيز. اجازه دهيد تمام اميدها و امكانات را آزمایش آنيم
  . ما یا باید راه حل را پيدا آنيم یا تن به نابودي بدهيم

  بنابراین آدام امكان و اميد را باید انتخاب آنيم؟
  علم؟
علم از یك سو ميزان مرگ و مير افراد . علم بي تفاوت و خنثي است. لم بنفسه نه خوب است نه بدع

را با آشف یك دارو ، یك سرم ، یك عمل قلب باز آاهش مي دهد و از سوي دیگر همين علم مي تواند با 
  .توليد بمبهاي اتمي ميلياردها انسان را از بين ببرد

آن بستگي به وجدان . نده و هم در راههاي نابود آننده بكار بردعلم را مي توان در راههاي ساز
ما بازهم بهمان آلودگي واقعي موجود در قلب انسان ها بر مي . افرادي دارد آه از آن استفاده مي نمایند

  .گردیم
بنابراین قادر نيست رهبر و ناجي ما . علم آشتي است نه ناخدا. علم یك وسيله است و نه عامل اجرا

علم هرگز قادر نيست ما را به ساحل امن بقا برساند مگر آنكه ما یاد بگيریم چگونه از علم به نحو . باشد
  . صحيح استفاده آنيم

  دیگر چه چيز مي ماند؟
  سياست؟

فرزند "" آدام حزب ؟ از آدام آشور؟ از یك خانه یا سياره تقسيم شده؟ گفته ميشود آه سياست 
عليرغم تعداد آثير مستخدمان شریف دستگاه . به نام سياستمدار است"" پدر مشهور "" از یك "" نامشروع 

. هاي دولتي و سياست مداران عالي چه آسي اهتمام مي ورزد تا آبرو و حيثيت سياست را بر جا نگهدارد
این فرزند فاسد یك پدر عالي آه بصورت پسري ولگرد در آمده و امروزه در بسياري از موارد تسليم 

ستفاده ، سياست بازي ، مصلحت اندیشي ، حفظ مقام و پرستيژ خود گردیده ، از قرباني آردن فساد، سوء ا
  .حزب و افراد خود باآي ندارد

سياست در موارد بسياري تقوي را نادیده گرفته و رل اساسي و با ارزش خود را آه همانا ساختن 
م تمامي آشورها مي باشد، به بوته پناهگاهي امن براي تمامي مردم دنيا و حفظ حقوق و ارزش و احترا

  .فراموشي سپرده است
این روزها سياست بيشتر به بيمار محتضر و در حال مرگ شباهت دارد تا دآتري معالج و به 

  .وضوح مشخص آرده است آه پزشك دانا و شفا بخش آالم ما نيست
  حكومت ؟

  از آدام نوع ؟
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  و تمام انواع دیگر آن ؟ یكتاتوري ؟دموآراتيك ؟ جمهوري ؟ سرمایه داري؟ آمونيستي ؟ د
  آداميك ؟

تقریبا هر حكومتي بسيار چيزهاي با ارزش ، قهرمانانه و به ميزان زیاد چيزهاي شگفت انگيز و 
  .جالبي دارد

بعضي از این حكومتها مطمئنا بر انواع دیگر خود برتري دارند ولي بستگي آلي به این دارند آه این 
همه حكومتها از صميميت . حكومتهاي مختلف براي متهاي مختلف . سي استبرتریها از نقطه نظر چه آ

انتخاب بهترین حكومت اغلب بستگي بشرائط و حوزه جغرافيائي مردان و زناني دارد آه در . برخوردارند
  .آن متولد شده و در آنجا بار آمده اند

 دنيا وجود ندارد آه از متأسفانه در حال حاضر براي نوع بشر یك حكومت منحصر بفردي در تمامي
نقطه نظر اندیشه و هواخواهي و وفاداري ، سائر ملل دنيا را مجذوب خود سازد تا مردم در همه جاي دنيا 
با ميل و رغبت وفاداري خویش را از حكومتهاي خود سلب نموده و دنبال آن رهبري الهام بخش را 

  .بگيرند
 چنين رهبري جهاني را دارند ولي با گذشت بعضي از حكومتها در روزهاي آغاز آار خود ادعاي

حكومت ها بجاي اینكه بي طرف باشند جنبه حزبي . زمان این برق و جال جلوه خود را از دست مي دهد
. پيدا مي آنند و به عوض آنكه با سایر حكومت ها از در همكاري در آیند راه رقابت را در پيش ميگيرند

ز بسازند دیوار و سد معبر بنا مي آنند و با این آار بحرانهاي دنياي بجاي آنكه شاهراه و دروازه ها را با
  .دنيا بجاي آن آه بسوي اتحاد برود به انشقاق روي مي آورد. متشتت ما عميق تر مي شود

دیدگاه هاي محدود و . در عصر ما هر طرحي آه جنبه جهاني نداشته باشد محكوم به شكست است
  .  براي بقاي بشر از ضروریات است معني و مفهومي نداردفرقه گرایانه در عصري آه اتحاد

  .حكومتهاي دنيا هنوز نه این درس حياتي را فرا گرفته اند و نه آن را قبول دارند
  .هيچ دولتي به تنهائي قادر به نجات ما نيست
  بشر به آجاي دیگر مي تواند روي آورد؟

  .راه هاي مورد انتخاب او به سرعت آاهش مي یابند
  اد؟اقتص

  آیا یك طرح اقتصادي یافت مي شود آه قادر باشد دنيا را نجات دهد؟
 نتيجه و معلولزیاد ندارد زیرا حقيقت تلخ آنست آه سيستم اقتصادي  این مطلب احتياجي به تفحص

  .تمدن است و نه علت ایجاد آن
وریم آه همكاري را براي اینكه یك اقتصاد سالم داشته باشيم ابتدا باید نوعي روابط اجتماعي بوجود آ

اگر بخواهيم در این راه موفق گردیم باید این تالش و همكاري بين المللي را . به مقياس جهاني تأمين نماید
  .به همه جا گسترش دهيم

اگر خانواده اي با محبت و هماهنگي و همكاري زندگي نكند مخارج الزم براي آن خانواده ، دو یا سه 
  .خارج مورد نياز یك خانواده متحد و متفق استو حتي گاهي تا چهار برابر م

هيچ عضوي از یك خانواده با . این موضوع به همين اندازه در مورد خانواده جهاني صدق مي آند
محبت در حالي آه سائر اعضاء خانواده گرسنه ، بيمار ، بي آس و فراموش شده در اطاقهاي دیگر خانه 

  . در یكي از اطاقهاي همين خانه زندگي آندبسر مي برند قادر نيست در راحتي و رفاه
  .این مطلب در مورد خانه ملل یعني سياره اي آه ما بر روي آن زندگي        مي آنيم صادق است

  معهذا ما با همين روش ظالمانه و سنگدالنه زندگي مي آنيم، اینطور نيست؟
  بعنوان ملل جهان 

ل آنيم ابتدا باید به درمان روابط اجتماعي آه مانع اگر ما اميدواریم آه مشكالت اقتصادي دنيا را ح
  .از اتحاد ما بعنوان یك خانواده عالقمند مي گردد بپردازیم

ما باید بطریقي بيك روحيه صميمي و با محبت توأم با همكاري نائل گردیم آه ما را بر آن دارد تا 
ميد بخش براي تمامي نوع بشر منابع در دسترس خود را صرف چيزهائي آنيم آه یك زندگي پر بار و ا

زیرا همه ما با هم . دنيائي سرشار از اميد براي برادران و خواهرانمان در هر آجاي زمين. فراهم نماید
  .یكي هستيم و باید طوري رفتار آنيم آه گوئي همه جزئي از یك خانواده بسيار بزرگ مي باشيم
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به حد وفور سرمایه و دارائي مورد احتياج براي ما منابع آافي در اختيار داریم، غذاي آافي داریم و 
  .تمامي بشریت را مالك مي باشيم

  .ما حتي وسائل حمل و نقل آافي داریم
  .ما تقریبا همه چيز داریم

  .آنچه نداریم همان معنویت و روح است
ادي مسلما ما نمي توانيم این معنویت را در هيچ طرح یا سيستم اقتصادي پيدا آنيم زیرا عدالت اقتص

چه چيز باقي مانده است تا ما را از این طوفان عالم گير در . نتيجه یك دنياي هماهنگ است و نه خالق آن
  . امان نگاه دارد

  .تنها تعليم و تربيت و دین باقي مي ماند
  آداميك ؟

  تعليم و تربيت ؟ آیا تعليم و تربيت مي تواند ما را نجات دهد؟
ا بحراني آه اآنون دنيا در آن گرفتار است بحراني اخالقي است نه ام. مسلما مي تواند به ما آمك آند

  .یك بحران فكري و ذهني
تيز . تعليم و تربيت مي تواند دانش بشري را تضمين نماید ولي قادر به تضمين خرد انساني نيست

ور مي سازد تعليم و تربيتي آه ذهن را بار. هوش ترین دانشمند دنيا مي تواند جبار، خودخواه و ظالم باشد
و یا به امور فني ميپردازد صرفنظر از وسعت دامنه و یا طول مدت آن هرگز تضمين نمي نماید آه انسان 

بعضي از این باصطالح پيشرفته ترین ملتهاي ما ثابت آرده اند . را مهربان ، بخشنده و با محبت بار آورد
  .آه بي رحم ترین ، درنده خوترین ومهلكترین ملل جهان هستند

تعليم و تربيت  مطمئنا یكي از اجزاء مهم و حياتي ایجاد و دوام همين دنيائي است آه ما بدنبال آن 
  .هستيم ولي مسلما معمار بزرگي نيست آه در این ساعت سرنوشت ساز بدان احتياج داریم

  .تعليم و تربيت هم نمي تواند ما را نجات دهد
  دین ؟

  آدام دین؟
  ، هندو ، بودائي ، زردشتي یا هر دیانت دیگري از آن قبيل ؟دیانت مسيح ، یهود ، اسالم  

  اگر اسالم ، آدام فرقه ؟ شيعه یا سني ؟
  اگر دیانت یهود ، آدام شعبه آن ؟ ارتودوآس ، به اصطالح مترقي یا محافظه آار؟

ان ، اگر دیانت مسيح ، آدام شعبه یا فرقه ؟ آاتوليك یا پروتستان یا ارتودوآس یوناني ؟ اگر پروتست
  آداميك از چندین صد فرقه موجود آن؟

نيازي نيست آه ادامه دهيم ، . انگيلكان؟ لوتري ؟ پرس بيتارین  ، باپتيست؟ متدیست؟ الي غير النهایه
  .مطلب آامال روشن است

همه آنها در . هر آدام شارع یا راهي است. در هر دین و آئين ، زیبائي و حقيقت و قدرت وجود دارد
  . خود موفق به ایجاد معجزاتي شده اندقلوب مؤمنين 

حتي در داخل هر آدام از آنها هم اختالف و از . ولي در مجموع آنها از هم پاشيده و غير متفق هستند
از همه این ها گذشته ، فرق و مذاهب موجود در داخل ادیان بزرگ ناشي . هم پاشيدگي به چشم مي خورد

  .قاز وجود اختالفات است و نه در اثر تواف
دیدیم خداوند آنها را بصورت واحد و مستمر ایجاد نموده است "" بيرق اسالم"" همچنانكه در فصل 

  .ولي بشر آنها را بصورتهاي مختلف در آورده است
از آئينه اي آه در اثر شكستن قطعه قطعه شده نباید انتظار داشت نور آامل و درخشان خورشيد را 

ر زیباست آه بتواند قلوب زیادي را مجذوب خود سازد ولي تنها منعكس نماید و هر چند باز هم آنقد
  .درخشش یا نور ضعيفي از آن ساطع مي گردد

هيچ شخص صادقي نيست آه بخواهد آرامش دروني را آه این ادیان بزرگ براي مؤمنين خود ایجاد 
 آه بتواند عجز با وجود این هيچ شخص منصفي هم یافت نمي شود. آرده اند آم اهميت و آوچك جلوه دهد

ظاهري این ادیان را در درمان آالم بزرگ اجتماعي آه در حال نابود آردن این عصر پرمخاطره است 
  .انكار آند
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دین از حل مشكالت جهاني آه امروزه دنيا را احاطه آرده اند عاجز است و حتي نمي تواند زخمهائي 
  .را آه باعث انشقاق و جدائي خودش شده است التيام بخشد

س چگونه مي توانيم انتظار داشته باشيم آه دین بتواند اعضاي شكسته جامعه شكاك و بي ایمان پ
  .امروزي را به هم تلفيق دهد

  پس به آجا ما مي توانيم روي آوریم؟
  دیگر چه مانده است؟

  !سازمان ملل
ت دهد قلوب فكر اینكه این موفقيت بزرگ عالم انساني یعني سازمان ملل هم ممكن است نتواند ما نجا

  .همه ما را دلسرد و غم زده مي نماید
  !بود"" محبوب قلوب ما"" روزگاري سازمان ملل 

هيچ انسان منصفي هيچوقت نمي تواند منكر پيروزیهاي شگفت انگيز آن در بسياري از زمينه ها 
وز آن ها چه آسي مي تواند آتشهائي را آه این سازمان خاموش نموده است ، خطراتي را آه از بر. گردد

  جلوگيري آرده و یا فاجعه هاي حتمي را آه به تأخير انداخته است نادیده بگيرد؟
خدمات بزرگي را آه در زمينه بهداشت جهاني ، بانك جهاني ، یونسكو ، یونيسف ، تسكين بالها و 

شعانه فاجعه ها ، آمكهاي اقتصادي و بسياري دیگر از خدمات ذیقيمت را آه بعهده گرفته است همگي مشع
  . و غير قابل انكار است

ولي در زمينه حياتتي ترین موضوع یعني زمينه مهم سياسي آه مرگ و زندگي تمام انسانهاي آره 
زمين در گرو آن است ، این دوستان قدیمي ملي ، ميهني ، جهاني ، گروهي و مجموعه سياستمداران ملل 

لزومي . ن و فروریختن چهار چوب آن هستندهر روزه در حال خورد) مانند موریانه(بطرزي بي رحمانه 
ندارد آه در اینجا بخواهيم ليستي از تشنجات  انشعابات و تاآتيكهائي آه امروزه آل بقاي این اميد رو به 

  .زوال دنيا را تهدید مي نماید ذآر نمایيم
شادي جهاني آن . سانفرانسيسكو رو به فراموشي ميرود"" روزهاي طالئي"" برق و جالي آن 

ساعتهاي خوشي آه طي آن منشور ملل متحد برشته تحریر درآمد و طرح پرچم آبي سفيد صلح جهاني 
  .ریخته شد مدت مدیدي است آه به افسردگي گرائيده است

دیگر از آن افسون هيجان انگيز وحدت جهاني آه زماني دلهایمان را شاد و اميدمان را برآورده مي 
 ثبات آه عليرغم وجود اختالفات اساسي ، ملتهاي جهان را مطمئن آن احساس اتحاد و. ساخت خبري نيست

مي ساخت آه سياره ما سر انجام بدستهاي مطمئني سپرده شده تا به آیندگان تحویل داده شود و به ما 
اطمينان مي بخشيد آه مي توانيم فكر زجر آور جنگ جهاني سوم را به آناري بگذاریم ، مدتي است آه از 

  .دست رفته است
  !چه روزهاي قشنگي بود

به آن گربه افسانه اي .   شده است(Aesop)"" افسانه ایسوب""سازمان ملل ما بتدریج شبيه گربه 
اجازه داده مي شد مانند دوشيزه زیبائي لباس بپوشد و در مجلس مهماني حاضر گردد بشرط آنكه هميشه 

  .بخاطر داشته باشد آه رفتارش مناسب حال مجلس باشد
 جهان در حاليكه در لباسهاي خود همچون عاشقان نوع بشر جلوه مي آنند و در جهت سران ملل

منافع و رفاه تمامي ملل و نحل داد سخن مي دهند دور ميز آنفرانسهاي مهم درست مانند آن گربه افسانه اي 
 دول بر قدرت ، پرستيژ، مقام و امتياز در مقابل سران"" موش آثيف"" عمل مي آنند تا این آه ناگهان 

  .روي ميز مهماني شروع بدویدن مي آند
  !یك جستت و خيز ناگهاني و مبدل شدن به گربه 

آارمند چاپخانه اي آه در سانفرانسيسكو مرتكب یك اشتباه مأیوس آننده گردید و با ماشين حروف 
  .چيني خود اشتباها مطلب را به چاپ رسانيد باید ملهم بوده باشد

 (The United Nations) ""  سازمان ملل متحد""و بجاي ان ملل ادر روز امضاء منشور سازم
  . زیر چاپ برد(The Untied Nations)"" سازمان ملل نا متحد"" تيتر بزرگ روزنامه را با عبارت 

