
   بهائی ستیزی کانون وصالنقدی بر
   رهپويان وصال شيرازپاسخ به جوابيه کانون فرهنگی

  
و  ايران که در کمال احترام و توزيع نامه سرگشاده جامعه بهائیپس از ارسال 

 فجيع وارده بر پيروان محبّت در رفع سوء تفاهمات مذهبی کوشيده و ستمهای
يران و ان عزيز را بر شمرده و به ملّت ا اير در زادگاه اين آئين يعنیآئين بهائی

 و مراعات تظلّم کرده و ايشان را به بردباری مذهبی اين مملکت سران سياسی
بشر دعوت نموده است، کانون فرهنگی رهپويان وصال شيراز اصول حقوق 

شکيبائی و  لوم پرداخته و از فرهنگ نابردباری و نا آنکه به دفاع از مظبجای
 احساس شرم و خجالت نمايد بالعکس در کمال  ضد انسانیروشهای ظالمانه و

 را م خود چماق تهديد و تکفير  دست به قلم برده و با هر حرکت قلبی انصافی
جوابيه کانون رهپويان وصال شيراز که خود را مدافع . نيز به حرکت آورده است

أت بر  را که جرکند جامعه بهائی  می  و ستم قلمدادعدالت و مبارز عليه ظلم 
کند که اگر اين جامعه  حکوم ساخته و تهديد می نامه کرده است م نگارش تظلم

نمايد و از سياست  به مردم ايران را يگر به خود جسارت تظلم و دادخواهیبار د
تا ندای  آميز خواهد زد   خشونتظلم و ناشکيبائی انتقاد کند توسّل به اقداماتی

يگر د" نمايد که ايشان  ازد و اعالن می را خاموش سمهر و دوستی جامعه بهائی
در صورت تجاوز مجدد و ها و زبان درازيها را ندارند و  تاب تحمّل اين کارشکنی 

 بر دهان هرگونه تعدی به حريم منافع اسالمی و ملّی خود مشت محکمی
در ".  نخواهند نمودی فروگذارند زد و در اين راه از هيچ اقدامیمتجاوزان خواه

قّ آزادی بيان و سخن را برای  وصال شيراز که چماق بدست نه تنها حواقع کانون
 اجازه نوشتن آنان که با رويکرد درندگی موافقت ندارند نفی مينمايد بلکه حتّی

رده و با تهديد خويش ماهيت فرهنگی يا در نامه را هم از ايشان سلب ک تظلم
  . کند واقع ضد فرهنگی خود را مشخّص می 

اين تذکر است که  جوابيه کانون وصال شيراز الزم به حتوایقبل از بررسی م
  از اين واقعيت آگاه است که اکثريت مردم شريف و نوعکانون وصال بخوبی

روغ اند که د  ايران، بتدريج متوجّه شدهدوست ايران، و نيز برخی از سران سياسی
ر بهائيان و  نداشته و در نتيجه از کشتا واقعيتی دشمنان جامعه بهائیپردازيهای

ان مظلوم پشيمان  و تعرّض بر بهائي جامعه بهائیجتماعی و ا حقوق مدنیسلب
از .  از سوء تفاهمات گذشته در ذهن ايشان در حال زوال استاند و بسياری شده

 از پخش  و خشونت مذهبیناشکیبائیاينجاست که کانون وصال شيراز آکنده از 
افتد  ی ، به هراس ماد و عدالت اجتماعینامه بهائيان و دعوت به آشتی و ود تظلم

ای مملو از دروغ و شعارهای پوچ و توخالی نوشته و چماق تهديد را برای  و جوابيه



،حقوق بشر گيرد تا مبادا اصول عدالت اجتماعی خاموش ساختن مظلوم بکار می 
به همين جهت است که اين .  عقيده و دين مورد ارج و سپاس قرار گيردو آزادی

بت به دولت و ملّت   ايران نيز  نسیه در عين توهين به بهائيان ايران توهينجوابي
ناگون مسلمان  گو به گروهایاين روست که عالوه بر جامعه بهائی باشد و از می

ا جاسوسان و بازيچه استعمار جهانی تازد و آنها ر و غير مسلمان ايرانی نيز می 
  .نمايد قلمداد می 

.  دارندمخوانی صورت و محتوا بايکديگر سنخيت و هیمعموالً در مسائل فرهنگ
پيش از بحث در .  دارداين مطلب در مورد جوابيه کانون وصال شيراز هم مصداق

  مربوط به صورت آن نيزوابيه مزبور بهتر است به ويژگيهای جمورد محتوای
ی ادب بی .  آن استانهادب اوّلين ويژگی صوری نامه لحن بی . مختصرًا نگاه کنيم
 گفتار نيز تنگنائی فکری از خشونت و قساوت است که در حيطه زبانی خود نوعی

آميزآغاز  جوابيه با اين عنوان توهين" مثال.  سازد را ظاهر میو ناشکيبائی عقيدتی
جامعه محترم ايرانيان بهائی و سران غيرمحترم بهائی به اصطالح " شود می

نويسد  نده از مسخ و نفرت می  با لحني آک، در خصوص جامعه بهائی" ايرانی
، "ان هستيد سرانتتابتان انتم اغنام هللا گوسفندانی برایشما به حکم جمله ک"

اشاعه "نامد و آنرا  می " شبهه افکنی"و " نامه مضحک"را  نامه جامعه بهائی تظلم
اين " را شمارد و جامعه بهائی می "  و اديان آسمانیين به پيامبر الهیدروغ و توه

 گفتن نداشته که به شهادت تاريخ هيچگونه حرفی برای...مرتد رو بانقراض گروه 
 اينگونه  کرده و لذا از سران ايران می خواهد که جلویعرفیم" و ندارند

اجازه ندهند که احساسات ملّت مسلمان ايران بيش از "ها را گرفته و  نامه تظلم
 در واقع ايشان حکم قتل با تعريف بهائيان بعنوان مرتد".  دار گردد پيش جريحه

، نامه بهائی ت است که بر خالف تظلمهمه بهائيان را صادر کرده و بهمين علّ
 سال اخير نيست ٢٤ايشان معتقدند که اشکال در ظلم به بهائيان بخصوص در 

به همين . اند  بلکه اشکال در اين است که اين جامعه مورد کشتار عام قرار نگرفته
است تحمّل ر سياست چند دهه اخير به بهائيان را سيجهت است که نامه مزبو
بهر تقدير بيش از دو دهه از تحمّل حضور شما " نويسد  معرفی کرده و چنين می 

گذرد که نشانه  يران توسّط اين ملّت رنج کشيده می در جامعه پاک و روشنفکر ا
يز رو به سه صبر ايرانيان ن بدانيد که کا تحمّل مردمان اين سرزمين است ولیاوج

ها و  ديگر تاب تحمّل اين کارشکنی ...  اين مردم های  است و تودهلبريزی
".  فرو گذار نخواهند نمودو در اين راه از هيچ اقدامی...ند ها را ندار درازی زبان
   نسبت به يهوديان وروشسياست مورد ترجيح کانون سياست های هيتلریگويا 

مّا جالب است که کانون مزبور همه اين ا.  مي باشدوسنیربها به مسلمانان بص
  .دهد بنام دفاع از حقّ و عدالت و آزادی انجام می مباحث را 



 ظالم و  مؤنث سازیوابيه کانون کاربرد مکرّر سمبلهای جدومين ويژگی صوری
 و ناشکيبا در مظلوم است که نشانه مشترک گروههای دست راستی افراطی

دگان جوابيه با مفروضات مردساالرانه خود بعنوان مثال نويسن. سرتاسر دنياست
گانه اجازه شوند و به بي يکپارچه غير می ) ع(با نام اباالفضل ايرانيان " نويسند  یم

 پاک و مقدّس ايران و منابع شان را که همان سرزمين نگاه بد به ناموس ملّی 
ين چنين  را ايا آنکه ظهور آئين بهائی". ند داد آنهاست نخواهزمينی و زيرزمينی

فه حرامی شد که ببرکت پير روباه مکّار بدکاره اين بار آبستن نط"کنند  توصيف می 
متولّد ...ر  نوظهوآئينی] قالب[در غالب ... رق صوفيه فتعدد و گسترش نسبی

آگاه اين   تصريح و آشکار ساختن مفروضات ناخود برایدر اينجا فرصتی". شود
 اين مطلب را وبی آشنايند بخ علوم اجتماعیآنانکه با نظريات. تگونه گفتمان نيس

. رود  همه ظالمان بکار می دانند که اين روش توسط کنند و می  ک میدر
صره دشمن پنداشته و از  خويشتن را مورد محاگروههای افراطی دست راستی

 و از لزوم بسيج غيرت مردانه  به فرهنگ و ناموس خود سخن گفتهتجاوز جنسی
شمن را نيز بعنوان زن گويند در عين حال که د ناه سخن می پ برای دفاع زن بی 