رشته آار بزرگي آه قرار بود باعث حفظ دنيا گردد رفته رفته از دست ما خارج شده است و بتدریج 
  .دشمني رو به تزاید ملل پر مجادله تبدیل گردیده استاین رشته مودت و اميد ب
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هنوز هم دنيا چشم اميد خود را . هر قدر این رشته مودت سست تر ميگردد خطر عظيم تر مي شود
به سازمان ملل دوخته و از آن حمایت مي آند و با دست و دل بازي تمام براي بقاي آن فداآاري بخرج 

ولي این سازمان ملل هم نمي . ن چيزي است آه براي ما باقي مانده استسازمان ملل هنوز هم بهتری. ميدهد
  .تواند ما نجات دهد

دلهاي اعضاي آن جاي خود را به تقواي خالص و بي شائبه اي ندهد آه "" آلودگي ""تا زماني آه 
 ) و نه فقط درباره ملت خودشان( نمایندگان ملل سخت بدان محتاجند تا در مورد مصالح تمامي جهان 

  .بشور و مشورت بپردازند، سازمان ملل متحد موفق نخواهد بود
  .زیرا این سازمان ملل متحد است و نه سازمان ملتي واحد

آن سازمان شگفت انگيز مي تواند خطر را بتعویق اندازد و یا آن را جرح و تعدیل آند و یا وقت 
ننده جميع مخلوقات و حتتمي الوقوع گيري نماید ولي قادر نيست از وقوع آن بال و مصيبتي آه هالك آ

است جلوگيري نماید همان مصيبتي آه عليرغم تمام آوششهاي ما با سرسختي تمام ولي بتدریج به ما نزدیك 
  .و نزدیك تر مي شود

  .آنچه آه مي توانست زماني وجود داشته باشد حاال هرگز وجود نخواهد داشت
  .یمچه غم انگيز است آه باید بجاي دیگري روي آور

  !ما خيلي به هدف نزدیك شده بودیم
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  دور نمايي از آنچه آه در پيش رو داريم
از دست سازمان ملل با تمامي سوابقش براي جریان مداوم شهادت این همه بهائي در یزد ، شيراز، 

  تبریز ، طهران و همدان چه آاري ساخته است؟
  !همه آار

تمام آنچه را آه تا آنون نوشته ام مورد توجه و در واقع این موضوع باعث مي شود تا یك بار دیگر 
امعان نظر قرار دهيم و بما آمك  مي آند تا این مسئله را درك آنيم آه چرا من به دفعات تكرار آرده ام آه 
این ها نسل جدیدي از شهداء بوده و منحصر بفرد و خاص خود مي باشند و چرا شهادت آنها براي همه 

  . برخوردار است و تنها به هم دینان بهائيشان مربوط نمي شودمردم جهان از اهميت خاصي
بالغ بر یك صد سال قبل حضرت بهاء اهللا مؤسس آئين بهائي خطاب به فرمانروایان و رهبران جهان 
و رؤساي آشورهاي آن زمان اعالم فرمودند آه باید یك بنيان جهاني بر پا دارند آه مسئول پرورش و رشد 

حضرت بهاءاهللا خود اصول و اهداف این بنيان را بيان داشته و فرممودند آه این بنيان . جامعه جهاني گردد
  .جهاني مسئوليت اصلي تأسيس و تداوم صلح در بين جامعه انساني را بعهده خواهد داشت

حضرت بهاءاهللا تنها به این خطاب اآتفا نكرده بلكه براي سران جهان قوانين و اصول و مؤسسات و 
نمائيهاي الزمه را براي تأسيس و تأمين و تداوم این صلح جهاني مورد نياز مي باشد پيشنهاد و وسائل و راه
باالتر از همه حضرت بهاءاهللا آن روح نباضي را آه باعث بكار افتادن این بنيان خواهد . ارائه فرمودند

  ٧.گردید بجهان عرضه فرمودند
نها را بسوي این مقصود مي راندو با نادیده ملل جهان ناآگاهانه و بي اطالع از سرچشمه اي آه آ

. را تأسيس نمایند"" اتحادیه ملل""گرفتن آلي رهنمودهائي آه بدانها شده بود دومرتبه سعي آردند تا این 
ابتدا جامعه ملل متحد و سپس در یك آوشش متمرآزتر ) در آثار امري این اصطالح بكار رفته است(

  .حد یعني آنچه را آه امروز ما با آن آشنا هستيم پایه گزاري آردندجهاني و همه جانبه سازمان ملل مت
متأسفانه عالم انساني یعني ملل جهان در آوشش خود براي پایه گزاري یك هيئت شور روحاني تنها 
از پاره اي از رهنمودهاي حضرت بهاءاهللا بهره گرفتند و در نتيجه تنها در پاره اي موارد موفقيت 

  .نصيبشان گردید
  .ه غم انگيز است آه انسانها از تمامي این رهنمودها بهره نگرفتندچ

این خود یكي از جالبترین و در عين حال آنایه آميزترین جنبه تاریخ است آه انسان باید درست در 
آستانه یكي از مهمترین و بزرگترین آشفيات آل تاریخ زندگاني خود قرار گيرد یعني آن اطالعاتي آه ملل 

احتياج مبرم داشتند تا امنيت و بقاي آنها را بر روي آره خاك تضمين نماید قبال در دست سران دنيا بدان 
آشورهایشان قرار گرفته باشد، گوهري واقعي سرشار از حقيقت و هدایت ، نيروئي روحاني آه آامال قادر 

  . درآورده استبه رویاروئي و حل مشكالت وحشتناآي است آه امروزه دنيا را فلج آرده و آنرا بزانو
  .انسانها هيچگاه موفق بدرك ارزش واقعي این گوهر گرانبها نگردیدند

آه در آثار امري ذآر آن گردیده یعني این هدیه پر بهاء آه قادر به شفاء آالم "" گوهر گرانبها""این 
  .ملل مي باشد به بهاء به خطر افتادن همه انسانها نادیده گرفته شد

اده اي آه پرزیدنت ویلسون به هنگام بيان نظریات خود در مورد جامعه ملل چندین ماده از چهارده م
  .متحد ارائه داد تا اندازه اي بيان گر روح تعاليم حضرت بهاءاهللا در جهت اتحاد جهاني بود

بسياري از این مفاهيم آه در آنجا ارائه . پرزیدنت ویلسون با آثار حضرت بهاءاهللا آشنائي داشت 
""  و منبع آن ذآري بميان نيامد همچنان ناشناخته ماند، منيعي آه به تنهائي قادر بود تا گردید و از اصل

  .را آه براي موفقيت تمام این هدف الزم بود، برآورده سازد"" قواي مكنونه روحاني 

                                                        
این جامعه مشترك المنافع جهاني آه همه لل دنيا را در بر . ميدند روحاني است آه حضرت بهاءاهللا در آالبد جهان د"" قواي ""البته این تنها یك جنبه از آن  7

خواهد گرفت و با جميع مردم آره زمين با عدالت رفتار خواهدآرد و قدرت بال منازع خود را بر روي منابع وسيع جهاني آه در حال حاضر غير قابل تصور 
د ساخت و در حالي آه از بالي جنگ و مصيبتهاي خانمان سوز آن رهائي یافته است و متكي است بكار خواهد گرفت و ایده آلهاي شرق و غرب را برآورده خواه

جهان جهاني . به بهره برداري از تمامي منابع انرژي موجود بر روي آره زمين مي باشد آنچنان سسيستمي است آه قدرت را در راه عدل به خدمت خواهد گرفت 
 .شبختي براي تمام مردم آره زمين خالي از هر نوع تبعض و استثناءخواهد شد برخوردار از ایمني امنيت و خو
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جامعه ملل دست به آوشش زد ولي در همان وظيفه اصلي خود آه همانا حفظ صلح بود با شكست 
رچند این جامعه زیر بناي مؤسسات بزرگ جهاني را بنا نمود ولي نتوانست از پيشرفت ه. روبرو گردید

  .ميليتاریسمي آه به جنگ جهاني دوم  منجر گردید جلوگيري نماید
  .این اولين آوشش بود

داستان دومين آوشش یعني بنيان نهادن سازمان ملل بميزان بسيار وسيعتر و خطيرتر با سعادت و 
این مطلب بطور مفصل در جاي دیگري . ري و همچنين آئين بهائي در هم آميخته استسرنوشت جامعه بش

  .در اینجا ما فقط بنكاتي چند اشاره مي آنيم . ٨بيان ميگردد
آاليفرنيا مقر آنفرانس بزرگ ملل متحد آه در آنجا منشور سازمان بتصویب رسيد و پرچم آبي و 

  .ائي براي همين منظور در نظر گرفته شده بودسفيد آن برافراشته گشت سالها قبل درآثار به
حضرت عبدالبهاء جانشين منصوص حضرت بهاءاهللا به این وعده الهي در سانفرانسيسكو چنين اشاره 

  .""انشاءاهللا اولين پرچم صلح جهاني در این ایالت برافراشته گردد:""فرمودند
  .وعده الهي به تمامه صورت واقعيت بخود گرفت

ن ارتباطهاي بين آئين بهائي و پيدایش سازمان ملل درالواحي دیده مي شود آه یكي از جالبتری
  .بویژه در چهار لوح از الواح مهم و تاریخي. حضرت بهاءاهللا بسران دول و ملل جهان خطاب فرموده اند

  این چهار لوح خطاب به چه آساني است؟
 شوراي امنيت سازمان ملل خطاب به سران چهار آشور از  پنج آشور جهان  آه  اعضاء دائمي

  .مممتحد را  تشكيل مي دهند
  !خوب تصورش را بكنيد

چين پنجمين آشور عضور دائمي شوراي امنيت ( سران  بریتانيا، فرانسه ، روسيه و ایاالت متحده 
پيامي آه حاوي مسئوليتهاي ملل دنيا . این پيامهاي مخصوصه را از حضرت باهءاهللا دریافت داشتند) است 
  .ن آنها در مقابل نياز مبرم به پيدایش سازمان جهاني امروزه مي باشدو سرا

در لوحي خطاب به ملكه ویكتوریا حضرت بهاءاهللا سران دنيا را مخاطب قرار داده تا به مشورت با 
روي ""یكدیگر پردازند، از تعداد عساآر و لشكریان خود بكاهند و با یكدیگر متحد شوند تا ملتهاي آنها 

سعي آنيد آه توجه شما :""آن حضرت آنها را نصيحت فرمودند آه با هم به شور بنشينند."" ينندآرامش بب
  ""…حصر به آن چيزي باشد آه منافغ و خير بشر در آنست 

تاحيات تازه به ابناء بشر دهند و  آنها را با هم ""آن حضرت به آنها فرمودند آه خود مأموریت دارند
  .""متحد سازند

آن حضرت به این نياز . آثار حضرت بهاءاهللا این خطاب مهيمن به چشم مي خورددر بسياري از 
شدید تأآيد فرمودند و اظهار داشتند آه به فوریت باید به تأسيس یك هيئت جهاني اقدام گردد و اعالم 
فرمودند آه زمان آن فرا رسيده است تا مجمعي بزرگ شامل نمایندگان تمام انسانها فرا خوانده شود تا 

  .حقوق جميع ملل و نحل برآورده گردد و صلح جهاني سرانجام به واقعيت پيوندد
آن حضرت حتي بصراحت این هيئت مرآب از نمایندگان ملل را راهنمائي و هدایت فرممودند آه 

  .براي نيل به حفظ و امنيت دائمي ابناء بشر چه مراحلي را باید طي نمایند
  .ذیري با سرنوشت شهداء امروزه ایران در ارتباط مي باشدتمام این وقایع خطير بطور چدائي ناپ

هر گونه اطالعي در زمينه امر بهائي و رابطه آن با دنيا و عالم انساني ما را بدرك این مطلب بيشتر 
آمك مي نماید آه چرا هيچ فرد بهائي در ایران یا در هيچ آجاي دیگر دنيا هرگز بفكرش خطور نمي آند 

  .ي آندآه از آئين خود تبر
  .تسليم شدن چه معني و مفهومي مي تواند داشته باشد

مرد یا زن بهائي ترجيح مي دهد بميرد و با این عمل خود جزئي از قوه محرآه روحانيه اي گردد آه 
  .بتسریع و اآمال نقشه الهي در سراسر آره ارض آمك نماید

                                                        
"" زنداني و سالطين "" و آتاب ٣١٢-٣صفحات) ١٩٧١از انتشارات جورج رونالد ( نوشته حسن باليوزي "" آتاب عبدالبهاء"" به   8

  .مراجعه شود) از انتشارات شرآت جنرال پيلشنيگ، تورنتون( نوشته ویليام سيرز 
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عضالت و مشكالتي آه بشر حضرت بهاءاهللا در آثار خود راه حلهائي صریح و منطقي براي حل م
بزودي با آن دست بگریبان خواهد بود ارائه فرموده اند، معضالت و مشكالتي آه در آن زمان براي همه 

  ٩.پوشيده بود
  :این مسائل عبارتند از

  .تهدید جنگ جهاني -١
مسابقه جنون آميز تسليحاتي براي دست یابي به سالحهاي عظيم و مخرب آه قادر است جو را  -٢

  . زد و باعث نابودي شهرها گرددآلوده سا
احتياج مبرم به آاهش تسليحات تا حد الزم براي امنيت داخلي آشورها و مشارآت جميع ملل  -٣

  .براي حراست از دنيا
  .باال گرفتن تشنجات نژاد پرستي -٤
  .فساد و ارتشاء در دستگاه دولتي ، سياسي و بازرگاني -٥
  .فات در زندگي خانوادگيتضعيف و  گسستگس پيوندهاي زناشوئي و تشدید اختال  -٦
  .گسترش و افزایش خشونت و جنایت در همه جا -٧
  .افزایش هراس انگيز بيماري هاي رواني از همه نوع -٨
  .افزایش حتي هراس انگيزتر و گسترده تر مصرف مشروبات الكلي -٩
ایجاد زخمهاي مهلك روحي و مختل آننده فكري ناشي از افزایش بي رویه مصرف مواد م خدر  -١٠

  .ورو اعتيادآ
  .عدم آارآئي مذهب در حل مشكالت فردي و اجتماعي -١١
  .تهدید روزافزون آفر و  بي دیني -١٢
  .برخورد زجرآور و رقت بار بين صاحبان سرمایه و نيروي آار -١٣
  .اختالف رو بتزاید بين طبقه ثروتمند و فقير -١٤

دنياي اگر این موضوع را در نظر داشته باشيم آه حضرت بهاءاهللا خطاب به جميع پيروانشان در 
آه از وعود حضرت "" ملكوت الهي بر بسيط غبرا""بهائي فرمودند تا آمر خدمت بربندند و به تأسيس 

مسيح است آمك نمایند آن وقت است آه پيش بيني هاي آن حضرت در مورد وقوعات آینده باعث تعجب ما 
  .نخواهد گردید

بياید همه مردم را " "روح راستي ""حضرت مسيح بصراحت پيش گوئي فرموده اند آه وقتي 
رهنمون خواهد گردید و آنها را بر همه آن چيزهائي آه قرن ها قادر بشنيدن آن "" براستي  صرف ""

  .نبودند مطلع خواهد فرمود
  .حضرت بهاءاهللا حتي از این پيش گوئي پا فراتر نهاده اند

ضرت باب و حضرت دیگر تعجب نخواهيم آرد آه چرا موقعيكه به مؤمنين متواضع ایراني آه به ح
بهاءاهللا و تعاليم آنها عشق مي ورزند اصرا مي شود آه دست از ایمان خود بردارند با تمسخر پاسخ مي 

  !نه:دهند
آنها امروز درست همان پاسخي را مي دهند آه خال حضرت اعلي به صدر اعظم ایران در آن زمان 

م آرده بود مگر آن آه از ایمان خود صدر اعظم ایران خال حضرت اعلي را در طهران بمرگ محكو. داد
  .دست بردارد

  :او با نهایت اتقان گفت 
اگر من از پذیرش مأموریت حضرت اعلي خودداري ورزم باید شخصيت الهي پيامبراني مانند "" 

خداوند شاهد و عليم . حضرت محمد، حضرت عيسي ، حضرت موسي و تمام پيامبران قبل را انكار نمایم
ا درباره پيامبران قبل خوانده و شنيده ام اآنون افتخار آن را داشته ام آه عينا در زندگي است آه من آنچه ر

                                                        
: ان جذاب الواح حضرت بهاءاهللا خطاب به سران دول و راه حلهاي پيشنهادي آن حضرت براي این مشكالت در آتب زیر یافت مي شودداست 9

اثر ""خطابات قلم اعلي ) ١٩٦١از انتشارات موسسه انتشارات امري، ویلمت  ، ایلي نویز، (اثر حضرت ولي امراهللا "" قد ظهر یوم الميعاد""
آه هر دو آتاب داستان شورانگيز و مهيج خطابات آن حضرت بجميع ملل را تشریح و تبيين ) ١٩٦٧مرآز جهاني بهائي ، حيفا ( حضرت بهاءاهللا 

 مي نماید
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من از شما تقاضا دارم . این جوان آه از اقرباي عزیز من است از همان آغاز آودآي تا آنون شاهد آن باشم
  .""ي آنمآه به من این امكان را بدهيد تا اولين نفري باشم آه زندگيم را در راه او فدا م

صدر اعظم آه از چنين پاسخي مشاعرش را از دست داده بود بدون اداي یك آالم با اشاره سر اعالم 
  ١٠.آرد آه خال حضرت اعلي به بيرون برده شود و سر از بدنش جدا گردد

قبال یعني از یكصد سال قبل این ها نسل جدیدي از شهدا بودند آه بخاطر تمامي پيامبران خدا و 
  . از طرف تمام ملل و نحل جهان جان فدا آردندبنمایندگي

اميدوارم آه روزي بتوانيد زندگاني اعجاب انگيز و پر شور هریك از آنها را بخوانيد و درك نمائيد 
"" تأسيس ملكوت الهي بر بسيط غبرا""آه چگونه زندگاني آنها با وعود جميع اعصار و قرون در زمينه 

  .پيوندي ناگسستني دارد
  
  
  
  

                                                        
-٩صفحات ) منتشره در ایاالت متحده ( داستان آامل خال حضرت اعلي جناب حاجي ميرزا سيد علي را مي توانيد در تاریخ نبيل  10
   ایشان در این جا تلخيص و به مضمون ذآر شده است سخنان.  مطالعه نمائيد٤٤٦

 



 ٦١

  !ر ها را پاره آنيدزنجي
  .ما به پایان سفر خود نزدیك مي شویم

فكر مي آنم شما مي پذیرید آه اگر من شما را در جریان این سوابق قرار نمي دادم ، داستان مربوط 
به این شهادت ها در ایران و توضيح این آه چرا قهرمانان بهائي اعم از زن و مرد چنين مشتاقانه جان مي 

  .اصحيح بود و هم آشتار ظالمانه و بي رحمانه آن ها آامال غير قابل درك بنظر مي رسيددهند هم ناقص و ن
آن ها نه تنها بخشي از انقالب اسالمي نيستند و جزئي از نقشه رژیم موجود در ایران نيز نمي باشند 

  .بلكه بخشي از نقشه خداوندي هستند
  .این یك مسئله آامال متفاوتي است

را به پایان برم دو مطلب دیگر ميماند آه باید به آنها بپردازم "" ه از صميم دل گری""قبل از این آه 
  .هر دو مطلب آامال مسرت بخش و در عين حال با هم در ارتباط هستند. 