ها ستيز و  در همه اين گروه. نمايند ناپاک روسپی و نفس اماره پيرزن قلمداد می 
ها و اقوام  گروهن و حقوق ديگر  سخا زن با ستيز و خصومت با آزادیخصومت ب

ز با غلظت و شدّت کشتار متجاو يابد و بسيج حميت و غيرت برای و اديان پيوند می 
   .گردد عملی می 

   
   جوابيه محتوای

 جوابيه کانون وصال شيراز بگذاريد اوّلين پاراگراف ای برای بر رسی بعنوان مقدمه
  : نويسد جوابيه می .  بيفکنيم کرده و به تناقضات پنهان آن نظریآن جوابيه را نقل

 داشت و به تبليغاتیمهور، اگر چه بيشتر جننامه سرگشاده شما برياست محترم ج"
 کوچک و ران برسد در همه شهرها و روستاهایپيش از آنکه بدست سران ته

 است، اما بهر ان زمين توزيع گرديده بود، که جای بسی تأسف و دلسوزیبزرگ اير
 ناگفته  ساله خويش را بشکنند و قصه١٦١حال بهانه شد تا ملّت ايران نيز سکوت 

  "  برسانندانیخويش را بگوش جماعت بهائی اير
کند  اوّل آنکه جوابيه تظاهر می . ه استسه نکته در مورد اين پاراگراف قابل توجّ

د خود ئسال گذشته آزادانه بدفاع از عقا١٦١هستند که در  که اين بهائيان ايران
 که تا کنون ار دشمنان بظاهر مسلمان امر بهائی اوّلين بپرداخته و حال برای

وت را شکسته و قصه ناگفته خود را بگوش بهائيان سکوت کرده بودند اين سک
اراگراف عدم صحّت محتوا و  از همين اوّلين پهر انسان با انصافی. رسانندمی 

 سال است که امر ١٦١.  گرددی انگيزه نويسندگان جوابيه را متوجّه منادرستی



و مستقيم سران کشور اعم از فرهنگی  در زادگاه خود مورد تعرّض منظم بهائی
 و مرتد و ی غير قانونیيخ ايران گروه در تارديانت بهائی.  سياسی بوده استو

 مطبوعات و سخن از ايشان رسمًا سلب شده زنديق تعريف شده و حقّ آزادی
نامه  لم سال افتراء و اتّهام و ظلم و ستم، ايشان تظ٢٥حال که پس از . است

ئيان ايران از حق  بيگناه، محروم کردن همه بهانوشته و کشتار صدها بهائی
 تجاوز به ی، تخريب اماکن مقدّس بهائی حتّیش عالآموزش خصوصًا آموز

ون را  و شکستن سنگ قبرها و بآتش کشيدن اجساد بهائيان مدفمردگان بهائی
ي  نمايند فرياد واويالی م و اسالمی و حقوق بشر معرّفیمخالف اصول انسانی

 سخن در دیئيان ايشانرا از حقّ آزاکند که بها کانون بلند شده است و احساس مي
 ١٦١ در کند که دشمنان آئين بهائی نمود میجوابيه چنين وا. اند ايران محروم کرده

اما . اند کرده سال گذشته سکوت کرده اند و قصه ناگفته خود را در دلشان حفظ
 ان  با قتل هر يک از هزاران بهائی ايرانی با صدایحقيقت اين است که امثال ايش

 از حقّ ، و هر گاه که يک کودک بهائیاند ند نظرشان را در باره بهائيان فرياد زدهبل
ها در مدرسه و کوچه و  ها و تعرض ها و تهمت تحصيل محروم گشته يا آماج طعنه

يزيون و راديو و بازار شده است پيامشان علنا تصر يح شده است و هرگاه که تلو
 و بهائيان پرداخته است اين پيغام ائیروزنامه به هتاکی و توهين به ديانت به

اساس، از جمله    با هزاران کتاب رديه و اتهام بی خشونت اعالن گشته است و
درست باطعن   همين کانون وصال شيراز، اين قصه مکرّر ناهای بسياری از نوشته

 های در واقع هزاران بار رسانه. ستا و لعن و نفرين به همه بهائيان اعالن شده
، جاسوسی بيگانگان و محاربه یفروش الحاد،ارتداد، وطن  بهائيان را به فرهنگی

 از خويشتن را در قبال اتهامات  سخن و دفاعاند و حقّ آزادی باخدا متهم ساخته
نامه  اند و حال يکبار هم که بهائيان تظلم اساس از ايشان سلب کرده بی 
ش ساختن ايشان و تهديد نويسند کانون وصال از ارتداد بهائيان و لزوم خامو مي

ديگر مسخ . گويد  سخن می " درازیزبان"به کشتار ايشان در صورت تکرار چنين 
 است که در عين حال محتوای جوابيه نيز مطالبی. شود بيشتر نمی حقيقت از اين 

 به ثر حکم قتل بهائيانها در اک  در انواع رديههای گروهی هزاران بار در رسانه
با اين حال .  نداردای رين نکته تازهن شده است و کوچکتهمه مردم جهان اعال

 غيرت نويسندگان جوابيه بايد همان دروغهارا تکرار کند چرا که احساسات و
 جرأت کرده است از حقوق خويش با کمال احترام دفاع کند بخاطر آنکه بهائی

  . جريجه دار شده است و بايد واکنش نشان دهد
اراگراف اوّل آشکارست اين است که کانون جوابيه  که در همين پای دومين نکته

 خود را سکوت ملّت کند و سکوت خيالی ايران قلمداد می خود را جوابيه ملّت 
حقيقت آن است که جوابيه کانون درست نقطه مقابل . نمايد ايران عنوان می 



 ز داليل حمله کانون به آئين ايکی. ساسات اکثريت ملّت ايران استاعتقادات و اح
 بر تساهل و تسامح و کامالً  مبتنینیيک دي" اين است که بقول جوابيه بهائی

 و  آئين شکيبائی مورد که آئين بهائیو حد اقل در اين". واکسينه شده ظهور کرد
داند که روحيه تسامح  می گويد اما جوابيه در واقع  تسامح است جوابيه درست می 

  دادگرانیهای بوده است و در سياستی از دير باز خصلت فرهنگی ايرانو شکيبائی
 کبير همين سياست تسامح و بردباری بود که اعتالء فرهنگی و نظير کورش

داند که دوران  ملّت ايران بخوبی می . ن ببار آورديرا اسيادت سياسی را برای
ه روحيه خّالق اسالم با  نيز دقيقا در همان زمان انجام گرديد کشکوفائی اسالمی

ها به مبادله و تعامل پرداخت و در اين   و ديگر فرهنگيرانی، يونانیهای ا فرهنگ
.  اسالم تحقّق يافت دری مذهبی و سياسی بود که اوج اعتالیتسامح و بردبار

 "احب الدين الی هللا الحنفيه السمحاء " ترتيب ملّت ايران از حديث اسالمیبهمين
الم آئين تسامح است بق آن اس که بر ط،) 29 کتاب االیمان، ،صحیح بخاری(

که اصل آزادی دين و " کراه فی الدّينال ا"  دارد  و از آيه قرآن شريفآگاهی
بهمين علّت است که ملّت ايران خواهان . سازد با خبرست عقيده را مؤکّد می 

ی و حريت ، آزادی اجتماعی و سياسی حقوق زنان و مردان، دمکراسیتساو
دم ايران صرفنظر از مذهب و جنسيت و  حقوق همه مرعقيده و وجدان و تساوی

ملّت ايران از سوء تفاهمات ناشی از . باشد  ايشان می شخصیزبان و اعتقادات 
ع خود مانع از هر ناف حفظ م اهل غرض که برایهای پردازی  تبليغات و دروغ
اند و راه مبارزه با ظلم  دهشوند خسته ش شکنی می   و سنتگونه دگرنگری

 در بلکه در ايجاد نظام عدالت اجتماعی قق ظلم داخلیخارجی را نه در تح
ناست که اهل اديان  ملّت ايران تدين راستين باين معبرای.کنند جامعه جستجو می

دارند و از حقوق مساوی   قدم برومی و قدر جهت شکيبائی مذهبی و نژادی
همگان خصوصًا مظلومان و  سخن و عقيده همگان دفاع کنند و از آزادی

 ون در واقع بخوبینويسندگان کان.  نظير بهائيان حمايت کنندای ديده ای ستمه اقليت
ملّت ايران آگاهند و لذا از شکاف ميان آراء ناشکيبا و قهرآميز خود و آراء اکثر 

کنند که اين تبديل قلم به چماق حکم   خواسته مردم ايران تظاهر می نفیبرای
تازند که چرا اين مرتدان   ايران می بدين جهت به ملّت و دولتملّت ايران است و 

راه پنهان ساختن اين ملّت ستيزی کانون همان . گذرانند از زير تيغ شمشير نمی را 
 سيله با استفاده از تعصّبات مذهبی حمله به بهائيان است تا بدينوروش قديمی