اول این مطلب را آامال روشن سازم آه چرا حدود یك صد و پنجاه سال است آه جامعه بهائيان 
  .جهندایران با تعقيب و آزار و آشتار موا

وجود دارد آه با بيماري هاي ) یعني جامعه جهاني بهائي( دوم آن آه هم اآنون یك دنياي آوچك 
مخرب جامعه و شرارت ها و تعرض هائي آه دنيا را فلج آرده و بميزان زیاد آن را منشعب و از هم 

  .پاشانده است با موفقيت مقابله مي آند و بر آن ها غلبه مي نماید
جائي آه قبال ثابت آرده است آه .  توان براي گرفتن  پاسخ به آنجا مراجعه آردجائي هست آه مي

  .مي تواند این آار را انجام دهد، حال این آار هراندازه بزرگ و پيچيده و غير قابل حل باشد
لزومي ندارد آه حتي یك ذره مذهبي باشيد ولي آیا شما مي توانيد           جامعه اي را در بيش از 

 هزار نقطه دنيا نادیده بگيرید آه تنفر را به عشق، ترس را به شجاعت، افسردگي را به اميدواري و یك صد
  .بي تفاوتي را به قبول خدمت مشتاقانه آن هم به نمایندگي از طرف تمامي جامعه بشري تبدیل آرده است 

  .بنابراین بگذارید بسرعت به انتهاي راه به پيش برانيم
  ار و آشتار بهائيان در ایران این قدر بطول آشيده است؟چرا تعقيب و آز: اول

  .پاسخ آامال روشن است
هدفي آه بهائيان در هرآجاي دنيا براي رسيدن به آن تالش مي آنند داراي عظمتي غير قابل وصف 

  .است
یك جامعه . این هدف عبارت است از اتحاد آامل جميع ملل، نژادها ، مذاهب و مردمان آره زمين

صلح آميز، ثمربخش و پيشرو آه در آن اختالفات به سازگاري بدل شود و اميال و آرزوها به یك انساني 
  .تالش عمومي منجر گردد

. بنابراین آمادگي و فداآاري براي رسيدن به چنين موفقيت عظيمي باید در خور آن هدف عظيم باشد
بهائيان در . رد تا یك بناي آوچكیك بناي عظيم مسلما به صرف وقت و تحمل ناراحتي بيشتري احتياج دا

است آه "" یك گله و یك شبان""هستند و این همان یوم موعود "" ملكوت الهي بر بسيط غبرا""حال بناي 
  .قرن ها منتظرش بوده ایم

روزیكه . بيسابقه. آن چه آه ما درباره آن صحبت مي آنيم یك واقعه عظيمي در تاریخ دنياست 
نابراین نيل به این چنين دوران بيسابقه اتحاد جهاني به همان اندازه احتياج ب. عظمتش غير قابل وصف است
  .این فداآاري شامل حال مبشر این آئين و  مؤسس آن نيز گردیده است. به قهرماني و جانبازي دارد

حضرت بهاءاهللا . حضرت اعلي جان خود را فداي تمامي پيامبراني آردند آه از قبل آمده بودند
ادیان، نژادها و ملل و مردم جهان ، زنگاني خویش را براي بيش از نيم قرن در معرض موعود جميع 

عشق آن . این خود داستاني است آه هرگز شبه آن را گوش ها نشنيده است. تعقيب و آزار قرار دادند
  .نجدحضرت به پيامبراني آه راه را برایشان آماده آرده بودند آن چنان زاد بود آه در آالم بشري نمي گ

آن حضرت . حضرت بهاءاهللا نسبت به جميع پيامبران الهي عشقي عميق و غير قابل توصيف داشتند
آن . در آثار خود بدفعات از آن ها به اشتياق یاد فرموده اند و تمام رنجهاي آنها را برخود هموار نموده اند 

ون مسيح به چوب بسته حضرت همچون ابراهيم نفي بلد گردیدند، همچون موسي سنگباران شدند، همچ
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شدند و به مدت چهل سال همان طور آه در آتب مقدسه پيش بيني شده بود هر روز به بالي جدیدي مبتال 
  .١١گردیدند

آن حضرت را یك بار پاي به چوب بستند، دو بار سنگباران نمودند ، سه بار به زندان افكندند ، در 
زنجير پنجاه آيلوئي را به گردنشان انداختند آه .  نمودندسه مورد مختلف مسموم ساختند و چهار بار نفي بلد

سر آن حضرت را خم مي آردو گوشت بدنشان فرو مي رفت و آثار جراحت آن در تمامي عمر برایشان 
پاي آن حضرت را در آند آردند و یك سر زنجير را به زمين و سر دیگر را بگردن اصحابي آه . باقي بود

  .خطر مرگ در تمام عمر آن حضرت را تهدید مي آرد. وس بودند انداختندبا آن حضرت در سياهچال محب
معهذا تهدیداتي آه بر عليه جان  حضر بهاءاهللا بوسيله مسئولين امور در ایران و یا دشمنان آن 

عليرغم تمام آن نقشه ها و . حضرت در جاي دیگر بعمل آمد بجائي نرسيد خداوند نقشه دیگري داشت
  .هاءاهللا به آوه آرمل، تاآستان الهي و اراضي مقدسه آمدنددسيسه ها   حضرت ب

  .این جائي بود آه از آغاز تاریخ  از طرف خداوند برایشان مقدر شده بود
  !اب آسماني ، خداوند تاآستان سرانجام آمد

در همان سجن محقرشان در قشله عسكریه واقع در عكا، حضرت بهاءاهللا از طرف جميع پيامبران 
  :گاشته اندالهي چنين ن

جمال قدم در زیر زنجير است تا ابناء بشر از بند رهائي یابند و سجن را در این قلعه از این رو پذیرا 
جام غم را به تمامه نوشيده تا مردمان زمين به شادي باقي . گشته تا جميع جهان به آزادي حقيقي نائل گردند

  .رسند و از جام سرور لبریز گردند
اي پيروان خداوندیكتا ما تن بذلت دادیم تا شما عزیز گردید . حمان رحيم است این از فضل خداوند ر

  .بليه هاي گوناگون را تحمل آردیم 
این پاسخي است براي این سئوال آه چرا تعقيب و آزار و آشتار بهائيان در ایران این همه بطول 

جایي است آه سنگرهاي . اردایران مهد این آئين جهاني است و در خط مقدم جبهه قرار د. آشيده است
هيچ زماني همانند امروز نبوده است و هيچ زمان دیگري هم . عميق در قلوب مردم حفر گردیده است 

  .نخواهد بود
  فداآاري بهائيان به همان ميزاني است آه هدفشان ایجاب مي  نماید

                                                        
 ٩٥-١٠مزامير داود  11



 ٦٣

  دنياي آوچك و دنياي بزرگ
قواي روحاني متحول ""ان در سراسر جهان مي توان بهائيان را در یك صد هزار جامعه موجودش

این عصر ناميد زیرا آن ها توانائي خویش در تبدیل تنفر به عشق ، تعصب به ستایش ، بي تفاوتي "" آننده
در اثر روح نباضي آه حضرت بهاءاهللا مؤسس . به  اشتياق و مسامحه به همكاري را به ثبوت رسانيده اند

ته است، آنها قادر شده اند تا قلوب مردم را متحول سازند چيزي آه این آئين در پيروانش بودیعه گذاش
  .بمراتب سخت تر از تبدیل مس به طال است

نيازبتغيير در قلوب بشري بنحو رقت باري ظاهر و عيان است و بهائيان هر روز عمرشان را در 
خش و اشتياق انگيز دنيا قادر نيست نمونه هاي اميد ب. سراسر گيتي صرف وقوع این اعجاز مي نمایند

  .دیگري را بجز آن چه آه در جوامع بهائي هر روزه در حال انجام است بيابد
بهائيان در جوامع آوچك ولي جهاني و سریع االتساع خود به فتوحاتي نائل شده اند آه بشر عصر 

ادپرستي را آنها قبال مسائل و اختالفات مخرب نژ. حاضر نوميدانه و مأیوسانه سعي دررسيدن به آن دارد
حل نموده اند، تعصبات مذهبي را بكنار گذاشته  و بر نفرت هائي آه بظاهر غير قابل اجتناب مي باشد غلبه 

  .آرده اند و این ها همان خطراتي هستند آه تمامي جامعه بزرگ جهاني   ما را تهدید مي آنند
دست یابد آه این مسائل بشریت مي تواند بدليلي ) بجز در دنياي آوچك بهائي ( در آجاي دیگر 

  عملي باشد؟
  ولي تأثير این دنياي آوچك بر دنياي بزرگ تا چه حد است؟

  :دنياي مأیوس مي تواند در این مورد بتفكر بپردازد
بهائيان تاآنون در جوامع محلي خود اعرابي را داشته اند آه با یهودیان به همكاري برخواسته اند نه 

ندن یا بوینوس آیرس آه این آار ممكن است خالي از خطر باشد بلكه در لزوما در جاهائي مثل شيكاگو، ل
  .همان نقاطي از دنيا آه افراد این نژادها آماده و گوش بفرمانند تا یكدیگر را آشته و نابود سازند

بهائياني با اصل و نسب مسيحي و مسلمان اآنون در نهایت صلح و صفا در جوامع  بهائي لبنان با هم 
  .عي مي آنندتشریك مسا

در ایرلند شمالي بهائيان ایرلندي و انگليسي آه خود زماني آاتوليك و پروتستان بوده اند اآنون قلبا و 
روحا به هم عشق مي ورزند و با هم آهنگي تمام و با محبت و همكاري خالصانه در جوامع محلي بهائي 

  .خود در آن آشور به خدمت مشغولند
  . سفيدان موجود در افریقا و در ایالتهاي جنوبي امریكا صدق مي آندهمين مطلب در مورد سياهان و

روح آئين بهائي قلوب آنها را مسخر آرده است و نفرت و اختالف قبلي آنها را به محبت و اتحاد 
آنها با خرسندي خاطر و با خنده و مسرت تمام و با تشریك مساعي . خالصانه و مخلصانه تبدیل ساخته است

  .هم بكار مي پردازندمشتاقانه با 
همين مطلب در مورد سرمایه دار و آمونيست ، شرق و غرب، فقير و غني و پير و جوان صدق 

آنها همه موقعيت محدود و مجزا و ستيزه جوي سابق خود را فراموش آرده اند تا روح حضرت . مي آند
  .بهاءاهللا تقليب قلوبشان نماید و زندگانيشان را متحول سازد

  .از زنان و مردان هستند"" نژاد جدیدي ""  واقع این ها  در
این افراد از این خشنودند آه از همه امكانات خود در زندگي چشم پوشي آنند تا جزئي از این 

نه فردا و یا در آینده اي دور . ملكوت شگفت انگيز ، التيام دهنده و اميد بخش الهي بر روي زمين گردند
  .ان نياز داردبلكه همين امروز آه جهان ما بد

. این یك وعده پرابهام واسرارآميز و اعجاب برانگيز مذهبي نيست آه ما درباره آن صحبت مي آنيم
  .ملكوتي نيست آه بطرز عجيبي از فراز ابرها بر زمين نازل گردد

  .این چيزي نيست آه در زندگي بشما اعطاء شود
اد تغيير در خود در رسيدن به آن به آمك این دنيائي است آه هر فردي در روي آره زمين باید با ایج

قواي انساني ، اخالقي ، تقوي و معنویت و روحانيتش به جوشش و حرآت درآید و نه با طبيعت و خوي 
دنيائي آه در آن هر . حيوانيش به آن صورت آه ما در دنياي تاریك خود بنحو بارزي شاهد وقوع آن هستيم

 استعدادي را آه خداوند بفضل خویش در او بودیعه گذارده است مرد و زن و آودآي قادر باشد تا ذوق و
دنيائي آه در آن تعليم و تربيت در دسترس همه آساني باشد آه بر روي . بكار گيرد و از آن بهره مند گردد
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جایي آه افراد دارا و ندار و ملل دارا و ندار دیگر وجود خارجي . حقيقتا براي همه. آره زمين خواهان آنند
  .شته باشندندا

بجاي آن . ما باید بدنبال هر دو باشيم. ما بدل به جامعه لذت طلب گشته ایم و نه جامعه حقيقت طلب
  .ما باید بدنبال هر دو باشيم. آه جامعه اي باشيم آه اسباب رفاه ببار آوریم بدنبال منفعت طلبي هستيم

اني          بهره مند از آمال ، ثروت ، انساهائي طبيعي با زندگ. ما باید جامعه اي متوازن ایجاد آنيم
خوشبختي و خدمت در محيطي مملو از عشقي گرم و برخوردار از آسایش خانوادگي و آسایش براي 

  .همسایگان 
این است آن دنيایي ه . این است آن دنيایي آه جامعه بهائي مي خواهد هر آسي از آن بهره مند گردد

ئيان در سراسر آره خاك حاضرند وقت و امكانات و انرژي و در هر شهيد بهائي در ایران و تمام بها
  .صورت لزوم زندگاني خود را در راه آن فدا آنند

است این دنيا ارزش آن را "" ملكوت الهي بر بسيط غبرا""این همان دنياي منتظر و موعود یعني 
  دارد تا جان برایش فدا آنيم ، این طور نيست؟

  )آتاب من تمام بود ولي(
  .اتفاق باعث گردید آه من تغيير عقيده بدهمیك 

  .من عاجزانه از شما چيزي را مي خواهم
  !هم اآنون در دست خود تلگرام دیگري را دارم

  .مي رفتم تا این چند فصل آخر را پست آنم آه این تلگرام را در صندوق پست منتظر خود یافتم
یران در تحت بدترین شرائط را مي دهد این تلگرام خبر شهادت شش تن دیگر از دوستان بهائي در ا

یكي در طهران و چند تن در . آه پنج تن از آن ها درست در روزي آه آتاب را بپایان بردم شهيد گردیدند
  .دارون ، دهكده اي نزدیك اصفهان 

فقط این بار سعي آردند تمام . همان اتهامات دروغين و همان آشتار غير قانوني توسط جوخه اعدام 
  .اي جنایت خود را مكتوم نگاه دارند و بهمين خاطر، هيچ خبري در مورد این آشتار اعالم نكردندنقشه ه

فشار جامعه جهاني دارد موثر واقع مي شود ولي نقشه قتل عام ماهرانه و دقيق و بي رحمانه آن ها 
  .متأسفانه ادامه دارد

  .ستان خداحافظي آنمهم چنان آه آخرین جمالت این آتاب را مي نویسم باید با این دو
  حبيب اهللا عزیزي در طهران

  بهمن عاطفي
  عزت عاطفي

  عطاءاهللا روحاني 
  احمد رضواني

  .و ثابت راسخ در دارون اصفهان
به بستگان آنها اجازه داده نشد تا . حتي خانواده هاي این قربانيان عزیز از این آشتار اطالع نيافتند