  . منحرف و گرفتار سازندیشايد نظر مردم را قدر
ان وّل جالب است اين است که جوابيه بر بهائي که در پاراگراف اای سومين نکته
ه رياست جمهوری را در سرتاسر کند که چرا نامه سرگشاده خود ب اعتراض می

اين اعتراض بسيار عجيب . اند  پخش کرده در هر ده کوچک و بزرگیايران حتّی



 های ن راديو و تلويزيون و روزنامهاوّل آنکه بخالف حرف جوابيه، بهائيا. است
بدينجهت . سانندرا در اختيار خود ندارند که بتوانند پيامشان را بمردم ايران برايران 

نامه  ، تظلم و بدست خود، جان بر کف، و در کمال احتراماست که بايد يکی يکی
دوم آنکه همين امر نشان .  امور در سرتاسر ايران برسانندشان را به رؤسای

ده و آنها را بزدل و ا گوسفند ناميدهد که بخالف توهين جوابيه که بهائيان ر مي
 دهنده شجاعت و دالوری هائيان نشاننمايد همين اقدام ب  می خودبين معرفی

راستين اين گروه مظلوم ستمديده است که با وجود دهها سال قهر و خشونت و 
دست خود در سرتاسر ايران به تعرّض بر اعتقادشان بدين سان پايدار مانده و ب

 و شجاعت بهائيان است که همين دالوری. کنند نامه تقديم می   امور تظلمرؤسای
". فتمنّوا الموت ان کنتم صادقين"دهد   نيت و قول ايشان شهادت می بر صدق

ر  هم رواست اما بايد ديد که دکند و چنين انتقادی تان انتقاد میجوابيه از گرگ صف
نامه  اينکه تظلمسوم . باشند  گرگ صفت می ارتباط با جامعه ايران چه کسانی

نامه سرگشاده بدين معنی است بهائيان بقول خود جوابيه نامه سرگشاده است و 
مخاطب آن مقام محترم رياست  نيست بلکه اگر چه که امری سرّی و پنهانی

نامه بهائی   چهارم اينکه تظلم. ست همگان ا است اما مطلب آن برایجمهوری
ص ايشان بعنوان يک انسان  است اما نه به شخخطاب به رياست جمهوری

ين جهت است که در و بهم.  مردمتخابیبخصوص بلکه بايشان بعنوان نماينده ان
ن است و اين امر بشکل سمبليک يعنی  به همه ملّت و دولت ايراواقع پيام تظلمی

تغيير در هر حال فرض بر اين است که . گردد خطاب برياست جمهور متظاهر می 
 بايد مورد بحث و نظر و توجّه همه مردم قرار گيرد رانیروش نسبت به بهائيان اي

.  فرستاده شده و در ديوارها خاک بخوردای سرّی بمقامی رسمی ه نامهو نه آنک
ن کانون با اعتراض خويش به اين امر در واقع حقيقت احساس خود را نشا

فس و  بهائی، با ذکر نام بهائی، با نیت افرادی بناموجودماين کانون با: دهد مي
شود و لذا با اکراه  دار و خشمگين می  حه مخالف است و از آن جرينفس بهائی

 انواع جور و ستم را  بشرط آنکه بهائی کند  ا تحمّل مي رمام حضور و وجود بهائیت
در سکوت تحمّل کند و در خفقان محض بسر برده و بتدريج محو و فراموش 

  .شه شکيبا و مبارز کانون در اندياين است مفهوم عدالت و آزادی. رددگ
ه کنيم و مطالب آنرا  جوابيه کانون توجّال وقت آن رسيده است که به محتوایح

هائی به  يک بالبتّه آشکار است که همين پاسخ نوشتن.  قرار بدهيممورد بر رسی
ترين  دهشتناک از نظر کانون  خود بزرگترين گناه و جوابيه کانون وصال شيراز

 حقّ چرا که حکايت از آن دارد که بهائیترين جرم است  ی حمله به ايران و جد
 ز حقّ و حقيقت را دارد و اين برای نکرده دفاع اخن گفتن و خدای، س زنده بودن

  آنکه دعوتینويسد نه برای ابيه می  کانون جوبطور کلّی. کانون قابل تحمّل نيست



گ و درنيتجه کشف باشد به بحث و مکالمه آزاد و محترمانه در باره دين و فرهن
 خود را از اينکه نويسد تا عصبانيت و خشم عکس جوابيه می حقيقت، بلکه بال

 به خود جرأت حرف زدن و تظلم کردن داده است نشان دهد و نيز تهديد و بهائی
 امّا بر خالف .ودب باید در انتظار مجازاتارعاب نمايد که در صورت تکرار اين گناه 

 مستقالنه حقيقت است و بفرموده حضرت عبدالبهاء تحری کانون، ديانت بهائی آئين
و سخن از  عقيده و دين و آزادی"  تصادم افکار استحقيقت شعاع ساطع از"

تازد چرا که  کانون وصال شيراز به امر بهائی می .ست ااصول مقدّسات آئين بهائی
خته  رو اين آئين را پردا کرده است و از اين حکم جهاد را ملغیديانت بهائی

در اين خصوص به تفصيل بعدا سخن خواهيم . شمارد سياستهای استعمارگر می 
 الزم به ذکر اين نکته است که نفی حکم جهاد در آئين بهائی اساسًا به امّا. گفت

 است و در  از نقطه نظر اين آئين ديانت امری قلبی و وجدانی است کهاين معنی
شير و شکنجه ديانت را اشاعه داد و نتيجه نميتوان با زور و قهر و تحميل و شم

 را نه ست که آئين بهائی نصرت امر الهیاز اين رو. افراد را وادار به ايمان کرد
نفی حکم جهاد به . حکمت و بيان مقرّر داشته استتوسّط شمشير بلکه توسّط 

  عقيده و سخن و دين برای همه افراد بشرست و لذا مفاهيمیاصل آزادی معنای
 از ميان برداشته و فرهنگ اتّحاد و  و تفسيق و ارتداد را همگید تکفيرمانن

به همين جهت است که .  را جايگزين آن کرده استالت و آزادیمساوات و عد
  فرمايند  اينگونه حکم می  و تبليغ آئين بهائیترويج   برایحضرت بهاءهللا

. حفظ نمائيد مياالئيد و چشم را از آنچه اليق نيست لسان را به سب و لعن احدی"
سبب ... آنچه را دارائيد بنمائيد اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و اّال تعرّض باطل 

  " حزن مشويد تا چه رسد به فساد و نزاع
هائيان، جالب است که پس از تهديد به خشونت در صورت سخن گفتن مجدد ب

در "يسدنو شته و مينيز اعالم دا" مناظره" خود را به  آمادگیکانون وصال شيراز
ه رسمی و غير رسمی  انجام هرگونه مناظرعين حال آمادگی مجدد خود را برای

طريق پرونده اين دارد تا به اين   اين فرقه اعالم می در مورد ادعاهای واهی
گوئی و تهديد بهتر  اما بجای اين تناقض". تاريخ ننگين برای هميشه بسته گردد

شف حقيقت تأمل نمايد  راستين و ک در مورد مفهوم مناظرهاست که کانون قدری
ای اقدام نمايد، يعنی در ايجاد جامعه و فرهنگی  ظره تحقّق چنين مناو آنگاه برای

 نشود  اعتقادات بهائی جرم و جنايت تلقی و بيان و دفاع از بودنبکوشد که بهائی
 بهائيان محقّق شود در چنين  همه از جملهو آزادی دين و سخن و عقيده برای

  همگیا و معاهد فرهنگیهای گروهی و دانشگاهه مطبوعات و رسانهصورتی 
 د بجاینبه بهائی و ضد بهائی حقّ مساوی و آزاد برای بيان نظرياتشان ارائه ده

در آنصورت . دنآنکه ايشان را مورد ارعاب و تهديد و زجر و زندان و کشتار قرار ده



 و چند بعدی در خصوص های طوالنی توانند به مناظره است که مردم ايران می 
 گوش فرا داده و براي ال شيراز کانون وصحقيقت آئين بهائی و حقيقت ادعاهای

 دم از ارتداد ميزند و در واقع امّا کانون وصال شيراز. م بگيرندخود آزادانه تصمي
 و "دازی زبان"ظّلم نامه ايشان بعنوان خواهان قتل همه بهائيان ميشود، از ت

گويد، و آنگاه آمادگی خود را به مناظره نيز اعالن می  ن می امبر سختوهين به پي
شکيبائی   است که با دفاع از ناازحقيقت اين است که اين کانون وصال شير. دارد  

ع نظرات گوناگون و  عليه حکم قرآن کريم که عباد صالح را دعوت باستمامذهبی
يد به کانون وصال ت ديگر بابه عبار. فرمايد حکم رانده است انتخاب احسن می 

 و  کشف حقيقت نه مناظره همراه با چماق محترمانه ذکر نمود که برایشيراز
اما . الزم است عقيده و سخن ارعاب بلکه فرهنگ و نهادهای مربوط به آزادی

و  افسوس که چنين سخنی از نظر کانون به معنای دفاع از استعمار خارجی
   .آيد تضعيف ايران و اسالم به شمار می 

 است که علل نمايد که بحثی تاريخی وابيه کانون وصال شيراز وانمود می ج
 مورد بحث قرار  حال نجات ايران را از نظر تاريخی و اجتماعیانحطاط و در عين

  و پر از اشتباه، دارای دو مطلب اساسیه از تناقضامّا اين تاريخ آکند. مي دهد
گويد بسياری از سران رژيم  می اوّل آنکه . ل عليه بهائيان استبعنوان استدال
 اند و در نتيجه ملّت ايران حقّ دارد که به آزار و سرکوب بهائيان  بودهگذشته بهائی

 حرکت نامد، يعنی دوم آنکه نهضتی که آنرا بيداری اسالمی می . ايران اقدام کند
در جهت وحدت سياست و دين و حکومت علماء شيعه و تقليد کامل توده مردم از 

آئين  بوده است ولذا  در مبارزه با استعمار بين المللیلماء، راه نجات ايراناين ع
اد و تشويق صلح و تسامح و  حکم جه به نسخ اسالم و نفی تعالیمشبهائی که

 ايران و ساخته و پرداخته سياستهای معطوف بود مسلمًا دشمن شکيبائی مذهبی
  بيگانه بوده است 

 که دهها سال است توسّط هزاران مرکز و پيش از آنکه اين دو مطلب عمده را
ر و بازگوئی شده  صد هزارمين بار تکرا برایرجع امثال کانون وصال شيرازم

 اشاره  قرار بدهيم الزم است به اين حقيقتاست مورد بررسی علمی و تاريخی
 و ملو از دروغ و تناقضش م کانون عليرغم حجم اندکای   صفحه٤کنيم که جوابيه 

 و دروغ اشاره گوئی  و گزافهد فقره از اين تناقضدر اينجا به چن. است گوئی گزافه
  .کنيم می 
اصوالً . ات مربوط به رابطه بهائيان با دولت اسرائيل است از دروغها و تناقضيکی

اين مطلب يک هنجار متداول است که در بحث در مورد تجاوز به حقوق بشر در 
 و خجلت از اين  اظهار شرم و ندامتبجایاط با آزار و اذيت بهائيان ايرانی، ارتب

 که از آزار و ايذا به بهائيان لذّت بهائی دشمنان آئين روحيه قرون وسطائی،



 به دولت سرائيل گشته و بهائيان را به شکلیبرند دست به دامان حمله به ا می
چسبانند تا مسئله تجاوز حقوق بشر را در زير خاکستر مسخ و  اسرائيل می 

ز همين سنت ناپسنديده را تکرار کانون وصال شيراز ني. ان نمايندانحراف پنه
به عنوان . امّا اين شيوه حواس پرت کردن به ناچار پر از سفسطه است. کند می

نون در متن يک بحث باصطالح تاريخی و علمی چنين نوشته می مثال در جوابيه کا
  :شود 

صب صهيونيستی به رسميت ين بار توسّط رژيم غا اوّلآئين جديد ابتدا و برای"
داخت ماليات معاف می  اين رژيم از پربهائيان در اراضی... شود شناخته می 

  " نمايند تقيم نيز اين جنايات را محکوم نمی  يکبار به طور غير مسحتّی... شوند و  
اوّلين غلط که . در همين چند جمله کوتاه چندين غلط و تناقض فاحش وجود دارد

ين است که پس از ايجاد آئين بهائی دولت اسرائيل  نيست ایجز دروغ محض چيز
 بود که آنرا به رسمّيت شناخت و جوابيه با اضافه کردن عالمت تعجب اوّلين دولتی

 اما . خويش بسيار خشنود است نشان می دهد که از افشاگریدر پايان اين جمله
اقعيتهای تاريخی در ترين و بايد سؤال کرد که نويسندگانی که تا اين حد از بديهی 

گونه قضاوتهای خبرند چگونه به خود اجازه اين  مورد موضوع مورد بحثشان بی
ً مبنای صالحيت ايشان برای قاطع و محکم را می ين  نوشتن در ادهند و اصوال

 از صد سال پس دانند که دولت اسرائيل بيش مورد چيست؟ شايد اين افراد نمی 
 دهها سال قبل از سال  و مدتها قبل از آن، يعنیجود آمد، بواز آغاز آئين بهائی

ون بر اساس احترام  که سال تشکيل دولت اسرائيل بود، دهها کشور گوناگ١٩٤٨
ت شناخته و تشکيالت و اماکن بهائی  را به رسميبه اصل آزادی مذهب آئين بهائی

ن و ر اين ممالک که اماک قرار دادند در اکثرا بنحو قانونی مورد ثبت و شناسائی
 ئیباشند اين امر در مورد ديانت بها سازمانهای دينی از ماليات دولتی معاف می 

 در مورد سازمانها اما همه اين کشورها بدون استثنا همين امر را. نيز ادامه يافت
مثال در امريکا بعنوان .  دارندو اماکن اسالمی و مسيحی و يهودی نيز مجری می

ر روال ليات معاف هستند و در نتيجه بايد ب از مامساجد و سازمانهای اسالمی
.  امريکا و يا ساخته و پرداخته آن به حساب آوردمنطق کانون، اسالم را حامی

 بطور غير مستقيم از دارد که بهائيان هرگز و حتّی ر می جوابيه کانون اظها
ه در جوابي. اند نامه نوشته اند در حاليکه در باره ايران تظلم اسرائيل انتقاد نکرده

 عليه ظلم کند که هيچ گروهی درايران هيچ حقّ دادخواهی ع چنين عنوان ميواق
و ستم ندارد مگر آنکه در ابتدا از ديگر انواع ظلم در ساير نقاط دنيا انتقاد نمايد 
پس بدين ترتيب انتقاد قرآن کريم از ظلم و ستم مشرکان مکه و مدينه فاقد 

ع ظلم صريح در عين حال از هزاران نومشروعيت است چرا که قرآن کريم بطور 
در عين حال . ه جريزه عربستان سخن نگفته استو ظالم ديگر در خارج از شب



 کند که تعاليم آئين بهائی همگی با هر نوع ظلم و عداوتی ذعان ميجوابيه خود ا
ل مغايرت دارد و آنها را از جمله ظلم و عداوت در رابطه ميان اعراب و اسرائي

حتّی در شعارهايش هم با "د و يا بقول جوابيه اسرائيل نماي محکوم می 
 ی بهائيت هيچگونه همخوانجهان وطنی و صلح جهانی عوام فريبانه شعارهای

 صدها بار يهوديان را بخاطر عدم قبول بر خالف گفته جوابيه آئين بهائی. "ندارد
عی و حضرت مسيح و حضرت محمّد مورد انتقاد قرار داده است و نجات اجتما

سياسی ايشان را مشروط به مراعات عدالت دانسته و بفرموده حضرت عبدالبهاء 
نافع و روابط در م... مشروط بآنکه بموجب تعاليم الهيه روش و رفتار نمايند"... 

 و کوشش نمايند از تعصبات قديمه و افکار پوسيده و عموميه عالم بشر سعی
 را شبان نام الهي شمرند و خدااغراض ملّيه منسلخ گردند و جميع بشر را اغ

ز افراد چه از ملّت سبب  است که افکار خصوصيه چه امهربان دانند امروز روزی
  ". به خسران مبين شودنکبت کبری گردد و عاقبت منتهی
کند اين   استغراب می نامه بهائيان ايران اظهار بخالف نظر جوابيه که از تظلم

و ستم بر  اخير به انواع ظلم الهایدر س است که به هزاران شکل جامعه ايرانی
طبيعی است . تّی بر مردگان بهائی اقدام کرده است حپير و جوان و کودک بهائی

گردد و نه   تظلم در ارتباط با جامعه و دولت ايران محقّق ميکه در چنين شرايطی
 و ع از انواقاطعانه ولي امر هللا اما در عين حال حضرت. در ارتباط با جوامع ديگر

پرستی، و  اد نموده از نژاد در سرتاسر عالم انتقاقسام مظالم و خشونت و درندگی
عفت و بی توجهی به   ارکان خانواده وفساد اجتماعی و سياسی و نيز سستی

 گسترده و منظم انتقاد فرمودند يا آنکه حضرت عصمت در کشور امريکا بنحوی
 و تضاد اين های اروپائیلبها از سياستهای جنگ طلب و برتری طلب کشورعبدا

 بشدّت انتقاد فرموده و تحّقق مدنيت و تکامل یروحيه پرخاشگر با تمدن حقيق
 اعالن در جهت عدالت و صلح و مشورت جهانیراستين را مستلزم حرکت 