 باجرا در آورند و سه تنت از این ارواح پاك بدون هيج نوع مراسم تدفين بهائي را در مورد عزیزانشان
  .مراسمي در گورستان مسلمين بخاك سپرده شدند

هر قدر این متعصبان ایراني مخفيانه و موذیانه رفتار آنند، آفتاب زیر ابر پنهان نمي ماند و جامعه 
، مطبوعات ودولتها از این جهاني بهائي در سراسر قطعات خمسه ارض از طریق روزنامه،رادیو،تلویزیون

  .راز برمالشده با خبرميشوند
این تلگرام و همچنين تلگرام مربوط به شهادت دوستان بهائي در همدان آه مشعر بر وجود آثار 

  .شكنجه بر بدنهاي این عزیزان است افكار مرا بخود مشغول داشته است
. هش دارم در خواست یك دعاي آوتاهمن از شما یك خوا. این ها باعث شدند تا من تغيير عقيده دهم

خدایا بهائيان : ""فكر شما هر وقت متوجه آنها شد و یا هر موقع دیگري آه مناسب یافتيد فقط دعا آنيد
  !""مظلوم را محافظه نما



 ٦٥

بنظرمن چون این آتاب موردمطالعه بسياري ازمردم سراسردنيا قرار خواهدگرفت باید دعاهاي 
خصوصا اگر این خوانندگان هندو ، بودائي،زردشتي،یهودي،مسلمان و . زیادي درآنجا گنجانده ميشد

  .مسيحي،آاتوليك ، باپتيست،لوتري،متدیست، پرس بي تارین،انگيلكان، ویا سرخپوستان امریكائي باشند
  !افكار خود را پریشان مسازید

  .آتاب من سرانجام به پایان رسيد
ه رسمي و اداري دارد، بلكه یك احساس فردي و این آتاب نه از جانب مقام مسئولي است و نه جنب

گریه صميمانه من براي آن چه آه داشت براي بهترین ، شيرین ترین . شخصي مرا به این آار واداشته است
  .، و عزیزترین مردمان آره زمين اتفاق مي افتاد
  .این آتاب براي آنها یعني همين دوستان من بود

اگر شما و .رواح مخلص آه هنوزمتعلق به عالم انساني هستيدوهمچنين براي شما یكي از آن همه ا
بشنوید من به فيض الهي نائل گردیده و پاداش "" گریه مرا از صميم قلب "" دوستانتان باالخره موفق شدید 

  .خود را گرفته ام
  ""تاآي خداي من ؟: "" گریه اي از صميم قلب 

  تا آي ؟ تا آي عدالت پنهان است؟
  .""تا یوم آخر: ""خداوند پاسخ داد

  .""تازمانيكه همه جا به امر خدا مسخر گردد"" 
  .اي آاش آن روز هر چه زودتر فرا رسد
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  تبريز
  !باز هم یك تلگرام دیگر

، امروز یداهللا آستاني و فرامرز سمندري ناظم و عضو محفل روحاني ١٩٨٠ جوالي ١٤تبریز ، 
  .خواهد رسيدجزئيات امر بعدا به اطالع . تبریز تير باران شدند

همان تهمت هاي بي اساس ، همان اتهامات جعلي، دستگيري غير قانوني . جزئيات بزودي روشن شد
  .، حبس و سپس اعدام

  گناهشان چه بود؟
چيزي آه در سائر ممالك  جهان یك افتخار مخسوب مي شود . آنها عضو محفل روحاني تبریز بودند

  .و در ایران گناهي است سزاوار مرگ
ن هر دو نفر آنان را مي شناختم مدتي در تبریز اقامت آردم و با اعضاء محفل روحاني آري ، م

  .محل و با تمامي دوستان عزیز بهائي در ان شهر مالقات نمودم
مبشر آئين بهائي ، یعني شخص حضرت اعلي ، بدست یك فوج ازنظاميان در همين تبریز تير باران 

  .و یك سال قبلدر همين ماه جوالي در یك صد و سي . شد
آري، تمامي دنياي بهائي تبریز را مي شناسند و بخوبي از تهمت هاي        بي اساس و آذبي آه 
. منجر بقتل این رجال تحسين برانگيز آه خادمين همنوعان خویش در شهر و مملكتشان بودند آگاهي دارند

  .وارد آردند بدرد تبریز مي خوردنداین دو نفس مقدس بيش از مجموع همان آساني آه اتهامات ر ابر آنها 
آغاز شب به دآتر سمندري و آقاي آستاني . چهاردهم جوالي ميرفت آه به پایان برسد. دیر وقت بود 

  .اطالع دادند آه تا چند ساعت دیگر اعدام خواهند شد
  .آنها به دعا پرداختند و خود را براي پذیرش مرگ مهيا ساختند

بائيان تبریز آن چنان محبتي نسبت به پاسداران و هم زندانيان غير این دو نماینده منتخب جامعه 
بهائي خویش ابراز آرده بودند آه هنگامي آه این افراد مسلمان مطلع شدند آه دوستان جدید بهائيشان باید 

  .تير باران گردند به گریه افتادند
.  و به جایگاه اعدام بردندنيمه هاي شب، یداهللا آستاني و دآتر سمندري را از زندان خارج ساختند

. آنها از مقابل چندین زنداني آه به جرم قاچاق مواد مخدر و جرمهاي دیگر دستگير شده بودند عبور آردند
این زندانيان آه          مي دانستند خود نيز بزودي اعدام خواهند شد با صداي بلند به پاسداران انقالب و 

  :دمأموران اجراي حكم اعتراض آنان گفتن
  !""ما مقصریم"" 
  !""ما را بكشيد"" 
  ""آخر چرا دآتر عزیزمان را مي آشيد؟ چرا؟"" 

دآتر سمندري بارها براي معالجه زندانيان به درمانگاه زندان فراخوانده شده بود و حاال او و برادر 
 باشد، آنها هر دو هر اتهام آذبي آه بر عليه آنها اعالم شده. بهائيش یداهللا آستاني مي بایست آشته مي شدند

  :بخوبي مي دانستند آه فقط به یك دليل آشته مي شوند
  .آنها بهائي بودند

زمان خيلي  آوتاهي براي آقاي آستاني و دآتر سمندري باقي بود تا آخرین پيام محبت آميز خود را 
داحافظي مشفقانه آنها خ. ولي آنها از این فرصت آوتاه حداآثر استفاده را آردند. براي عزیزانشان بفرستند

  .خود را در وصيتنامه اي آه قبل از مرگ خویش نگاشتند گنجانيدند
تقریبا در آليه موارد، جانبازان دلير الهي با شتاب تمام آخرین افكار خود را براي عزیزان خویش 

مرگ عجوالنه و با شتاب ، ناگهان و بدون هيچ انتظار به سراغ آنها آمده . برشته تحریر در آوردند
مسئوالن زندانها هنوز بعضي از این وصيتنامه هاي با ارزش را به خانواده ها و بازماندگاني آه این .است

  .محبتهاي مشفقانه خطاب به آنها نوشته شده است تحویل نداده اند
من مي خواهم شما را در دقایق گران قدر آخر حيات یكي از این قربانيان بي گناه ظلم و نفرت با 

) چهره (قهرماني از این نمایش مذهبي آه صحنه آن را تمامي . لمات وداع آميز سهيم نمایماستفاده از آ
  .و از این دست قهرمانان چه بسيارند. آشور ایران تشكيل مي دهد 

  . این صفحه حاوي عكس خانوادگي دآتر سمندري مي باشد
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این . یز نشان مي دهدعكس مقابل خانواده شاد و دوست داشتني دآتر فرامرز سمندري را در تبر

عكس در روزهاي شادتر، قبل از آن آه او بطور غير قانوني دستگير شود، تهمت هاي دروغين به او وارد 
. گردد، بر خطاف قانون به زندان افتد، بازجوئي شود و بر پایه اتهامات جعلي اعدام گردد گرفته شده است

 بودید و این نامه را آه آخرین نامه عزیزترین تصورش را بكنيد اگر شما بجاي زن محبوب دآتر سمندري
آسان شما در دنياست بدستتان مي رسيد و قرار بود آه دیگر هرگز دیده بدیدارش روشن  نسازید چه حالي 

  بشما دست مي داد؟
همه ! شما هر لحظه منتظر آن بودید آه صداي گام هاي آشنایش را دم در بشنوید آه آزاد گشته است

او تا  چه ميزان تحسين برانگيز و اتهاماتي آه بر عليه او اقامه گردیده است  تا چه حد دروغ مي دانستند آه 
او را تيرباران . سپس ناگهان و بدون انتظار بشما اطالع مي دهند آه او دیگر زنده نيست . و مسخره است 

  .آرده اند چرا آه عاشق همنوعان خویش بوده است
  . شوهرتان بلكه  صرفا آخرین اثر  بجا مانده از عشق اونه. و حاال این ، فقط یك نامه 

  .یا امكان  داشت  آه   شما بجان  آن   شوهر بودید و قرباني چنين  ستمگراني 
  آنوقت چي؟ در آن   دقایق زودگذر آخر عمر براي عزیزانتان چه            مي نوشتيد؟

این مطالب .  برشته تحریر در آمده استاین است آنچه آه توسط یكي از عزیزترین دوستان بهائي من
  :از آخرین وصایاي فرامرز سمندري نقل        مي گردد

  بنام خداوند بخشنده مهربان
  ١٢""اي خداوند عليم تو بر اسرار دلم آگاهي "" 

پس از شهادت به یكتائي خدا و حقانيت پيامبران او من جمله حضرت محمد و اقرار به حقيقت 
   این لحظه آه آخرین ساعات عمرم حضرت بهاءاهللا ، در

  .را در زندان مي گذرانم این چند سطر را بعنوان وصيتنامه خویش مي نگارم
من با خلوص نيت به این آب و خاك و مردم . من مرتكب هيچ گناهي نشده ام اال آن آه بهائي هستم 

  .آشورم خدمت آرده ام
ر حال حاضر دارا هستم و یا در آینده به من آليه اموال منقول و غير منقول خود را اعم از آنچه د

همين طور تمام .  به ارث مي گذارمAnnit Carrسمندري )                  آار(خواهد رسيد به همسرم آنيتا
وجوه  موجود در حسابهاي بانكي من متعلق به او  خواهد بود و   او مي تواند مطابق ميل خود آنها را به 

  .مصرف برساند
زیزم آنيتا در خواست دارم آه  تمام سعي خود را مصروف تربيت فرزندانمان آيومرث از همسر ع

، مریم و آاميار نماید و از او بخاطر آن آه مسئوليت سنگين پرورش فرزنندانمان را بتنهائي بر دوش او 
  . نهاده ام عذر خواهي ميكنم

  .ندانم به او آمك نماینداز خواهرانم درخواست دارم آه از  صميم قلب در بزرگ آردن   فرز
خداحافظ آيومرث عزیز ، مریم عزیز و . خداحافظ آنيتاي عزیز. خداحافظ اي پدر و اي مادر گرامي

فرنگيس ، مهرانگيز ، روح انگيز، شور انگيز ، سيمين و : خداحافظ اي خواهران عزیز . آاميار عزیز
  .نسرین

  !خداحافظ دوستان بهائي و غير بهائي
 مرا بهمراه برادر عزیز بهائيم یدالّله آستاني بوسيله جوخه اعدام تيرباران خواهند تا دوساعت دیگر

  .من از همه بي نهایت سپاسگذارم. نمود
  .لطفا براي ارتقاءروح من دعا آنيد

   امضاء-سمندري               
  )محل مهر زندان انقالب اسالمي ایران. مطالب باال مورد گواهي است(

اده ، اهرم ، اندرون ، بيرجند ، بویر احمد، بوآان، جهرم ، آرج ، خراسان خانواده هاي بهائي در آب
، خورموح، مشهد، ميانندوآب ، نوك بيرجند، پيرانشهر، رشت ، سنندج ، شيراز، تبریز، طهران ، آشنویه ، 

                                                        
 . این جمله اي است از یكي از مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء آه اصل آن به زبان فارسي باید در اینجا نقل گردد 12
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اروميه ، یزد و خدا مي داند در آدام شهر تشنه بخون دیگر ایران ممكن است در زماني آه این مطالب 
دست شما مي رسد با قلوبي اندوهبار ، این چنين پيامي را از محبوبشان آه در زندان دیگري نوشته شده ب

  .است خوانده باشند
و یا اینكه این آلمات   لطيف سرشار از عشق ، شجاعت و وداع ممكن است تعمدا بوسيله مسئوالن 

ن آنكه قادر باشند آخرین آلمات محبت امور بعنوان آخرین ناسزا توقيف گردیده باشد تا این عزیزان بدو
  .آميز خود را نثار پدر ، مادر، همسر و فرزندان خویش نمایند در خاك گور مدفون  گردند

نماینده ایران در سازمان ملل اظهار داشت آه هيچ گونه طرح متشكلي براي تعقيب و آزار بهائيان 
ني و دآتر فرامرز سمندري آه در زندان تبریز آمتر از دو هفته بعد یداهللا آستا. در ایران وجود ندارد

ناگهان و دور از انتظار، شخصي از طهران به تبریز گسيل مي گردد تا این . مسجون بودند، اعدام گردیدند
  .حكم اعدام عجوالنه را به مرحله اجرا درآورد

هائي یعني رئيس براي بار اول از رادیو و سپس در همان روز از تلویزیون اعالم گردید آه دو  نفر ب
  .و عضو محفل روحاني بهائيان تبریز بواسطه اعمالشان برعليه دولت مجرم شناخته شده اند

  .این دو بخاطر همين جرائم نا معلوم اعدام گردیدند
یكي از نمایندگان جامعه بهائي در ایران در همان یوم اعالم این خبر مهلك با یكي از مقمات عالي 

آن فرد بسيار متعجب گردیده و نمي دانست این آار به چه نحوي صورت گرفته . رتبه دولتي مالقات نمود
  .است ولي ناگهان و دور از انتظار خبر اعدام آن دو تن بهائي در تبریز منتشر گردید

هيچ آس ، مخصوصا افرادي آه در رأس امور بودند، ظاهرا در مورد این نقشه دقيق و سيستماتيك 
معهذا آشتارها . گترین اقليت مذهبي از چهره ایران آمترین اطالعي نداشتو منظم امحاء تدریجي بزر

  . جریان عجيبي است. آن هم بنحوي سيستماتيك ، تدریجي و منظم. ادامه یافت
همان . و اما اتهامات از پاسداران انقالب گرفته تا دادگاه انقالب باید براي همه آامال آشنا باشد

  :دروغ ، اتهامات فریب آميز و جعلي مجددا در تبریز سر در آوردمعرفي غلط امر الهي، تهمتهاي 
  .توطئه بر عليه دولت -١
  .جاسوسي براي اسرائيل -٢
  .توطئه بر عليه حاآميت آشور -٣
  .شرآت در آنفرانسهاي بهائي در لندن و دهلي نو -٤
  .توطئه بر عليه اسالم -٥
  .اشاعه  فساد و فحشاء -٦

اتهام شماره  چهار خنده دار است .  استپاسخ سه اتهام اول قبال   بطور آامل داده شده
  .، اینطور نيست؟ البته اگر بدنبال این خنده محكوميت به مرگ نباشد

مسئوالن امور ایران آنفرانسهاي متشكله در سيدني ، سنگاپور، شيكاگو ، پاناما، 
، سایورو،  ، نایروبي، استكهلم ،  فرانكفورت ، آامپاال، هنگ آنگ) مكزیك(مریدا
ودهها (، هلسينكي ، ریك جاویك)واقع در جزیره موریس(لرمو، پورت لوئيس، آآلند،پا

را نادیده گرفته ) آنفرانس بهائي دیگر آه محل تشكيلشان را در این لحظه فراموش آرده ام
این  آنفرانسها سالهاست آه تشكيلشان با احمایت مشتاقانه  مسئوالن شهرها آه در آنجا . اند

  . یافته استتشكيل گردیده اند ادامه
من  قادرم تمامي  آنها را نام ببرم ولي ابدا لزومي ندارد زیرا تمام مردم دنيا از طریق 

این آنفرانسها . رادیو ، تلویزیون ، روزنامه  و مجالت در مورد آنها اطالع آافي پيدا آرده اند
  :استجنبه بين المللي داشته و هميشه موضوعات مطرحه در آنها شامل مطالب زیر بوده 

  .وحدت و اتحاد تمامي ابناء بشر -١
  )منجمله ایران(تأمين صلح ، سعادت و امنيت براي تمام ملل آوچك و بزرگ  -٢
  . ملت و مذهب ابالغ پيام محبت و اخوت براي مردم از هر نژاد ، -٣



 ٦٩

آیا مي توانيد آه باور آنيد آه بر طبق صورت جلسه دادگاه انقالب تبریز یكي از دالیل 
اني و دآتر فرامرز سمندري شرآت در چنين آنفرانسهائي در لندن و قتل ید اهللا آست

  دهلي نو بوده است؟
مطبوعات سراسر جهان بطور عموم آن اجتماعات بهائي را بخاطر صلح خواهي و 