 و  بر سه مملکت اروپائی فائقپرستی چنين حضرت بهآءهللا از نژادهم.  فرمودند
 و فرهنگ قساوت و شقاوت ولوژیايجاد تکنيج در مدنيت غرب و  رادين ستيزی

امّا تعاليم بهائی يک . اند اد فرموده انتقدن غربیبخاطر افراط و تفريط در تم
 صوص نيست که در جزئيات امور سياسی متعلق به يک کشور بخحرکت سياسی
کوشد تا دل مردمان را   می بالعکس با صلح و دوستی. لت کندآن کشور دخا

.  را در سراسر جهان بر قرار سازدصلح و عدالت و تساویکرده و فرهنگ عوض 
 يا جنگ و  يا خشونت عليه زنانز تعصب و خشونت و تبعيض مذهبیبدين ترتيب ا

تقاد کرده و  انداری توحش و ظلم و نا برابری بين الملی و يا نظام وحشيانه برده
وّلين بار  ایداری را برا پس برده. ا جايگزين آن ميکند راصل وحدت عالم انسانی

 در سودان توسّط داری سازد بدون آنکه درمورد برده در تاريخ اديان حرام می 



 حقوق زن و مرد را فصل پردازد، و اوّل بار اصل تساویمسلمانان به بحث م
خاورمیانه  یب تجاوز حقوق به زنان در کشورهانمايد بدون آنکه در با اعالن می 
اعراب و يا کشتار يهوديان ئيل نيز با کشتار حل مسئله اعراب و اسرا. دسخن بران

دو گروه با احترام به حقوق انسانی و ذير نيست و صرفًا در صورتيکه هر امکان پ
های فرهنگی و  يگر و با ترک تقاليد و کينه مذهبی به ايجاد نهاد يکدمساوی
 دمکراتيک و عادالنه پرداخته و يکديگر را خواهر و برادر دانسته و در سياسی

امر . باشد بران گذشته اقدام کنند قابل حل می صالح مظالم کوشيده و به جا
در دنيا از جمله درفلسطين را امری عادالنه و انسانی نمی  وضعيت حاکم یبهائ

ست که به تغيير فرهنگ خشونت جهانی و نهادهای تبعيض داند و به همين جهت ا 
امّا . ر بسته است عالم کم در سراسر و بين المللیاقتصادی و سياسی و اجتماعی

تاسر جهان و  مردمان، تحول ساختاری در سرتقليب دلهای را  راه چنين تغييری
جمعی و تشويق  شمارد و نه کشتار دسته ايجاد فرهنگ نوعدوستی و وحدت می 

 مختلف بر اساس دين و نژاد و نفرت و بيگانگی و تبعيض حقوقی گروهای
  . عتقادات ايشانجنسيت و وطن و ا

ز ماليات معافند  واز  در کشور اسرائيل اکند که افراد بهائی مود میجوابيه چنين وان
  دائم حقّ اقامتحقيقت اين است که هيچ بهائی. بالد اين افشاگری بر خود می 

 در کشور اسرائيل امّا از آنجا که مراکز روحانی بهائی. رددر کشور اسرائيل را ندا
ماکن بهائی و کارهای  حفظ ا که برایهائيانی گرفته است بدين جهت فقط بقرار

 اکز بطور موقت به اسرائيل دعوت می توسط آن مراداری مؤسّساست بهائی
 کسب و اصوالً بهائی که دارای.  را دارندآن سرزمين در  موقتشوند حقّ اقامت

ود يا نشود و  در اسرائيل باشد وجود ندارد که بخواهد مشمول ماليات بششغلی
. صد در صد مشمول ماليات می گرديدداشت هم   چنين کسی وجود می البّته اگر

امّا اماکن بهائی و سازمانهای بهائی بخاطر آنکه اماکن و سازمانهای مذهبی 
همراه با سازمانها و اماکن اسالمی و مسيحی و يهودی از پرداخت ماليات  هستند
  . معافند

در سکوت آن نسبت به تاريخ ر  بيشتامّا بطالن مطلق جوابيه کانون وصال شيراز
 کند که گويا امر بهائی  وانمود می جوابيه چنين.  اين رابطه متجلی می شودحقيقی

 بود که آنرا ته شد و لذا اسرائيل اوّلين کشوریگران در ايران ساخ توسّط استعمار
ديديم که اين حرف . به رسميت شناخت و بهائيان را از پرداخت ماليات معاف کرد

را برسميت شناخت دروغی   بود که امر بهائیوّلين کشوریل ائکه اسرا
 خود از ذکر يک  در تحليل باصطالح تاريخیشيرازامّا کانون وصال . آشکارست

 آن توسّط  دو موضوع، يعني ايجاد آئين بهائی و شناسائیواقعه در ميان اين
ن باخبر رود و اميدوار است که خواننده هم هرگز از آ دولت اسرائيل، طفره می 



ن تحليل نادرست يعنی ارتباط ميان شناسائی اسرائيل نشود و در نتيجه سفسطه اي
  .  آشکار نشوداز آئين بهائی و ايجاد آئين بهائی

 قرار  کنونی در اسرائيلت که چه شد که اماکن مقّدسه بهائیسؤال صحيح اين اس
ليم مستقرّ  در آن اق و اداری ديانت بهائی به چه دليلی مرکز روحانیگرفت و

 نظير نويسندگان کانون مستلزم توضيح است بخصوص که افرادیگرديد؟ اين امر 
شان  مدهاند و دليل ع  براي اسرائيل کردهن بار بهائيان را متّهم به جاسوسیهزارا

قرار دارد و لذا بهائيان  بهائيان در اسرائيل هم اين است که مرکز اداری و روحانی
  . فرستند  در اسرائيل می تبّرعاتی براي مراکز خود

پاسخ به اين مطلب مستلزم ذکر يک تاريخ راستين است که جزئيات آن خارج از 
 سرکوب و ن مقاله کوتاه است امّا بطور کلّی پس از آغاز آئين بهائی،عهده اي

. از گرديدغ ايران آبابيان و بهائيان بدست سران مذهبی و سياسیتکفير و کشتار 
  بهائی، شارع آئينائی مذهبی و ظلم و ستم اجتماعینظر به همان ناشکيب

از وطن خود به بغداد در امپراطوری   ميالدی١٨٥٣حضرت بهآءهللا در سال 
بغداد بود که به به خاطر گسترش نفوذ حضرت بهآءهللا در .  تبعيد گرديدندعثمانی

 در مملکت  به نقاط دورتری ايران حضرت بهآءهللاتشويق سران مذهبی و سياسی
 محبوس  در سرزمین فلسطین تبعيد گرديدند تا آنکه در سربازخانه عکّاعثمانی

 در عکّا وفات کردند و بدين ترتيب  ميالدی١٨٩٢درسال حضرت بهآءهللا . شدند
 در جهان محسوب ترين اماکن بهائی يشان شد و مقدّسعکّا محل استقرار جسد ا

الگي بهمراه  س٩ر سن به همين ترتيب حضرت عبدالبهاء نيز که د. گردد می 
 بر فراز کوه کرمل در  عکّا يعنیديکی تبعيد گشتند در نزپدرشان به خاک عثمانی

 که ايرانيان اجازه شهر حيفا وفات کرده و مرقدشان بهمراه جسد حضرت باب،
ادند و هنوز هم مقابر مقدّس بهائی را خراب کرده و د دفن آن را نمی 

 ١٩٢١وفات حضرت عبدالبهاء در سال . افتسوزانند، در آن کوه استقرار ي می
 بو د که نظران مذهبی ايرانی پس به علّت ناشکيبائی و ظلم تنگ. . ی بودميالد

که حضرت بهآءهللا به فلسطين تبعيد گرديدند و بخاطر ظلم و کينه همانها بود 
 سال پس ٥٠بيش از .   گرديدترين مرکز روحانی و اداری بهائی فلسطين مقدّس

 حضرت بهآءهللا در فلسطين بود که کشور اسرائيل بوجود آمد و در نتيجه از وفات
  در ايرانی بود که مرکز اداری و روحانی بهائی سرانبائیبخاطر ظلم و ناشکي

انصافی و   حال بی. کشور اسرائيل تبدیل گشت محلی قرار گرفت که بعدا به
طر که خود بخا نظران مذهبی ايرانی شود که تنگ بيرحمی بيش از اين نمی 

دند و باعث شدند که  را به فلسطين تبعيد کرسياست ظلم و ستمشان شارع بهائی
 قرار يابد حال بخاطر ظلمي که  کنونی در اسرائيلمراکز اداری و روحانی بهائی

 دن اين مراکز در اسرائيل را دليلیاند و بو اند طلبکار و مظلوم هم شده خود کرده



  میدن و بيگانه پرست بودن ايشان تلقیسوس بوبر ظالم بودن بهائيان و جا
به فرستادن تبرعات به مراکز اداری و تر اعتراض اين افراد  از اين جالب. کنند

اين مطلب درست . کنند روحانی خويش است که آنرا کمکی به اسرائيل تلقی می
کرّم و ضريح  و حفظ کعبه مانند آنست که مسلمانان ايران برای نگاهداریم

اق بفرستند و آنگاه اين  به عربستان و عرسين و حضرت علی تبرعاتیحضرت ح
 مسلمانان ايران به شيوخ حاکم عرب و سپردگی و جاسوسی امر دليلی برای سر

از آن گذشته مسلمانان دنيا برای .  گرددم حسين و يا هم اکنون امريکا تلقیصدا
 نيز در داخل نمايند و بيت المقدّس حفظ بيت المقدّس همواره مخارجی می 

شود گفت که حضور بيت المقدس در اسرائيل دليل  اسرائيل قرار دارد آيا مي
  آنستکه همه مسلمانان جهان جاسوس اسرائيل هستد؟ 

يسندگان کانون از تاريخ ناشکيبائی  بهتر است نوبجای اين تحريفات و دروغ پردازی
 گوناگون احساس م و ستم و تعرّض بر عقائد گروههای و ظلمذهبی و کينه دينی

اند   باعث شدهندامت کرده و از اينکه با اعدام حضرت باب و تبعيد حضرت بهآءهللا
ظهار تأسف نمايند و به تجديد  در خارج از ايران مدفون باشند اکه پيامبران ايرانی

 حقوق بشر نظری در مورد مفهوم دين و خداپرستی بپردازند تا از عدالت و آزادی
  . دفاع نمايند

 ديگر کانون آن است که می کوشد که در جوابيه پردازيهای  و دروغگوئی گزافهاز 
ر گيريهای سياسی دولت ايران با نامه در ايران و د خود ميان نوشتن و توزيع تظلم

 و سالحهای نولوژی از جمله مسئله پژوهش در خصوص تک غربیکشورهای
ر ف سازمان ملل با ايران ب بوجود آورد و بهائيان را مسئول اختال ارتباطیای هسته

 اين است که بيان ها گوئی   گزافه جمله این از.سر اين موضوع قلمداد نمايد
 پنجمين مقام ع از نظر اکتشافات و تحقيقات علمی و فنیکند که ايران در واق می

گردد و   می ای تضمين و قطعی اراست و اين امر با پژوهش هستهرا در جهان د
البتّه بعنوان يک . اند  ايران شدهه مانع چنين تکاملی برایهائيان هستند کاين ب

 و صنعت آماده احزاز مقام پنجم انی هيچ خبری از اينکه ايران در تحقيق علمیاير
کاش چنين باشد چرا که مسائل گوناگون جامعه .  نيستتر باشد گواراتر و خوش

از طريق چنين ئل ديگر ايران از اعتياد و فساد و فقرو بيکاري گرفته تا مسا
  . تر مي شود و اميدواريم هم که چنين باشد  حلش آسانخالقيت علمی و صنعتی

ت که بهائيان  جوابيه کانون بيانگر اين نکته است که ترجيح ايشان اين اسیول
که ايران با سازمان ملل و  باشد کنند زمانی هرگز تظلم نکنند ولی اگر هم می

صرفنظر از اينکه ايشان مطلب را . ه باشد نداشتری خاصّیگي  درکشورهای غربی
د محصول و  از اين درگيريها خوای که پارهاند  اند و متوجّه نشده به عکس فهميده

 و رعايت اصول حقوق بشر در ارتباط با معلول فقدان حقوق مساوی مدنی



 در ايران است، اما اين ادّعا به دو  گوناگون از جمله اقليتهای مذهبیگروههای
م که ال تزر و ازره و زر اخری اوّل اينکه به حکم آيه قرآن کري.  استجهت غلط

اگر . وجود ظلم توسّط خارجی نبايد مانع دادخواهی در باره ظلم درونی بشود
 حقّ دادخواهی نسبت به هيچ - و نه فقط بهائيان - چنين باشد هيچ گروهی

. کند ران معطوف می را ندارند چرا که اين امر ظاهرًا توجّه دنيا را به ايظلمی
 مبارزه کرد؟ آيا اين امر بخاطر ست که اصال چرا بايد با ظلم خارجیسؤال اين ا

 بد است يا آنکه بخاطر آنکه خارجی آنرا آن است که ظلم بخاطر آنکه ظلم است
 بايد مورد که در انديشه کانون فقط ظلم خارجیرسد  ی دهد؟ بنظر م انجام می
 ندارد اگر توسّط خارجی انجام نشود نه تنها اشکالیرار گيرد ولی ظلم اعتراض ق

 در  کانون اين است کهجهت دوم بطالن ادعای. ويق هم نمودبلکه بايد آنرا تش
بی در حال  غر سياستهای ايران و بسياری کشورهای سال اخير٢٥سر تاسر 

اگر چنين . شود می ديده ن اين درگيری نيز پايان نزديکیاند و برای درگيری بوده
 بزنند چرا که هرگاه که چنين کاری بکنند است هرگز بهائيان نبايد دست به تظلم

. گيرد رار می مورد تعبير و تفسير قاين امر در متن يک درگيری سياسی خارجی
 محترم از  و يا تشويق ظلم بهترست کانوناعتنائی يابی برای بی   اين بهانهبجای

اده نمايد و در وع ظلم استف محکوم ساختن هر نغيرت و شجاعت خويش برای
  .  قدم برداردجهت عدالت اجتماعی و وسعت نظر و حقوق انسانی

د که به خور گوئيهای ديگری نيز در جوابيه کانون به چشم می  تناقضات و گزافه
طرف و  امّا بايد گفت که يک ناظر بی . زيمپردابحث مفصّل در مورد آن نمی 

ه است آکنده از اغراق  که جوابيه پرداختيخیداند که تار می ی بخوبپژوهنده علمی
 سال ٢٠٠سالمي را به  ا بعنوان مثال جوابيه، نهضت بيداری. استگوئی و ساده

فتوای تاريخی ميرزای "وّلين ظهور اين نهضت را با  اکند ولی قبل ارجاع می 
نمايد و اين راهم بدين ترتيب  مشخص می" بر تحريم توتون و تنباکو شيرازی مبنی

 ترکمانچای و گلستان و یوقتي اوج فضاحت قراردادها"کند که   میيينتب
. چنين فتوائی صادر شد" ميع ملّت واضح گرديد مشابه بر علما و جقراردادهای

ترين ضربه بر استعمار  حريم تنباکو را بزرگترين و تاريخی  و تآنگاه واقعه رژی
 دهد که صاص میاين مطلب اختشمرده و دو سه صفحه جوابيه را به توضيح 

 تشکيل داد و ای با کمک ديگر استعمار گران جلسه انگلستان پس از واقعه رژی
ه تنها عامل مانع استعمار در آخرين اجالس آن جلسه به اين نتايج رسيد ک

 بر اساس حکم جهاد و تحکّم علماء و توجّه به انگليسی نهصت شيعه اسالمی
بر اين اساس بود که . وازدهم استمبارزه امام حسين و انتظار  ظهور امام د

 بر تسامح تعمار تصميم گرفت آئين بهائی را بوجود آورد تا ديانتی جديد مبتنیاس
 کند و بدين ترتيب در ميان مسلمانان د آورد که حکم قتال و جهاد را نفیبوجو



بعدًا به بحث خواهيم پرداخت " تاريخ " در مورد آخرين فقره اين. اختالف بياندازد
 الزم است که متذکّر شويم که اين تاريخ بيشتر خواب و خيال يک انديشه امّا

ً نويسندگان .  پارانويد است تا يک تاريخ علمی و واقعیدیگو و تا ح گزافه اوال
  دادهاینميدانند که حکم جهاد عليه روسيه توسّط علماء بود که فضاحت قرار

رد، و البتّه فتوای سيد محمّد يران به بار آو ابرای را ننگين گلستان و ترکمانچای
 که انگلستان هم از چنين جهادی(يه  و دعوت او به جهاد عليه روساصفهانی

عامل در فضاحت قرار داد مهمترين ) بخاطر رقابتش با روسيه بسيار خشنود بود
دوم آنکه معلوم نيست که چرا بايد متجاوز از نيم قرن از اين .  بودترکمانچای

 کشوف شده و واکنشیدادها بر علماء م  آنکه فضاحت قرارقراردادها بگذرد تا
ای در ميان  سؤال اين است که چه واقعه. بشکل تحريم تنباکو محقّق گردد

 در ايران رخ داد که اين  و واقعه رژین گلستان و ترکمانچای ننگيادهای قرار
 بخوبیغرض   کرد؟ محقّقان بی فضاحت را بر مال کرد و بيدار نيمه خواب را بيدار

اب و حضرت بهآءهللا بود که با ميدانند که عامل بيدار کننده ايران ظهور حضرت ب
د و جاهل ايران و  پوسيده عتيقه و سلب مشروعيت از زمامداران فاسنفی سنتهای