بعضي از روزنامه ها حتي تيترهاي بزرگ خود را به این اجتماعات . آاشتن بذر اميد ستودند
  :بين المللي اختصاص دادند

  !""هائيان خوش آمدیدب""
  !""لطفا باز هم به اینجا بيائيد"" و 

مطبوعات بعضي از این شهرهائي آه افتخار تشكيل چنين آنفرانسهائي را داشتند 
گزارش دادند آه آنها هرگز چنين جمعيتي منظم ، فروتن ، و ضد خشونت را در چنين ابعاد 

  .وسيعي در شهر خود ندیده بودند
عربده مستانه ، و هيچ عمل خرابكارانه اي در این مدت دیده نشد هيچ آشوب خياباني ، 

و در عوض داستانهاي بسياري از مدیران هتل و رانندگان اتوبوس شنيده مي شد آه آنچنان 
خشنود و مجذوب تجمع بهائيان در شهرشان گردیده بودند آه به عنوان خداحافظي و یادبود، 

  .صبحانه ، نهار و شام دعوت آرده بودندآنها را به ميهماني هاي افتخاري شامل 
یكي از رانندگان اتوبوس تمامي جمعيت بهائي را در آخرین روز براي  صرف 
صبحانه با اتوبوس شكرت به رستوران مورد عالقه خود برده و آنها را مهمان آرده بود زیرا 

ت ساعاتي را آه او مي گف. نمي خواست به آن زودي از بهائيان جدا شود و آنها را وداع گوید
بنظر او مطمئنا بهائيان با سایر مردم دنيا آامال . با آنها گذرانده بود بي اندازه جالب بوده است 

  .فرق داشتند
. هر آسي آه در آن مواقع با روح بهائي آشنائي حاصل مي آرد احساس جالبي داشت

وجود یداهللا آستاني و حتي زندانيان و نگهبانان زندان تبریز در آن شب مهلك برق عشق را در 
  .دآترفرامرزسمندري دیده و احساس آرده بودند

یكي از نمایندگان صليب سرخ جهاني آه از زندان تبریز دیده آرده بود بعدا اظهار 
انسانهائي بسيار خوب و دوست ""داشت آه دو بهائي را در زندان تبریز بخاطر مي آورد آه 

  ."" بودندداشتني و حتي مورد عالقه مسئوالن زندان
نوشته ها و آثار دیانت بهائي بصراحت و بدون هيچ نوع ابهامي ميگوید آه بهائيان در 

این افراد متعلق به هر آشور ، نژاد و رنگي آه . سراسر دنيا باید دوستار نوع انسان باشند
  .باشند بر همگنان خود برتري دارند

ءاهللا در اثر این آلمات و در هریك از آنفرانسهاي جهاني بهائي ، پيروان حضرت بها
تحت تأثير آثار بهائي آه به آنها مي گوید چه رفتاري با مردم جهان داشته باشند به جنبش و 

  :هيچ استثنائي وجود ندارد. حرآت در مي آیند
هر موقع . از همه شما مي خواهم آه قلوب خود را سرشار از عشق و اتحاد سازید"" 

اندیشه  قویتري از صلح با آن به مقابله برخيزید و تصور فكر جنگ به مغزتان خطور آرد با 
اگر با تمامي قلبتان آرزومند دوستي با … تنفر باید با اندیشه پر قدرتي از عشق نابود گردد

فكر شما آه حالتي روحاني و مثبت دارد گسترش مي یابد و باعث مي : جميع ابناء بشر باشيد
گردند و این فكر رفته رفته قوي تر و قوي تر مي شود تا دیگران نيز آرزومند همين مطلب 

  .""گردد تا در ذهن جميع مردم وارد گردد
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دآتر سمندري و یداهللا آستاني در آنفرانسهاي لندن و دهلي نو همراه با هزاران هزار 
روح  جدید یافتند تا بر "" از برائران و خواهران خود آه  برخواسته از پنج نژاد بشري بودند

  .""الهي بقيه زندگاني خودرا صرف رفاه و بهبود وضع عالم بشري نمایندطبق نقشه 
  . آنها حتي آماده شده بودند تا براي این هدف جان فدا آنند

  .و جان فدا آردند
روح حاآم در هر آنفرانس بهائي من جمله آنفرانسهاي لندن و دهلي نو را مي توان 

  :در این آلمات مأخوذه از آثار بهائي دریافت
و باید نسبت به یكدیگر ) خدا( تمام ملل و نحل یك خانواده هستند ، ابناء یك پدر ""

اميدوارم در زنندگاني خود سعي آنيد آه این حكم الهي را . همچون خواهر و برادر رفتار آنند
  .""اجرا و منتشر سازید

نده ولي هيگامي آه به سبعيت روي مي آورد، ظالم تر و در""انسان باید مهربان باشد 
  .""تر از جميع حيوانات و مخلوقات وحشي مي گردد

  .یداهللا آستاني و دآتر  فرامرز  سمندري در شهر تبریز به این واقعيت بخوبي واقف گردیدند
قادر نيستم بدون آن آه مستقيما به اتهام یداهللا آستاني و دآتر فرامرز سمندري مبني بر ارتكاب فساد 

باید گفت آه حتي از نظر افرادي آه آمترین آشنائي با دیانت بهائي .  آنيمو فحشاء بپردازیم تبریز را ترك
زدن این اتهام ، خود حد اعلي و منتهاي فساد مطلق . دارند این چنين اتهامي هم احمقانه و هم ابلهانه است

  .است
 آرام و قبال گفتم آه این آتاب نه لوحه سفيد افتخار است آه به دولتي تقدیم  گردد و نه یك   پاسخ

آن درست همان چيزي است آه عنوانش از آن . منطقي دیپلماتيك براي ارائه آنفرانسهاي سازمان ملل
بنابراین خشم و غضب مسالمت جویانه و بغض آرام من "". گریه اي از صميم قلب: ""حكایت مي آند یعني 

تا خشم و غضبم را آنترل ناگزیر باید  لحظه اي  چند بترآد ولي منتهاي آوشش خود را بكار مي گيرم 
  .نمایم

  !اما حاال نه
آخر رسم بر آن نبود آه دوستان گران قدر و صميمي ما را به گناهي   چز بهائي بودن بدار آویزند، 
خنجر زنند ، سنگباران نمایند، در آتش بسوزانند، گلوله باران آنند یعني به گناه بهترین چيزي آه در دنيا 

  . واهند یار و مدد آار هم نوعان خویش گردندمي توانستند باشند اگر بخ
نشده اند بلكه بسياري از مردم  رژیم حاآم بر ایران مي گوید آه آنها بخاطر دین و آئينشان آشته

  .بعلل متعدد بعنوان قسمتي از انقالب بزرگ اسالمي اعدام مي گردند
این یك نقشه . يچ چيزنيستباز هم تكرار مي آنم آه آشتن دوستان بهائي من در ایران قسمتي از ه

  .جداگانه و از قبل آماده شده اي در مسير قتل عام یك جامعه است و از آغاز هم چنين بوده است
این فقط بهائيان ایران هستند آه در تمام نقاط آشور، بطور منظم و سيستماتيك و بطور بي رحمانه 

قالب اسالمي بخيال خویش ، خود را از بر طبق یك نقشه قبلي آشته مي شوند تا در پشت صحنه تاریك ان
  .دست آنها آسوده سازند

من مي دانم آه شما این موضوع را چندین بار شنيده اید ولي نه نصف دفعاتي آه رژیم حاضر در 
آنها بخاطر بهائي بودن آشته نمي شوند بلكه بخاطر آنكه مرتكب جرم "" ایران به دنيا اعالم آرده است آه 

  .""     مي گردندشده اند اعدام    
  ""مزخرف:"" من در جواب مي گویم 

من باید از دیدگاه خود یك مهر تهيه آنم و آن را گاه  بگاه بر روي صفحه آتاب بكوبم یا آنكه از 
  :یكي از دوستان موسيقي دان خود بخواهم آه براي آنها آهنگي بسازد، بنام

  ""منظور شما آدام است آدم آشي یا قتل عام؟"" 
  !چه زهرخندي ! خوب بسيار 
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آیا بدتر از این هم مي شود آه همسر آشاورزي را بدري چوبي ببندند، بر رویش نفت بپاشند، و او 
  را به آتش بكشند؟

  .شما داستان او را خوانده اید
  :باالخره آسي در جائي باید این حق را پيدا آند آه بگوید

   !""قاتلين آدمهاي بي گناه! جنایتكاران ! شرمتان باد"" 
  .انصاف هم چيز خوبي است

قصد من از نوشتن این آتاب این نيست آه دسته گلهاي سرخ را تقدیم این جانيان و آتش افروزان 
  !اي آدم آشان:از خودم خجالت خواهم آشيد اگر سر آنها فریاد نكشم و نگویم . نمایم

مانه اعضاء محافل محلي را و سپس در مي یابم آه آنها چگونه در خفا و با حالتي فریبكارانه و ظال
همراه با همسران و خانواده ها و دوستانشان یكي یكي از سر راه برداشتند قبل از این آه دنيا حقيقتا بفهمد 

  .آه این آدم آشها چه حيوانات جنایتكاري هستند
  .""آنچه آه آن گزارشگر ورزشي مي گفت واقعيت داشت !هي :"" روزي خواهند گفت آه 

  ""افسوس"" 
  .من نمي خواهم شما این مطالب را نخوانيد. ميدوارم ویراستار آتاب این مطالب را حذف ننمایدا

  .سكون. طوفان فرو نشست 
راستي آه تمام این مراتب مقدمه اي است بر یكي از آثيف ترین و شریرترین زجر و آزاري آه تا 

ر واقع این ناسزاي جدیدي بود به نجابت و د. آن هم بر عليه تمام   خانواده هاي بهائي. آنون روا داشته اند
مثل این آه آشتار بهائيان و ویران آردن اماآن . شرافت آه باعث گردید تا مرا بدین حد عصباني سازد

  .متبرآه شان آنها را راضي نكرده است آه بعمل شنيع جدیدي دست زده اند
  .آنها در نظر دارند تا ازدواج بهائي را قرباني آنند

شما آنچه را قرار است بخوانيد باور نمي آنيد ولي این چيزي است آه واقعيت . یمجدي مي گو
  .لغت به لغت. دارد

من از خانواده هاي یداهللا آستاني و دآتر فرامرز سمندري بخاطر بزرگ آردن این اتهام بواسطه 
امور در تبریز پاسخگوئي بدان عذر خواهي مي آنم ولي با اميد آنكه ناله هاي من بر دل سنگ مسئوالن 

  .تصميم دارم این دو روح پاك را از این اتهام بي اساس مبرا سازم. تأثير گذارد 
خود .  سال قبل یعني به آغاز پيدایش این بر مي گردد١٣٨در واقع اتهام هرزگي و فساد به 

به این این اتهام بي اساس بطرزي ناروا از همان وقت . حضرت باب به اشاعه هرزگي و فساد متهم گردید
این مورخان نه . نا پختگي این اتهام براي مورخان آن زمان واضح و مشخص بود. جامعه نسبت داده شد

این مورخين       مي دانستند آه . آنها اروپائي بودند. بهائي بودند و نه پيرو حضرت باب و نه ایراني
ي از مردم الزم است از خود دشمنان باب قادرند تا هر اتهام آاذبي را آه براي جدا آردن حضرت اعل

  .اختراع آنند تا رفته رفته آار را بجائي بكشانند آه بتوانند آن حضرت را بقتل برسانند
  .و همين آار را آردند

گزارشهاي بي طرفانه افراد خارجي آه این افتخار را داشته اند آه شخصيت و زندگي حضرت 
آه آن حضرت نمونه آن "" اصول اخالقي"" و "" اخالق""اعلي را بررسي آنند حاآي از آن است آه 
در اینجا جمله اي چند از ادوارد براون نقل مي گردد آه در          . بودند جائي براي تردید باقي       نمي گذارد
  :مقدمه اي بر مقاله شخص سّياح نوشته است

ت او قادر دشمنان سرسخ. از پاآي و پارسائي حضرت اعلي شواهد فراواني در دسترس است"" 
  .""نيستند به شخصيت او خدشه اي وارد سازند

  :مي نویسد"" ایران و ایراني "" لرد آروزون در آتاب 
اتهام هرزگي و فساد بنظر مي رسد … به قوانين مملكت وفا دارند) پيروان باب(در حال حاضر "" 

 از آزادي هاي بيشتري آه قسمتي بواسطه اختراعات خصمانه مخالفين ناشي شده است و قسمتي نيز ناشي
است آه حضرت اعلي به زنان اعطاء آرده است آه از نظر شرقي ها به سختي با هرزگي قابل تفكيك 

. را مي توان آيش نيكوآاري و تعاون و همياري انسانها ناميد) دیانت باب( از نقطه نظر وسيع تر … است
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ي، حشر و نشر با سيرین ، مهمان نوازي ، عشق برادرانه ، محبت به اطفال ، تواضع درآميخته با سربلند
  .در معتقدات مذهبي دیانت بابي به چشم مي خورد… آزادي از قيد تعصبات ، مهرباني 

 سال بعد توسط دوستانش نقل گردیده ١٣١همين مطالب در مورد دآتر سمندري و آقاي آستاني در 
  :است

  .""اي تردیدي باقي نيست این دو زنداني ج"" اصول اخالقي "" و "" اخالق "" در "" 
آامال انتظار داشتند آه هر دونفر آنها از تمام اتهامات مبرا  همه ، اعم از افراد بهائي و غير بهائي ،

  .البته آن دو نه بخاطر این اتهامات محاآمه گردیدند و نه بخاطر آن آشته شدند. گردند
  .شما خوب ميدانيد آه چرا آن دو بقتل رسيدند

م آذب هرزگي و فساد بر عليه بهائيان را باید در این واقعيت جستجو آرد آه بر طبق ریشه این اتها
اصل تساوي بين زن و مرد در دیانت بهائي ، هيچ افتراقي بين زنان و مردان در محافل و مراسم دعا و 

  .نيایش وجود ندارد
مام فعاليتهاي محلي و بعالوه زنان عالوه بر مردان در تشكيالت بهائي به خدمت مي پردازند و در ت

  .ملي جامعه بهائي بر اساس تساوي آامل شرآت    مي جویند
براي آن آه این اتهام یك قرن و نيم قبل را زنده سازند ، این متعصبان در ایران ظالمانه ترین زجر 

مات فساد آنها راه جدیدي را براي بر حق جلوه دادن این اتها. و آزارها را با موازین روز منطبق ساخته اند
و فحشاء پيدا آرده اند و این اتهامات سراپا دروغ را بعنوان قسمتي از دالیل خود براي آشتن و تحقير 
آردن این دو مرد پاك باطن و خانواده دار بكار برده اند، مرداني آه زندگانيشان سرشار از آمال و نجابتي 

آري این ها عالوه بر جسم . ا در خود نيافته اندبوده است آه این جانيان بسختي قادر بدرك آنند و هرگز آن ر
  .انسانها، شخصيت آنها را هم ترور مي آنند

برسميت ) عالوه بر ازدواج مسلمانان (دولت ایران، ازدواج یهودیان ، مسيحيان  و زردشتيان را 
.  ورزدمي شناسد ولي از برسميت شناختن ازدواج بهائيان آه بزرگترین اقليت آشور هستند خودداري مي

  . اقليتي آه تعداد اعضاء آن بتنهایي از مجموع افراد اقليتهاي دیگر بيشتر است 
از آنجا آه آنها ازدواج بهائي را برسميت نمي شناسند ، هر پدر ، مادر، شوهر، همسر ، پسر و یا 

بي عّفت ، دختر بهائي آه بخشي از این ازدواج محكوم بغير قانوني بودن را تشكيل مي دهد هرزه ، فاسد، 
  .مجرم به اشاعه فحشاء و حرامزاده تلقي  مي گردد

این اطفال اغلب مورد . اطفالي آه هنوز از مدرسه اخراج نگردیده اند از این بابت رنج مي برند 
زن و شوهرها اگر با هم دیده شوند بر چسب زناآار به آنها مي خورد . ضرب و شتم و حمله واقع مي گردند

  . دیده شدند به اتهام رواج زنا متهم مي گردندو اگر در جوامع خود
. زنان را فاحشه و شوهران را زناآار مي دانند و فواحش نباید در مالء عام با زناآاران دیده شوند

  .قانون و عرف مي گوید آه این آار جرمي است آه مستوجب زندان است
دف قرار داده و قصد این تير دیگري است در ترآش دشمنان آه مستقيما دیانت بهائي را ه

  .براندازي آن را دارند
مسئوالن امور حكم آرده اند آه هيچ خانواوده قانوني بهائي در هيچ آجاي ایران وجود ندارد 

زیرا پدر، . بنابراین هرعضوي از خانواده این اقليت مذهبي غيرقانوني بطریقي مجرم محسوب مي گردد
  .واده محسوب مي شودمادر، عمو ، عمه پدربزرگ و یا مادربزرگ خان