دعوت به دمکراسی و تحری حقيقت، ملّت ايران را تا حدّی دستخوش تحوّلی 
  .  نمودفرهنگی و سياسی
 بر اين اصل است که جوابيه چنان از گوئی اين تاريخ مبتنی افهسومين اشتباه و گز

 و پاسخ استعمار شکيل جلسه مشخّص استعمارگران برای بررسی واقعه رژیت
دهد  اجالسش توصيف دقيق می گويد و از نتايج مذاکرات آخرين  به آن سخن مي

وان ين جلسات نه بعنعجيب است که ا.  در آن جلسات حضور داشته استکه گوئی
وان يک حادثه خاصّ و مشخّص تاريخی پس از وقوع  بلکه به عنيک مفهوم کلّی

چه خوب بود که جوابيه تاريخ و محلّ و خالصه .  تعريف شده استواقعه رژی
ممکن است فکر کنند که  داد و اّال بعضی مذاکرات جلسه مزبور را هم بدست می

 يک واقعه  نويسندگان است تا بيشتر بيانگر ذهن پارانويد و خيالبافچنين تحليلی
 نويسی سنتی قرون وسطی است  کانون از نوع تاريخنوع تاريخ نويسی. تاريخی

، اتفاقات گوناگون تاريخ بر اساس که بجای توجّه به عوامل ساختاری و اجتماعی
در اينجا هم يک جلسه . شود يک قصّه و يا يک واقعه بخصوص خيالی تبيين مي

 مشخّص شده گيری  نتيجه٤اشته و در جلسه آخرش د، که چند اجالس وصیبخص
بعنوان عامل تعيين کننده سياستهای  سياست مشخّص را توصيه کرده است، ٣و 

  . تصوير شده استخارجی و روابط بين المللی غربی
 گوئی اين تاريخ خيالی در آنست که ايجاد آئينی مبتنی امّا چهارمين اشتباه و گزافه

ری از حکم جهاد و قتال يعنی آئين بهائی را حاصل تسامح و تساهل و عابر 
 برچسبشمارد و با اين تبيين افشاگرايانه،  گيری آن جلسه خيالی می  تصميم



امّا بايد به نويسندگان . دنز را می جامعه بهائیبه  ی و وطن فروشیپرست گانهبي
محترم کانون خاطر نشان ساخت که واقعه تحريم تنباکو درست مقارن وفات 

 استعمار پس از وفات پذيرد، و لذا جلسه خيالی رت بهآءهللا صورت می حض
 ه است که استعمار انگلستان دسترسیحضرت بهآءهللا تشکيل شده است، و چگون

رده و به ماشين زمان داشته و در زمان به عقب رفته و باب و بهاءهللا را بوجود آو
 از اين جلسه توسّط  سال قبل٤٠ جهاد را که تعاليم تسامح و تساهل و نفی

 به آينده باز گشته است؟  کرده و آنگاه ريزیحضرت بهآءهللا اعالن شده بود طرح
 بايد گفت که از مورّخ چماق بدست غير از اينگونه تاريخ و تحليل هم به راستی

  . نميتوان انتظار داشت
 ايرانی سياری از مورّخاندر اينجا بايد به دو نکته ديگر هم اشاره شود اوّل آنکه ب

که آنچه را اند   متضاد با تاريخ جوابيه را بدست داده و بيان کردهغير بهائی تاريخی
 جینامد خود ساخته و پرداخته استعمار خار که جوابيه نهصت بيداری اسالمی می

 ممانعت از نفوذ کمونيزم در منطقه خاور  وبرای٢٠است که خصوصًا در قرن 
. يج گرديد بنام اسالم ترو به شکل نهضتی دينی از تکامل ايران،ميانه و جلوگيري

گو و افراطی  ای گزافه  مانند تاريخ جوابيه از انديشه نيز هاگر چه چنين نوع تاريخی
 نيز خود بيانگر اين واقعيت برد، ولی اعتقاد مليونها ايرانی به چنين تاريخی رنج می

 با ديده  خيالی وفراطیهای ا پردازیاريخاست که تا چه حدّ بايد نسبت به اين نوع ت
  . شکّ و ترديد نگريست

نويسد از نظر منطقی دستخوش  ت که تاريخی که جوابيه میدومين نکته آنس
 را در ارتباط با اصل انتظار از طرفي نهضت بيداری اسالمی. تعارضی بنيادی است

د که بر  کن  از جهت ديگر فراموش می نمايد ولی ر قائم موعود تعريف ميظهو
گيرد که ظلم و ستم  ات شيعه ظهور قائم موعود در زمانی صورت میتقادطبق اع

ظهور موعود بدين ترتيب اگر نهصت بيداری در صدد . تمام جهان را فرا گرفته باشد
 است بايد بزعم خود دست از مبارزه با ظلم بردارد و و استقرار عدالت جهانی

 زماني که جهان پر از ظلم بالعکس به ظلم و بيداد در جهان دامن زند، چرا که تا
العکس جوابيه ب.  در جهان حاصل نخواهد شدرج اسالمیو جور نباشد عدالت و ف

 شمارد چرا که بنظر ايشان  پرست می تازد و ايشان را بيگانه کانون به بهائيان می 
در واقع .  است موعود و تحقّق صلح و عدالت جهانیهم اکنون زمان ظهور قائم

که در جوابيه آمده است در واقع انتظار " بيداری اسالمی"م د گفت که مفهوباي
.  نمايدکوشد که خود را جايگزين آن معرفی  هور موعود را به کنار گذارده و میظ

آن به تداوم ستم دعوت . امّا جوابيه کانون حد اقل در يک مورد فاقد تناقض است
 ظلم و جور و اين دن دنيا از است به مملو کربه مظلومان بهائی در واقع کمکی

به يک .  ندارد از لوازم ظهور قائم موعود تناقضی است که با انديشه ايشانمطلبی



رتًا کند ضرو م انتظار ظهور قائم موعود تکيه میشه جوابيه که بر لزویکالم، اند
 را معوق به آينده دانسته و پيش فرض آنرا پر  است که عدالت جهانیای انديشه

 اگر نهضت  بدين جهت بر طبق اين انديشه حتّی.داند ر ميشدن دنيا از ستم و جو
 هم در جهت عدل قدم بردارد بايد به شکست منجر گردد و بايد که یبيدار

انديشه جوابيه کانون در واقع مستلزم قبول . استعمار و ظلم در جهان پيروز شود
آن   مبارزه بای برا حاکم شود و راهیيد استعمار جهانیاين مطلب است که با

ين ممکن  تشويق نمود تا آنکه در آينده عدالت راستنيست و بايد آنرا قبول و حتّی
 که نه انديشه انتظار بلکه انديشه ظهور و تحقّق بالعکس انديشه بهائی. شود

اين اصل است که اکنون زمان انقضای ظلم و ستم فرار رسيده است است، بيانگر 
 باشد از جمله استعمار بين هر گونه کهتوان و بايد که در انهدام ظلم از  و می 
 حضرت باب و آئين حال بايد ديد که آيا نهصت انقالبی.  کوشش نمودالمللی

 است و يا انديشه کانون و عدالت حضرت بهآءهللا آئين حسينیتسامح و مساوات 
  وصال شيراز؟ 

ت ون اشاره گش جوابيه کانپردازيهای ها و دروغ گوئي ز گزافه احال که به برخی
 را بيه در باره بهائيان و آئين بهائی نادرست جواتوانيم بطور مستقيم دو ادعای می

ت  دوران حکوماين دو ادّعا يکی به تاريخ نزديک يعنی.  قرار دهيمررسیمورد ب
ان و استعمار مربوط  رابطه اير به تاريخی کلّی يعنیمحمّد رضاشاه و ديگری

 بودند و لذا ملّت ايران حقّ يم شاه بهائی که سران رژکند  ادّعا میاوّلی. شود مي
 ستم و درندگي نسبت به دارد که بهائيان را از همه حقوق محروم کرده و ظلم و

ان صرفًا از  اين نظرست که رشد و تکامل ايرايشان مجری نمايد، و دومی مدّعی
 می جزئيات قوانين اسالطريق تحکم علماء، يکی شدن دين و سياست، و اجرای

ای را مورد سؤال قرار  ن محقّق است و لذا امر بهائی که چنين انديشه ايرادر
  .  غرب استدهد پرداخته سياستهای استعماری می

 دهيم، مدّعائی  قرار می ابيه کانون را مورد بررسی اوّل جودر ابتدا مدعای
 ضد حقوق بشر چندین بار توسّط ارگانهای مختلف تبليغاتیدروغين که متأسفانه 

 در آمده ک بت نظری از ايرانيان ندانسته به شکل يته و در ذهن بسياریر گشتکرا
 حقيقت نمائيم، به چشم خود بنگريم، از امّا حال وقت آن است که تحری. است

  .  جهل و نفرت را درهم بشکنيمليغات اهل غرض فراتر رويم و بتهایتب
گونه یچز ه در رژيم پهلوی اجوابيه کانون در بحث خود در باره نقش بهائيان