  .همه هدف پنهاني آنان را مي دانند. لزومي ندارد آه این دیوانگي را بيش از این بسط دهيم
: رژیم حاضر در ایران بدین طریق تعمدا یكي از اصول مقدس دیانت بهائي را لكه دار آرده است 

ن آنكه بخواهيم به این اتهام  براي ما اهميت دارد آه بدو. و آن اصل مقدس ازدواج و تشكيل خانواده است
پاسخ دهيم به بررسي این قضيه بپردازیم آه هر رژیمي آه بخواهد دنيا را از یك چنين زیبائي یعني ازدواج 

  .بهائي محروم سازد تا چه ميزان از توحش ظالمانه اي برخوردار است
آه  عروس و داماد در براي اولين بار در تاریخ ادیان ، مؤسس آئيني شخصا آلماتي را آورده است 

موقع ازدواج آن آلمات را براي آغاز وصلتي عاشقانه و رابطه اي مقدس و مداوم بعنوان زن و شوهر و 
  .پدر و مادر بر زبان مي رانند
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آن حضرت . حضرت بهاءاهللا براي آنها یك زندگاني زیبا ، پاك ، پردوام و پر ثمر را آرزو مي آند
این ازدواجي خاص خود و هيجان انگيز است . ین مراسم شرآت مي جویدیعني مؤسس این دیانت خود در ا

.  
مراسم ازدواج بر حسب خواسته آن  زوج مي تواند ساده و یا مفصل باشد ولي روح این مراسم 
یعني پيوند دائمي آه زن و  شوهر را به   هم ارتباط مي دهد همان آلمات ساده و سوگند آوتاه و پر اهميت 

حضرت  بهاءاهللا پيامبر الهي این عصر به عروس و داماد  هدیه آرده است تا این  پيوند و ازدواج است آه 
  .اتحاد را براي ابد تقدیس و تطهير نماید

آیا مي توانيد تجسم آنيد آه اگر عروس و دامادهاي مسيحي ، بودائي یا مسلمان مي دانستند آه 
خص حضرت مسيح ، حضرت بودا و یا حضرت سوگند ازدواجي را آه قرار است بر زبان رانند توسط ش

  محمد آورده شده است چه هيجاني در خود احساس مي آردند؟
ازدواج بهائي مانند سایر روابط انساني آه تابحال دنيا شاهد آن بوده است روحاني ، زیبا و الهام 

د آه ما همگي دختران مگر غير از این هم مي تواند باشد؟ زیرا حضرت بهاءاهللا تأآيد فرموده ان. انگيز است
بنابراین حضرت بهاءاهللا به ما . خداوند پدر تمامي خانواده انساني است. و پسران یك پدر یعني خدا هستيم 

مي گوید خانواده آه واحد اصلي اجتماع است و براساس آن باید خانه اي محكم ، شهري استوار، ملتي 
  .يه عشق و اتحاد برخوردار باشدمستحكم و دنيائي محكم بنا گردد، بایستي از این روح

اگر بار دیگر این تروریستها به حظيره القدس بهائي در تبریز حمله ور شوند و تمام اسناد را 
را "" زنا""جواب این اتهام ظالمانه و بي اساس "" ازدواج"" و "" الف""تصاحب نمایند، در ذیر حرف 

  : خطاب به جميع بهائيان است در آنجا خواهد یافتآنها این دستور العمل هدایت بخش را آه. خواهند یافت
"" و هر آسي این قانون را رعایت نكند ."" روابط جنسي خارج از مقوله ازدواج جائز نيست"" 

  .""بدرگاه خدا مسئول خواهد بود"" و عالوه بر آن ."" دچار محروميت هاي شدید روحاني خواهد گردید
حضرت بهاءاهللا مي فرمایند زنا آردن باعث مي شود تا "" :بعالوه آثار بهائي اضافه مي آند آه 

مالحظه مي آنيد آه دستورات دیانت بهائي در این مورد چقدر . "" ترقي روح در عالم بعد بتعویق افتد
  .صریح بيان گردیده است

آئين بهائي بوضوح و بویژه هرزگي و فساد و روش هاي غلط زندگي را تقبيح مي نماید و به جميع 
  :يان در سراسر دنيا مي گویدبهائ

جامعه بهائي باید بميزان دائم التزایدي توانائي خود را در خاتممه دادن به بي نظمي ، عدم 
همبستگي ، بي بند و باري و بي دیني جامعه مدرن امروزي نشان دهد و قوانين و دستورات مذهبي و 

 و تعزیز و تكریم بایستي در وجدان رعایت شئون و اصول اخالق بهائي و معيارهاي موقرانه ، نجابت
  .شخص بهائي جایگزین گردد و بصورت یكي از خصایص این جامعه در آید

حضرت بهاءاهللا شخصا ادعيه خاصي را براي ازدواج نازل فرموده اند تا آن آه زن و شوهر نهال 
  .عقد و ازدواج خود را سرسبز و معطر سازند

ئي است و قلوب خانواده هائي را آه بخاطر اعتقاد به جمالت زیر شرح آلي در مورد ازدواج بها
  .این زیبائي محكوم به مرگ گردیده اند، تسكين مي بخشد

عشاق حقيقي زماني آه به هم . وفاداري پيوندي است آه دلها را بطور آامل با هم متحد مي سازد""
معلومات خود، استعداد خود، ذوق زن و شوهر باید . پيوستند باید نهایت وفاداري را به یكدیگر داشته باشند

  .خود، مقام خود و جسم و جان خود را در مرحله اول بخدا و حضرت بهاءاهللا و سپس بيكدیگر نثار نمایند
نباید بگذارند ذره اي حسادت در بينشان رسوخ نماید براي این آه حسادت همچون زهر مهلك، 

ت و تصادفات فاني این زندگي تغييرپذیر نسبت به نباید به جهت اتفاقا. جوهر عشق را به تباهي مي آشاند
هروقت اختالف نظري بين زن و شوهر توليد شود باید به منتهي درجه . هم بدبين شوند و خلق تنگي نمایند

سعي نمایند آه آن را بين خود حل آنند و نگذارند خبر آن به خارج سرایت آند زیرا مردم مستعد هستند آه 
هرگاه بعلت پيشامدي رنجشي از یكدیگر حاصل نممودند نباید آن را در دل .  نمایندذره  صغير را جبل آبير

نگاه دارند بلكه بالطبع باید آن را براي یكدیگر طرح و توضيح دهند و آوشش  آنند هر چه زودتر نفاق و 
  …باید یگانگي و یاري را بر حسادت و ریا ترجيح دهند. آدورت برطرف گردد
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د دو آئينه صافي باشد تا انوار ستارگان محبت و جمال را در یكدیگر منعكس قلوب آنها باید مانن
هيچ فردي نمي تواند آن اتحاد و هماهنگي را آه خداوند جهت زن و شوهر در نظر گرفته است درك . نمایند
آثار مدام نهال اتحاد، عشق و محبت خویش را آبياري نمائيد تا در تمام فصول سرسبز و خّرم گردد و . نماید

  .""دلپذیر براي شفاي جميع مردم ببار آورد
 تنها جان دو مرد محبوب خوش قلب و ١٩٨٠ جوالي ١٤در ! تبریز سرت را از خجلت بزیر افكن 

بي گناه را نگرفتي بلكه در آن روز سعي آردي تا عشق و جمال و زیبائي و نجابت را به تباهي بكشاني و 
  .يبه هر خانواده اي زخمي مهلك وارد ساز

خصوصا . هر زن و مردي آه بر روي زمين گام بر مي دارد از آار شما خجل و شرمسار است
  .شرمت باد تبریز. عروس و د امادها ، پدران و مادران و تمام فرزندانشان
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  گزارش ويژه از تبريز
هاي من داشتم در مورد نسخه دست نویس آتاب با ویراستار صحبت مي آردم و تازه از پله 

  :هواپيما پائين آمده بودم آه تلگرام دیگري بدستم دادند
  :گزارشي از تبریز

 همراه با یكي از اعضاء ١٩٨١جوالي ٢٩هفت تن دیگر از اعضاء محفل روحاني ت بریز در 
  .هيئت معاونت و یك نفر دیگر از جامعه بهائي در آن شهر را تير باران نموده اند

این انكار هم . د اعتراض گردید همه مسئوالن آن را انكار آردندهنگامي آه به این آشتارهاي جدی
از رادیو پخش گردید و هم مطبوعات آن را منعكس ساختند آه هيچ طرح خاص و منظم و متشكلي براي 

مسئوالن امور اصرار ورزیدند آه بهائيان بخاطر اعتقاد . آزار و تعقيب جامعه بهائي در ایران وجود ندارد
ولي مسئوالن امور .  نمي شوند بلكه بعلت آن اعدام مي گردند آه مرتكب جرم      شده انددیني خود آشته

مثل این آه . بواسطه فشارهاي بين المللي یك لحظه از خود غافل شدند و آئين بهائي را دین خطاب آردند
  .دچار لغزش زبان گردیده باشند

  :ند عبارتند ازهفت تن از اعضاء محفل روحاني تبریز آه اعدام گردیده ا
  آقاي اهللا وردي ميثاقي
  آقاي منوچهر خاضعي

  آقاي عبدالعلي اسد یاري
  آقاي حسين اسداهللا زاده 

  آقاي اسمعيل زهتاب
  آقاي دآتر پرویز فيروزي

  آقاي مهدي بحري
  :همراه با این عده دو تن از یاران بهائيشان نيز اعدام گردیدند

  آقاي حبيب اهللا تحقيقي
  دآتر مسرور دخيلي

همانطور آه قرار بود ،این گزارش فورا به بيش از یك صد هزار مرآز بهائي در سراسر دنيا 
  .مخابره گردید

سراسر دنياي بهائي و تمامي دوستان آنها وقتي آه خبر منتشره را خواندند دچار دلشكستگي و شوك 
ن قدر اعضاي ممتاز و شدند زیرا این گزارش خبر از بي رحمي و عجله اي مي داد آه طي آن جانهاي گرا

  .متقي جامعه بهائي را گرفته ، هتك حرمت و حيثيت از آنها نموده و خانه و مایملك آنها را بيغما برده بود
احتياجي نيست آه اتهامات آذبي را آه برعليه این افراد بي گناه ، تابع قانون ، صلح طلب و وفادار 

این اتهامات همان اتهامات بي اساسي است . ررسي نمائيمبه مملكت ناسپاس اقامه آرده اند مجددا مرور و ب
  .آه براي تبریز خجلت و شرمساري ببار آورده است

  :محاآمه هاي نادرست ، اتهامات جعلي ، رأي از پيش آماده شده آه همه آنها بدنيا اعالم مي دارد آه 
  !""بهائيان ایران باید بميرند"" 

موقعيكه بطور غير . ن دآتر و مهندس برجسته وجود داشتدر ميان قربانيان اخير در تبریز چندی
موقعي آه اجساد آنها را براي دفن به خانواده . قانوني دستگير و زنداني شدند لباسهاي قشنگي پوشيده بودند

  .هایشان تحویل دادند لباسهاي ژنده و مندرس به تن داشتند
  . بلكه از اموال مردگان هم نمي گذرندشكنجه گران در ایران نه تنها به زنده ها دستبرد مي زنند

  :افرادي آه مردگان را مورد دستبرد قرار مي دهند اسم بخصوصي دارند
  !مرده خور: به آنها مي گویند
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  اسامي
بسياري از دوستان عزیز دیگر دستگير شده به زندان افتاده، مورد تعقيب و آزار قرار گرفته و 

بعضي ربوده شده اند آه هنوز هم از . قال بطور موقت آزاد شده اندبعضي از این ها ا. بازجوئي شده اند
  .و منتظر سرنوشت خویشند. بقيه هنوز در زندان بسر مي برند. سرنوشت آنها اطالعي در دست نيست

  .هنوز نه. من هنوز دور نام آنها دایره نكشيده ام
  .اي آاش هرگز این آار را نكنم

این قسمت از آتاب براي دل خودم نوشته . مي تأمل بسيار آنيدالزم نيست  آه شما بر روي این اسا
من فقط مي خواستم آه شما همان طور آه این صفحات را ورق مي زنيد نگاهي سریع و گذرا به . شده است

  .این اسامي بياندازید
اعتقاد بخدا بميزان قابل توجهي . این روزها مردمان آمي هستند آه به چيزي اعتقاد داشته باشند

بنابراین اسامي موجود . منظورم آن اعتقادي است آه شما حاضرید جان براي آن فدا آنيد. آاهش یافته است
براي غربيهائي آه با زبان فارسي آشنائي . براین لوحه افتخار براي چشمان ما جاذبه و برآتي خاص دارد

ام قهرمانان چه دلنشين و ندارند تلفظ این اسامي مشكل است ولي براي گوشهاي انساني انعكاس صداي ن
  .شيرین است

چه جاي تعجب آه بهائيان در سراسر جهان به ایرانيان عشق مي ورزند خصوصا به این ایرانيهائي 
  .آه در ميان ایرانيان از مقام شامخي برخوردارند

پدرها، مادرها، شوهرها، زن ها، بچه ها، همه و همه زندگاني خود را فدا آردند ولي از ایمان به 
  .حضرت بهاءاهللا و آئين بهائي دست برنداشتند، آن هم با طيب خاطر ، دالورانه و مشتاقانه

بنابراین تعجبي ندارد آه چرا نام آنها را در لوحه افتخار یادداشت    آرده ام تا این اسامي را هم 
ان را بوسيله شما بدهم من خواستم به آنها هم این افتخار دیدن اساميش. دینان بهائيشان در سراسر جهان ببينند

  .حتي اگر این دیدن شامل نظري آوتاه و اجمالي باشد
  .چه حيف است آه بخواهيم زمين را ازاینهمه عشق و فداآاري بي بهره سازیم

  . در ایران بقتل رسيده اند١٩٨١ دسامبر ١٥ تا ١٩٧٨بهائياني آه از سال 
هيئت مشاورین :  بشرح زیر مشخص گردیده اندبسياري از این افراد اعضاء تشكيالت بهائي بوده اند آه

 ) محلي. ر. م(، محفل روحاني محلي ) ملي.ر.م(، محفل روحاني ملي ) م. ه(هيئت معاونت ) ق. م. ه (قاره 
  

 مالحظات  محل  نام  تاریخ  ردیف
  

  مقتول  اهرم  آقاي احمد اسماعيلي  ١٩٧٨  ١
   گرفته شد و بقتل رسيدرسيكلت زیرعمدا بوسيله موتو  جهرم   آقاي ضياءاهللا حقيقت   ٧٨اوت ١٢  ٢
  زنده سوزانده شد  شهميرزاد  آقاي نوروزي  ٧٨اوت ٢٧  ٣
  زنده سوزانده شد  شهميرزاد  آقاي اخوان آثيري  ٧٨اوت ٢٧  ٤
  مضروب و مقتول  خورموج  آقاي حاجي محمدعزیزي  ٧٨اآتبر١٠  ٥
  درضوضاءبقتل رسيد  بویراحمد  آقاي حاتم روزبهي  ٧٨دسامبر  ٦
  درضوضاءبقتل رسيد  بویراحمد  شيرمحمد دست پيشآقاي   ٧٨دسامبر  ٧
  درضوضاءبقتل رسيد  بویراحمد  آقاي جانعلي روزبهي  ٧٨دسامبر  ٨
  درواقعه اي در ضوضاءبقتل رسيد  شيراز  آقاي صفات اهللا فهندژ  ٧٨دسامبر١٤  ٩
  درواقعه اي در ضوضاءبقتل رسيد  شيراز  خانم فهندژ  ٧٨دسامبر١٤  ١٠
  سوزانده شددرضوضاءبقتل رسيدوجسدشان   مياندوآب  نيآقاي پرویز افنا  ٧٨دسامبر٢٢  ١١
  سوزانده شددرضوضاءبقتل رسيدوجسدشان   مياندوآب  آقاي خسرو افناني  ٧٨دسامبر٢٢  ١٢
  مقتول  حصار خراسان  آقاي ابراهيم معنوي  ١٩٧٩آغاز   ١٣
  مقتول  اشنویه  آقاي حسين شكوري  ٧٩آوریل   ١٤
  اعدام  مهاباد  آقاي بهار وجداني  ٧٩دسامبر٢٧  ١٥
  مقتول  بوآان  آقاي علي ستارزاده   ٧٩اآتبر٢٨  ١٦
  اعدام  شيراز  آقاي عظمه اهللا فهندژ  ٧٩دسامبر١٤  ١٧
  ترور شد  اروميه  آقاي حبيب اهللا پناهي  ١٩٨٠ فوریه٤  ١٨
  اعدام  طهران  آقاي غالمحسين اعظمي  ١٩٨٠ مي ٦  ١٩
  اعدام  طهران  آقاي بدیع اهللا یزداني  ١٩٨٠ مي ٦  ٢٠
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  الحظاتم  محل  نام  تاریخ  ردیف
 

  اعدام  طهران   آقاي علي اآبر معيني  ١٩٨٠ مي ٦  ٢١
  شكنجه و بدارآویخته شد  طهران   آقاي علي اآبر خرسندي  ١٩٨٠ مي ٩  ٢٢
  اعدام   پيرانشهر  آقاي پرویز بياني   ١٩٨٠مي١١  ٢٣
  سنگباران و مقتول  اندرون بيرجند  آقاي ميراسداهللا مختاري   ١٩٨٠مي١٨  ٢٤
  مقتول  سنندج  اعيل زادهآقاي حسين اسم  ١٩٨٠ژوئن   ٢٥
  اعدام  طهران  آقاي یوسف سبحاني  ٨٠ژوئن٢٧  ٢٦
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  دآتر فرامرز سمندري  ٨٠ژوئن ١٤  ٢٧
  )محلي.ر.م(اعدام  تبریز  آقاي یداهللا آستاني  ٨٠ژوالي١٤  ٢٨
  )محلي.ر.م(اعدام  رشت  آقاي علي داداش اآبري  ٨٠ژوالي١٦  ٢٩
  اعدام  طهران  يانآقاي یداهللا محبوب  ٨٠ژوالي٣٠  ٣٠
  اعدام  طهران  آقاي ذبيح اهللا مؤمني  ٨٠اوت١٥  ٣١
  )محلي.ر.م(اعدام  یزد  آقاي نوراهللا اخترخاوري  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٢
  )محلي.ر.م(اعدام   یزد  آقاي محمود حسن زاده  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٣
  )م.ه(اعدام  یزد  آقاي عزیزاهللا ذبيحيان  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٤
  )م.ه(اعدام  یزد  دانيآقاي فریدون فری  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٥
  )محلي.ر.م(اعدام  یزد  منشاديآقاي عبدالوهاب آاظمي   ٨٠ سپتامبر٨  ٣٦
  )محلي.ر.م(اعدام  یزد  آقاي جالل مستقيم  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٧
  )محلي.ر.م(اعدام  یزد  آقاي علي مطهري  ٨٠ سپتامبر٨  ٣٨
  اعدام  تبریز  آقاي رضا فيروزي  ٨٠ نوامبر ٩  ٣٩
  زنده سوزانده شد  نوك بيرجند  ن معصوميآقاي محمد حسي  ٨٠ نوامبر٢٢  ٤٠
  زنده سوزانده شد  نوك بيرجند  خانم شكرنساء معصومي  ٨٠ نوامبر٢٢  ٤١
  اعدام  طهران   آقاي بهروز سنائي  ٨٠ دسامبر١٧  ٤٢
  ترور شد  طهران  دآتر منوچهر حكيم  ٨١ ژانویه ١٢  ٤٣
  اعدام  شيراز   آقاي مهدي انوري  ٨١ مارچ ١٧  ٤٤
  اعدام  شيراز  ت اهللا دهقانيآقاي هدای  ٨١ مارچ ١٧  ٤٥
  ترور شد  طهران  خانم نورانيه یارشاطر  ٨١آوریل   ٤٦
  )م.ه(اعدام  شيراز  آقاي یداهللا وحدت   ٨١ آوریل٣٠  ٤٧
  اعدام  شيراز  آقاي ستار خوشخو  ٨١ آوریل ٣٠  ٤٨
  اعدام  شيراز  آقاي احسان اهللا مهدیزاده   ٨١ آوریل ٣٠   ٤٩
  )محلي.ر.م(اعدام  مدانه  حبيبي)محمد(آقاي سهراب   ٨١ژوئن ١٤  ٥٠
  )محلي.ر.م(اعدام  همدان  آقاي حسين خاندل  ٨١ژوئن ١٤  ٥١
  )محلي.ر.م(اعدام   همدان  آقاي طرازاهللا خزین  ٨١ژوئن ١٤  ٥٢
  )محلي.ر.م(اعدام  همدان   دآتر فيروز نعيمي  ٨١ژوئن ١٤  ٥٣
  )محلي.ر.م(اعدام  همدان  دآتر ناصر وفائي  ٨١ ژوئن١٤  ٥٤
  )محلي.ر.م(اعدام  همدان  حبيبي)مدباقرمح(آقاي سهيل  ٨١ژوئن ١٤  ٥٥
  )محلي.ر.م(اعدام  همدان  آقاي حسين مطلق  ٨١ژوئن ١٤  ٥٦
  اعدام  طهران  آقاي بزرگ علویان  ٨١ژوئن٢٢  ٥٧
  )م.ه(اعدام  طهران  آقاي هاشم فرنوش   ٨١ژوئن٢٢  ٥٨
  اعدام  طهران  آقاي فرهنگ مودت  ٨١ژوئن ٢٢  ٥٩
  )ق.م.ه(اعدام  طهران  دآتر مسيح فرهنگي  ٨١ژوئن ٢٣  ٦٠
  اعدام  طهران  آقاي بدیع اهللا فرید  ٨١ژوئن ٢٣  ٦١
  اعدام  طهران  آقاي یداهللا پوستچي  ٨١ژوئن ٢٣  ٦٢
  اعدام  طهران  )تبياني(آقاي ورقا تبيانيان  ٨١ژوئن ٢٣  ٦٣
  اعدام  آاشمرخراسان  آقاي آمال الدین بخت آور  ٨١ژوالي٢٦  ٦٤
  اعدام  آاشمرخراسان  آقاي نعمت اهللا آاتب پور  ٨١ژوالي٢٦  ٦٥
  )محلي.ر.م(اعدام  تبریز  آقاي اهللا وردي ميثاقي  ٨١ژوالي٢٩  ٦٦
  )محلي.ر.م(اعدام  تبریز  آقاي منوچهر خاضعي  ٨١ژوالي٢٩  ٦٧
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  آقاي عبدالعلي اسدیاري   ٨١ ژوالي ٢٩  ٦٨
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  آقاي حسين اسداهللا زاده   ٨١ ژوالي ٢٩  ٦٩
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  ماعيل زهتابآقاي اس  ٨١ ژوالي ٢٩  ٧٠
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  آقاي پرویز فيروزي  ٨١ ژوالي ٢٩  ٧١
  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  آقاي مهدي بحيري  ٨١ ژوالي ٢٩  ٧٢



 ٧٨

  مالحظات  محل  نام  تاریخ  ردیف
 

  )محلي.ر.م(اعدام   تبریز  آقاي حبيب اهللا تحقيقي  ٨١ژوالي ٢٩  ٧٣
  )م.ه(اعدام  تبریز  ر دخيليآقاي منصو  ٨١ ژوالي ٢٩  ٧٤
  اعدام  طهران   آقاي حسين رستگارنامدار  ٨١ اوت ٥  ٧٥
  اعدام  طهران   آقاي حبيب اهللا عزیزي  ٨١ اوت ٢٩  ٧٦
  اعدام  دارون اصفهان  آقاي عطاءاهللا روحاني  ٨١سپتامبر١١  ٧٧
  اعدام  دارون اصفهان  آقاي احم رضواني  ٨١سپتامبر١١  ٧٨
  اعدام  دارون اصفهان   راسخآقاي گشتاسب ثابت  ٨١سپتامبر١١  ٧٩
  اعدام  دارون اصفهان  آقاي عزت عاطفي  ٨١سپتامبر١١  ٨٠
  اعدام  دارون اصفهان   آقاي بهمن عاطفي  ٨١سپتامبر١١  ٨١
  اعدام  طهران   آقاي سپهر ارفع  ٨١ نوامبر ١٨  ٨٢
 

  ١٩٨١ دسامبر١٥تا ) شده  البته آنهائي آه نامشان مشخص(اند زنداني شده بهائياني آه درایران
 

   محل  نام  تاریخ  ردیف
  

    طهران  آقاي پرویز یزداني  ٧٩مارچ ١٠  ١
  طهران  آقاي نصرت اهللا رحماني   ٨٠ فوریه ٦  ٢
  طهران  آقاي حسين عابدیني مهر  ٨٠ فوریه ٦  ٣
  گنبد آابوس  آقاي بدیع اهللا مكاریان  ٨٠ فوریه ٢٠  ٤
  شيراز  آقاي محمد رضا حسامي  ٨٠ ژوئن ٣  ٥
  شيراز  خانم قدسيه وحدت  ٨٠ ژوئن ٥  ٦
  آباده  آقاي هدایت اهللا ایقاني  ٨٠آگوست٩  ٧
  بهشهر  آقاي شمس اهللا ذبيحي          ؟  ٨
  بيرجند  آقاي ضياءالدین احمدي  ٨٠آگوست٩   ٩
  بيرجند  آقاي علي اآبر وآيلي  ٨٠آگوست٩  ١٠
  شهميرزاد  آقاي حيدر تودیعي  ٨٠ سپتامبر٣  ١١
  شهميرزاد  آقاي حيدرعلي سنائي  ٨٠سپتامبر٣  ١٢
  شهميرزاد  آقاي عطاءاهللا سنائي  ٨٠رسپتامب٣  ١٣
  شهميرزاد  آقاي رضوان اهللا سنائي  ٨٠سپتامبر٣  ١٤
  شيراز  آقاي فرخ نادري  ١٩٨١ مي ١٣  ١٥
  )م.ه(مشهد  آقاي عطاءاهللا ميثاقي   ٨١ ژوالي١٠  ١٦
  فریدن اصفهان  آقاي موسي طالبي   ٨١ ژوالي ١٩  ١٧
  فریدن اصفهان  آقاي اآبر جعفري  ٨١ ژوالي ١٩  ١٨
  فریدن اصفهان  آقاي خسرو مرادي  ٨١ي ژوال١٩  ١٩
  افوس اصفهان  آقاي باقر ایشاني  ٨١ژوالي ١٩  ٢٠
  افوس اصفهان  آقاي تيمور ایشاني  ٨١ژوالي ١٩  ٢١
  شاهين شهر اصفهان  آقاي منوچهر اشراقي  ٨١ژوالي ١٩  ٢٢
  شاهين شهر اصفهان  آقاي شهریار اشراقي  ٨١ژوالي ١٩  ٢٣
  )محلي.ر.م( اصفهانشاهين شهر  آقاي وفائي  ٨١ژوالي ١٩  ٢٤
  )محلي.ر.م(آلمان اصفهان   آقاي بيژن یزداني  ٨١ژوالي ١٩  ٢٥
  )محلي.ر.م(آلمان اصفهان  آقاي ولي اهللا دانش  ٨١ژوالي ١٩  ٢٦
  )محلي.ر.م(آلمان اصفهان  آقاي اميري  ٨١ژوالي ١٩  ٢٧
  )محلي.ر.م(آلمان اصفهان   آقاي آامران یزداني   ٨١ژوالي ١٩  ٢٨
  اصفهان  ين نّيريآقاي حس  ٨١ژوالي ١٩  ٢٩
  اصفهان  آقاي بهرام مدرك   ٨١ژوالي ١٩  ٣٠
  اصفهان  آقاي لطف اهللا همایوني  ٨١ژوالي ١٩  ٣١
  اصفهان  آقاي بهرام مطهر  ٨١ژوالي ١٩  ٣٢
  اصفهان  آقاي بهرام شریفي  ٨١ژوالي ١٩  ٣٣
  ) ساله٢١(اصفهان  آقاي همایوني  ٨١ژوالي ١٩  ٣٤
  )نوجوان(اصفهان  آقاي همایوني  ٨١ژوالي ١٩  ٣٥
  )محلي.ر.م) (آوي سينا(طهران   آقاي محمود ميثاقي  ٨١ژوالي ١٩  ٣٦
  )محلي.ر.م)(آوي سينا(طهران   آقاي امراهللا حسيني  ٨١ژوالي ١٩  ٣٧
  )گرم دره(آرج   آقاي طالبي   ٨١ژوالي ١٩  ٣٨



 ٧٩

  مالحظات  محل  نام  تاریخ  ردیف
 

  مشهد  آقاي نيك جو  ٨١ژوالي ٢٢  ٣٩
  یزد  يآقاي هدایت اهللا جمشيد  ٨١ ژوالي ٢٨  ٤٠
  یزد  آقاي عطاءاهللا تشكر  ٨١ ژوالي ٢٨  ٤١
  یزد  آقاي علي اآبر فرخ  ٨١ژوالي ٣١  ٤٢
  یزد  آقاي اخترخاوري  ٨١ژوالي ٣١  ٤٣
  آرج  آقاي فروهر  ٨١ آگوست٩  ٤٤
  آرج  خانم فروهر  ٨١ آگوست٩  ٤٥
  آرج  آقاي حق پيكر  ٨١ آگوست٩  ٤٦
  یزد  آقاي مهرگاني  ٨١آگوست١١  ٤٧
  یزد   تچيآقاي جمشيد پوس  ٨١آگوست١٢  ٤٨
  شيراز  آقاي هدایت سياوشي  ٨١ آگوست١٢  ٤٩
  شيراز  آقاي فرهاد قدرت  ٨١آگوست١٢  ٥٠
  )محلي.ر.م(مشهد  آقاي رجب نيا  ٨١آگوست٢٣  ٥١
  )محلي.ر.م(مشهد  آقاي عبداللهي  ٨١آگوست٢٣  ٥٢
  باباسلمان  آقاي ایقاني  ٨١آگوست٢٣  ٥٣
  اردبيل آذربایجان  آقاي اشجاري  ٨١سپتامبر ٧  ٥٤
  یزد  آقاي اتحادي  ٨١ر  سپتامب٢٨  ٥٥
  یزد  خانم جيوه مرادیان  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٥٦
  یزد  آقاي آارگر  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٥٧
  یزد  خانم تشكرخرم   ٨١ سپتامبر ٢٨  ٥٨
  یزد  آقاي پورخرسند  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٥٩
  طهران  آقاي شعبان یوسفيان  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٦٠
  طهران  خانم منيره یوسفيان   ٨١ سپتامبر ٢٨  ٦١
  طهران  آقاي یداهللا المع  ٨١امبر  سپت٢٨  ٦٢
  طهران  آقاي مهين المع  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٦٣
  طهران  خانم مسعوده عزیزي  ٨١ سپتامبر ٢٨  ٦٤
  طهران  آقاي حسين وحدت حق  ١٩٨١ اآتبر ١٢  ٦٥
  رشت  آقاي عطاءاهللا مصباح  ١٩٨١ اآتبر ١٣  ٦٦
  رشت  آقاي فرزین مصباح  ١٩٨١ اآتبر ١٣  ٦٧
  رشت  اهللا مشرف زاده آقاي عطاء  ١٩٨١ اآتبر ١٣  ٦٨
  طهران  آقاي فروغي  ١٩٨١ اآتبر ١٣  ٦٩
  )م.ه(اروميه   آقاي جالل پيروي  ١٩٨١ اآتبر ٢٢  ٧٠
 )بعدا به ده سال زندان محكوم شد(شيراز   آقاي قرائي نژاد  ٨١ اآتبر ٢٦  ٧١

  شيراز  آقاي رضوان روحاني  ٨١ اآتبر ٢٦  ٧٢ 
  )محلي.ر.م(طهران   *آقاي آورش طالئي  ٨١ نوامبر ٣  ٧٣
  )محلي.ر.م(طهران   *آقاي خسرو مهندسي  ٨١ نوامبر ٣  ٧٤
  ) محلي.ر.م(طهران   *آقاي اسكند عزیزي   ٨١ نوامبر ٣  ٧٥
  )محلي.ر.م(طهران  *آقاي فتح اهللا فردوسي  ٨١ نوامبر ٣  ٧٦
  )محلي.ر.م(طهران   *آقاي عطاءاهللا یاوري  ٨١ نوامبر ٣  ٧٧
  )محلي.ر.م(طهران   خانم شيوا اسداهللا زاده   ٨١ نوامبر ٣  ٧٨
  طهران  آقاي منوچهر بقا  ٨١ نوامبر ٣  ٧٩
  طهران  *خانم شيد رخ بقا  ٨١ نوامبر ٣  ٨٠
  طهران  آقاي امينيان  ٨١ دسامبر ٦   ٨١
  رفسنجان  آقاي اآبر هاشمي  ٨١ دسامبر ٧  ٨٢
  رشت  آقاي عنایت اهللا سفيدوش  ٨١ دسامبر ٧  ٨٣
  رشت   آقاي ناصر نبيلي  ٨١ دسامبر ٧  ٨٤
  )ملي. ر.م(طهران   *ي آامران صميمي آقا  ٨١ دسامبر ١٤  ٨٥
  )ملي. ر.م(طهران   *خانم ژینوس محمودي  ٨١ دسامبر ١٤  ٨٦
  )ملي. ر.م(طهران   *آقاي محمود مجذوب  ٨١ دسامبر ١٤  ٨٧
  )ملي.  ر.م(طهران  *آقاي جالل عزیزي  ٨١ دسامبر ١٤  ٨٨
  )ملي  . ر.م(طهران   *آقاي مهدي امين امين   ٨١ دسامبر ١٤  ٨٩
  )ملي. ر.م(طهران    *آقاي سيروس روشني  ٨١  دسامبر١٤  ٩٠
  )ملي.ر.م(طهران  *آقاي عزت اهللا فروهي   ٨١ دسامبر ١٤  ٩١



 ٨٠

  مالحظات  محل  نام  تاریخ  ردیف
 

  )ملي.ر.م(طهران  *آقاي قدرت اهللا روحاني  ٨١ دسامبر ١٤  ٩٢
  طهران  آقاي ذوق اهللا مؤمن  ٨١ دسامبر ١٤  ٩٣

  
  
   شهيد شدند١٩٨٢ ژانویه ٤ در *
  

   آه در ایران مفقود شده اندبهائياني
  

  محل      نام  تاریخ اولين روز مفقودي    ردیف
  
  طهران   آقاي شيخ محمد موحد  ٧٩ مي ٢٤  ١
  )ملي.ر.م(طهران   دآتر عليمراد داوودي  ٧٩نوامبر ١١  ٢
  )ملي.ر.م(طهران   آقاي روحي روشني  ٨٠ ژانویه ٣  ٣
  )ملي.ر.م(طهران   آقاي عبدالحسين تسليمي  ٨٠ اوت ٢١  ٤
  )ملي.ر.م(طهران   آقاي هوشنگ محمودي  ٨٠اوت  ٢١  ٥
  )ملي.ر.م(طهران    آقاي ابراهيم رحماني  ٨٠ اوت ٢١  ٦
  )ملي.ر.م(طهران   دآتر حسين نجي  ٨٠ اوت ٢١  ٧
  )ملي.ر.م(طهران  آقاي منوهر قائم مقامي  ٨٠ اوت ٢١  ٨
  )ملي.ر.م(طهران   آقاي عطاءاهللا مقربي  ٨٠ اوت ٢١  ٩
  )ملي.ر.م(طهران   يآقاي یوسف قدیم  ٨٠ اوت ٢١  ١٠
  )ملي.ر.م(طهران   خانم بهيه نادري  ٨٠ اوت ٢١  ١١
  )ملي.ر.م(طهران   دآتر آامبيز صادق زاده   ٨٠ اوت ٢١  ١٢
  )م.ه(طهران  دآتر یوسف عباسيان   ٨٠ اوت ٢١  ١٣
  )م.ه(طهران   دآتر حشمت اهللا روحاني  ٨٠ اوت ٢١  ١٤

  
  
  
  
  
  

  



 ٨١

 زير چاپ
 

  .س از آن آه این آتاب زیر چاپ رفته بود منتشر گردیداطالعات زیر در جوامع دنياي بهائي پ
این مطالب بوضوح نشان مي دهد آه چگونه تعقيب و آزار بهائيان در ایران بنحو غير قابل ترحمي 

  .ادامه دارد
 
  ١٩٨١ نوامبر ٢

  :متن انگليسي بخشنامه امور خارجه جمهوري اسالمي بشرح زیر
  جمهوري اسالمي ایران
  وزارت امور خارجه

  معاونت امور آموزشي و آنسولي: دفتر
  ١٠/٤٤٦٢-١٧/٥٣٣: شماره
  )١٩٨١اوت ١٢ (٢١/٥/١٣٦٠:تاریخ

  . مستقيم- فوري-آامال محرمانه
  بسمه تعالي

  بخشنامه بكليه نمایندگان جمهوري اسالمي ایران در آشورهاي خارجي
ائيان ساآن در حوزه از تاریخ این بخشنامه آليه نمایندگيها موظفند آه با دقت ليستي از آليه به

. مأموریت نمایندگي خود را تهيه نمایند و همچنين نام ضد انقالبيون مخصوصا افراد باصطالح دانشجو را
نمایندگيها همچنين باید از تمدید پاسپورت این افراد جلوگيري نمایند و . این ليست باید براي ما ارسال گردد

  .فقط پروانه عبور براي آنها صادر گردد
  )امضاء( جواد منصوري -ن امورآموزشي وآنسولي معاو  

 
  ١٩٨١ نوامبر ٥

  :مطالب مهمه زیر در ایران گزارش گردیده است
 ما، عمليات ایجاد خياباني آه از بيت مبارك حضرت اعلي در ١٩٨١ مي ٢٦پيرو تلگرام  -١

امه گزارشات اخير حاآي است آه عمليات بطور مداوم اد. شيراز مي گذرد با جدیت ادامه دارد
  .دارد و به محدوده مقامات متبرش نزدیك ميگردد

  .دفتر محفل ملي مورد دستبرد قرار گرفته و اوراق آن بسرقت رفته است -٢
زن و . شش تن از اعضاء محفل بهائيان طهران به هنگام تشكيل جلسه محفل دستگير شده اند  -٣

  .اندمرد صاحبخانه اي هم آه محفل در آنجا تشكيل گردیده است دستگير شده 
دولت ایران اخيرا به آنسولگري هاي خود در سراسر دنيا دستور داده است تا ليستي از بهائيان  -٤

مقيم در حوزه آن نمایندگيها را تهيه و از آن تاریخ ببعد از تمدید پاسپورت بهائيان ایراني 
  .خودداري آند

 
  ١٩٨١ نوامبر ٥

و رفتار دوستانه اي با بهائيان دارد یك شاهد عيني غير بهائي آه بتازگي از زندان آزاد شده 
گزارش داده است آه پاسداران زندان را دیده است آه بطرزي وحشيانه آورش طالئي، اسكندر عزیزي و 
فتح اهللا فردوسي را در جریان بازجوئي مورد ضرب و شكنجه قرار داده تا از آنها اعترافي را مبني بر 

  .روابط مالي با آشورهاي دیگر بگيرند
 

  ١٩٨١دسامبر  ١٠
گزارشات اندوهبار اخير از ادامه تعقيب و آزار بيشتر و قساوت زیادتر بر عليه مؤمنين مهد امراهللا 

  .حكایت دارد
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بيت حضرت بهاآاهللا در تاآر آه سابقا مصادره و ضبط گردیده بود اآنون آامال تخریب و  -١
ي فروش عرضه آرده مسئوالن امور این مكان مقدس بهائي به انضمام زمين و باغت را برا

  .اند
گلستان جاوید بهائيان طهران در یوم شنبه پنجم دسامبر به دستور دادگاه انقالب ضبط گردید و  -٢

 آارگر موقت آن محل دستگير گردیدند و گلستان جاوید بر روي صاحبانش ٨ سرایدار و ٥
ن در حال احباء از هتك حرمت نسبت به قبور بيمناآند و دهها هزار بهائي طهرا. بسته شد

عمل شرم آور اخير باز هم نمونه دیگري است دليل بر طرح . حاضر بدون گورستان مي باشند
  .شيطاني از بين بردن جامعه بهائي در این آشور

 بهائي شامل دو تن از زنان ٨در رستاخ ، دهكده اي نزدیك یزد در نيمه دوم ماه نوامبر  -٣
  . باب از اثاثيه تهي گردید٥ر و موم و بيست باب از خانه هاي بهائيان مه.دستگير شدند

عفو عمومي اخير شامل هيچكدام از بهائيان نگردیده بلكه در واقع دستگيریهاي جدیدي صورت  -٤
گرفته و هنوز بهائيان در طهران ، یزد، اروميه ، بيرجند ، مشهد ، آرج و اصفهان در زندان 

  .بسر مي برند
تابر عليه تخلفات مذهبي به پيكار "" ه یك گروه اسالمي آه بصورت علني تشكيل گردید -٥

این ازادي عمل را پيدا آرده است تا به منازل بهائي در طهران حمله ور شده و آنها "" بپردازند
این گروه داراي زنداني مستقل . را مهر و موم نمایند و اموال آنها را ضبط و مصادره نمایند

  .دستگير و در زندان آنها بسر مي برندتن از بهائيان بوسيله این گروه ٤هستند و حد اقل 
 

  ١٩٨١ دسامبر ١٤
هم اآنون خبر اندوهبار دستگيري هشت تن از اعضاي محفل روحاني ملي بهائيان ایران در حال 

دو تن از خانمها در ميان دستگيرشدگان . تشكيل جلسه محفل همراه با دو تن از احباء دیگر واصل گردید
دولت و وسائل . ن امور انجام گرفته ولي محل زندان آنها نامعلوم استدستگيري از طرف مسئولي. هستند

  .ارتباط جمعي خود را مطلع سازید
 

  ١٩٨١ دسامبر ٢٩
با قلوب اندوهبار احباء را در سراسر جهان مطلع سازید آه هشت تن از اعضاء محفل ملي بهائيان 

  :آنها عبارتند از. دیدند دسامبر اعدام گر٢٧ دسامبر دستگير گردیدند در ١٣ایران آه در 
  آقاي آامران صميمي
  خانم ژینوس محمودي
  آقاي محمود مجذوب
  آقاي جالل عزیزي

  آقاي مهدي امين امين
  آقاي سيروس روشني
  آقاي عزت اهللا فروهي
  آقاي قدرت اهللا روحاني

 
ا بدون پيكر آنها ر. خانواده هاي آنها را از دستگيري ، محاآمه و اجراي حكم اعدام مطلع نساختند

بطور . هيچ مراسمي در زمين بایري آه از طرف دولت براي آفار در نظر گرفته شده بود مدفون گردید
مسئوالن دولتي آامال در این مورد سكوت آرده و حاضر به . تصادفي از این موضوع آگاهي حاصل گردید

  .همكاري نيستند
ا اعضاء سابق محفل ملي و دوتن از این عمل ظالمانه و تأثر آور باعث مي شود آه فكر آنيم مباد

 ناپدید شدند بعالوه دو تن دیگر آه از دو سال قبل سرنوشتشان ١٩٨٠اعضاء هيئت معاونت آه در اوت 
  :اسامي این دالوران و خادمان جمالقدم بشرح زیراست. نامعلوم است، دچار همين سرنوشت شده باشند
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  :اعضاء هيئت معاونت
  دآتر یوسف عباسيان

  ت اهللا روحانيدآتر حشم
  :اعضاي محفل روحاني ملي
  دآتر عليمراد داودي

  آقاي عبدالحسين تسليمي
  آقاي هوشنگ محمودي 
  آقاي ابراهيم رحماني
  دآتر حسين ناجي

  آقاي منوهر قائم مقاميژ
  آقاي عطاءاهللا مقربي
  آقاي یوسف قدیمي 
  خانم بهيه نادري

  دآتر آامبيز صادق زاده 
  :عضو محفل روحاني طهران

  اي روحي روشنيآق
  :ناشر نفحات اهللا 

  آقاي محمد موحد
 
  ١٩٨٢ ژانویه ٥

بگزارش منابع خبري آیت اهللا اردبيلي رئيس دیوانعالي آشور اعدام هشت تن از اعضاء محفل ملي 
شما وسائل ارتباط جمعي را مطمئن سازید آه اطالعات قبلي ما مبني بر اعدام . ایران را تكذیب نموده است

ما متقاعد شده ایم آه در نظر داشته اند نقشه این اعدامها را . لي ایران صحيح مي باشداعضاء محفل م
جامعه بين المللي بهائي از دبير آل . مخفي نگاه دارند ولي بطور تصادفي این گزارش برمال شده است

خود بخواهيد مصرانه از شما خواستاریم آه از دولت . سازمان ملل بخواهد آه در این مورد بتحقيق بپردازد
  .از تقاضاي جامعه بين المللي بهائي پشتيباني نماید

 
  ١٩٨٢ ژانویه ٧

جامعه بين المللي بهائي متن زیر را به آیت اهللا خميني، نخست وزیرميرحسين موسوي، و آیت اهللا 
  :موسوي اردبيلي رئيس دیوانعالي آشور به صورت تلگرافي مخابره نموده است

 نفر از آنها ٦تن دیگر آه ٧ از اعضاء محفل ملي بهائيان ایران بهمراه خبر اعدام مخفيانه هشت تن
آل بهائياني آه . اعضاء محفل روحاني طهران بودند تمامي جامعه جهاني بهائي را دچار حيرت آرده است

 تن مي رسد و این بيم وجود دارد آه ٩٧به شهادت آنها رسما اعتراف گردیده است اآنون تعدادشان به 
صدها نفر بهائي بدون هيچ دليلي . نفر دیگر هم آه ناپدید شده بودند بهمين سرنوشت دچار شده باشندچهارده 

  .در سراسر آشور در زندان بسر ميبرند و ما رسما صحت این اتهامات را تكذیب مي آنيم
 از از آنجا آه به بهائيان ایران هيچ نوع امكان و فرصتي داده نمي شود تا به دادگاه شكایت آنند،

حقوق خود دفاع نمایند ، بي گناهي خود را به اثبات برسانند و تمام درها بروي آنها بسته است بنابراین ما به 
 آشور مستقل در سراسر دنيا از طرف آنها دادخواست زیر را مطرح ١٦٤نمایندگي از جوامع بهائي در 

  :مي سازیم
  .آنها جلوگيري شوددستور سریع صادر آيند تا از دستگيري و اعدام بي رویه  -١
  .اسناد و مدارآي آه دال بر باصطالح جاسوس بودن آنهاست منتشر سازید -٢
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به بهائيان آه شهروندان تابع قانون هستند ،  بعنوان یك جامعه ، این حق قانوني داده شود آه  -٣
بتوانند در مجامع عمومي از خود دفاع آنند و اتهامات خصمانه و افترائات آذب را از خود 

  .مایندسلب ن
سرنوشت این افراد وفادار، آه در مورد بي گناهي و عشق آنها به ایران و احترام عميقشان به 

ما دعا مي آنيم آه خداوند . روح اسالم هيچگونه شك و تردیدي ندارید بدست شما سپرده شده است
 گذارده قادر شما را هدایت فرماید آه وظيفه خطيري را آه در مقابل خدا و خلق خدا بعهده شما

  .شده است بدرستي انجام دهيد
  جامعه بين المللي بهائي        

  ١٩٨٢ ژانویه ٧
اطالعات واصله حاآي است آه شش تن از اعضاء محفل روحاني بهائيان طهران همراه با خانمي 
آه منزل خود را براي تشكيل جلسه در اختيار آنها قرار داده بود و در دوم نوامبر دستگير شده بود بطور 

. این اطالعات تصادفا از اقوام و دوستان آنها آسب شده است . فيانه در چهارم ژانویه اعدام شده اندمخ
  :اسامي این ارواح پاك و جانبازان قهرمان بشرح زیر است

  آقاي آورش طالئي
  آقاي خسرو مهندسي 
  آقاي اسكندر عزیزي
  آقاي فتح اهللا فردوسي
  آقاي عطاءاهللا یاوري
  ) اسداهللا زاده (خانم شيوا محمودي 

  )بقاء(خانم شيدرخ اميرآيا : و ميزبان 
 

 اآتبر ٥ مطابق ١٣/٧/١٣٦٠دستورالعمل رئيس مدرسه راهنمائي آوي مسكن و شهر سازي یزد مورخ 
١٩٨١  

  آرم جمهوري اسالمي ایران 
  اداره آل آموزش و پرورش استان یزد -وزارت آموزش و پرورش 

 در سال ٢٢٦/١٣٤٦قالت پائين فرزند محمد بشناسنامه دانش آموز نادر باقري  گواهي ميشود
 در آالس این آموزشگاه به تحصيل اشتغال داشته ولي بعلت این آه ١٣/٧/١٣٦٠ تا تاریخ ٦١-٦٠تحصيلي 

 اداره آموزش و پرورش ١٢/٧/٦٠-١٠/٢٨٦٦٤آتبا اظهار بهائي بودن نموده بموجب بخشنامه شماره 
  .ر این آموزشگاه جلوگيري به عمل آمداستان یزد از  ادامه تحصيل آنان د

  احمد زمان      محل امضاء رئيس مدرسه آوي مسكن و شهرسازي   
  

  ١٩٨٢ فوریه ٤خبر منتشره از استراسبورگ 
  تصميم پارلمان اروپائي خطاب به مسئوالن ایران درمورد واگذاري آزادي مذهب به بهائيان

ا بمدت دو ساعت بحث پيرامون اعدام  در جلسه پارلمان اروپ١٩٨٢ ژانویه ٢٩در یوم جمعه 
در پایان این بحث باتفاق آراء تصميم زیر اتخاذ گردید آه از دولت ایران . بهائيان در ایران ادامه داشت

 ٢١این تصميم همچنين دولتهاي . خواسته شود تا ضمانتهاي قانوني به جامعه بهائي در آن آشور داده شود
 تا از آليه امكانات من جمله از طریق آشورهاي جامعه اروپا و از آشور اروپائي عضو را بران مي دارد

طریق سازمان ملل متحد دولت ایران را متقاعد سازند تا به منشور ملل متحد آه خود آن را امضاء آرده 
  .است احترام گذارد

 در پایان این بحث ، رئيس آميته امور سياسي از مخبر آميسيون قدرداني آرد و اظهار داشت آه
این بحث در وحله اول در مورد ( تعداد سخنرانان در بحثي آه ضرورتا جنبه غيرسياسي داشته است 

بيسابقه بوده و داللت بر وشت و اضطرابي دارد آه مجلس از تعداد زیاد ) اعدامهاي مذهبي صورت گرفت 
  .اعدام شدگان بهائي در ایران احساس نموده است
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