 نفر از سران ٧يه مزبور نام جواب. کند پردازی، افتراء و تهمتی خودداری نمی دروغ
کند و از اين امر نتيجه  نظامی يا سياسی ايران را برده و آنها را بهائی اعالن می

 رژيم گذشته توسّط بهائيان انجام شده و اينکه بهائيان گيرد که همه جنايتهای ی م
پس از . باشند بوده و مستحق حبس و قتل و آزار می يات  مسؤل اين جناگیهم



رائيل رفته  پيش از انقالب به امريکاو انگيس و اسگويد که عمّال رژيم حتّی آن می
ق و  عليه ملل مظلوم عراهای کالن جنايات بزرگ بشری چه بسيار هزينه"و 

ديگر  ايد چند صباحیکردند تا ش  پرداخت ميفلسطين که توسط متمولين بهائی
  ". آنان را به رسميت شناخته و از حقوق اين مظلومان معصوم حمايت به عمل آيد

اند و لذا  اين دعوی که سران نظامی و سياسی ايران در زمان شاه بهائی بوده
فانه آنقدر تکرار شده است که حتّی  مستحق مجازات هستند متأسبهائيان همگی

امّا . اند  آن را باور کردهات اوقغرض هم گاهی بعضی از ايرانيان منصف بی
تزيورآميز حاصل تردستی اصحاب غرض و نيروهای  و دروغ ء اين افتراتمامی

 که همواره مسئوليت همه بدبختيهای جامعه  استراستی فاشيستی افراطی دست
 گذارده و در نتيجه عالوه بر ظلم و ستم به را بر دوش اقليتی مذهبی يا نژادی

تم نموده و ظلم و ديو صفتی خود را بشکل فضيلت و يه آن س به توجعیآنان س
در فاصله جنگ اوّل و دوم جهانی دستگاه . دنماين  دوستی وانمود می تقوی و وطن

  دقيقًا همين نوع تبيين را در مورد انحطاط نژادپرست و خونخوار هيتلریتبليغاتی
ثمار  انگليس و امريکا و استآلمان و محاصره آن توسّط نيروهای استعماری

اند و بايد نابود شوند  هآلمانيان توسط يهوديان که کنترل همه چيز را بدست گرفت
پرستانه فرهنگ آلمانی اين دروغهای تکراری  تعصبات نژادداد، و بخاطر  انجام می

پرست و  اشگر، نژاد از ايشان قرار گرفت و نتيجه نظام پرخمورد باور بسياری
 ميليون يهودی و سرکوب ٦لت را در کشتار عدا بود که نجات و سرکوبگر هيتلری

آزادی عقيده و فکر و خشونت به گروهای گوناگون مدنی و سياسی و نژادی 
کشور و يک نظام نيست بلکه فرافکنی اين مطلب منحصر به يک . نمود قلمداد می 

ت به  اکثريت به اقليت مقهور و مظلوم جامعه و آنگاه تشديد ظلم و خشونظلمهای
ق عامه مردم  و تحميانحراف افکارپرتی اجتماعی و  رای ايجاد حواسآن اقليت ب

  .  دنيات معهود و متداوّل در تاريخ سياسی اسو تحکم بر ايشان روشی
فهرست ايشان . بافند  اشتباه می دانسته و عامدانهجوابيه و نويسندگان کانون اما 

برخی از ايشان . استآکنده از دروغ و اشتباه  باال مهایاز نام بهائيان واجد مقا
 از بعنوان مثال يکی. اند اند و ارتباطی هم با افراد بهائی نداشته گز بهائی نبودههر
"  تهران و شيرازهوشنگ نهاوندی رئيس دانشگاههای"ر مذکور در جوابيه  نف٧

مسلمًا . است دروغ محض  امّا اين شخص هرگز بهائی نبود و چنين سخنیاست،
 خود جناب نهاوندی(ران زنده هستند ر ايران و خارج از اي دمنسوبان جناب نهاوندی

 چرا مردم و حد اقل آن منسوبان که از حقيقت اين مطلب با خبرند) را خبر ندارم
شاهقلی وزير " که جوابيه از يا آن؟کنند تا مطلب را بفهمند ايران از آنها سؤال نمی 

 چهر شاهقلی هرگز بهائیالبتّه منو. گويد  ديگر سخن می  بعنوان بهائی" بهداری
 بود و تری که وکيل دادگسامّا شخص ديگری.  مطلقًا دروغ استنبود و اين حرف



 اسم خانوادگي او شاهقلی است بهائی بود و ايشان مدّتی منشی محفل ملّی
 بودن اسم ويسندگان شتابزده کانون بخاطر يکیآيد که ن بنظر می . ايران بودند

 وکيل دادگستري  عباسقلی شاهقلیشتباه کرده واين دو نفر آنها را با يکديگر ا
آنگاه بخاطر . اند باه کرده مسلمان اشت منوچهر شاهقلیبهائی را با وزير بهداری

بهائيان را مستحق اعدام و حبس ) چه بد و چه خوب( مسلمان کارهای شاهقلی
 خشنود بوده و اين کار را زدن به اجساد بهائی شائيان و آتميدانند و از نبش قبر به

را در صف مقابل يزيد خونخوار تلقی عدالت و مبارزه با استعمار دانسته و خود 
" مهتدی مسئول دفتر هويدا"بهمين ترتيب جوابيه به دروغ از بهائی بودن . کنند می

 اشتباه  بهائی مهتدیه اين مهتدی مسلمان را باسخن می گويد باز به اين جهت ک
ايران است که مکررًا امّا از همه مهمتر البتّه خود هويدا نخست وزير . کرده است

  بغض و کينه و نفرت را در دل برخی ازبعنوان بهائی ذکر شده و اين اتهام آتشی
قيقت اين است که هويدا هرگز بهائی امّا ح. کند  مردم ايران عليه بهائيان بلند میاز

در زمان . يان خوب نبود نداشت و روابطش هم با بهائ بهائینبود، اعتقادی به آئين
 در ستون مذهب گرديد و اگر بهائی  نخست وزيری او بود که ستون مذهب اجرا می

لمها که چه ظ. گرديد  نمود از شغل خويش اخراج می  کر ميديانت خود را ذ
دا هم البتّه خود هوي.  به همين جهت اعمال گرديدخصوصًا بر کارمندان بهائی

 به سلمان است و بهائی نيست تأکيد نمود ولی دروغپردازان کاریبارها بر اينکه م
 در مورد بهائی نبودن هویدا، خوانندگان را به کتاب .حقييقت و واقعيت ندارند

ارزشمند وتحقیقی و علمی پروفسور عباس میالنی استاد و رئیس بخش تاریخ و 
 به زبان 2000رنیا که در سال حقوق سیاسی دریکی از دانشگه های کالیف

انگلیسی در آمریکا به چاپ رسید رجوع میکنیم ولی ترجمه فارسی آن کتاب را که 
   .  صد در صد صحیح و دقیق و امین در ترجمه نمی دانیمیران چاپ شدادر 

  از اجداد او بهائی آن است که يکی بودن مشهور شدامّا علّت آنکه هويدا به بهائی
 از اين آئين کناره ش بخاطر عدم اعتقاد به آئين بهائیقبل از او پدربوده است امّا 

هويدا هم مسلمان پرورش يافت و مسلمان بود و . گرفت و به اسالم گرويد
 خوب يا بد بود، و ظر از اينکه آيا هويدا نخست وزيرین صرف. مسلمان مرد

لم ديدند قضاوت در اين خصوص با تاريخ است و بهائيان اگر چه بدست هويدا ظ
ً عادت به طعن و لعن افراد را ندارند، امّا اين واقعيت غير قابل  امّا اصوال

امّا اصرار .  بود مانند ديگر مسلمانانارست که هويدا بهائی نبود بلکه مسلمانیانک
 بودن هويدا مانند آنست که یکانون وصال شيراز و ديگر دروغ بافان در مورد بهائ

اند ولی بعدًا  ی که خود يا آبائشان زمانی مسلمان بودهدر عالم اسالم اعمال کسان
 هر .اند را به حساب اسالم گذاريم  شدهيا يهودی يا زرتشی ارتداد کرده و مسيحی

برد و جرم و جنايت مرتد و  مسلمانی از شنيدن چنين اتهامی به خداوند پناه می



ان صحبت از بهائی  امّا چرا در اير.درگذا  افق و زنديق را به حساب اسالم نمیمن
فًا قضاوت شود و صر ه ابواب عقل و منطق و هوش بسته میشود بيکبار که می

 است ن مطلبی شود؟ اي  فائق مینظری بر مبنای دروغ و غرض و تعصب و تنگ
  .شايسته تحقيق اجتماعی و فرهنگی

 توضيح بدهم که چرا از نظر فرهنگی اين مطلب که افرادی نظير قبل از آنکه
 باز هم در  نبوده اند و هرگز هم بهائیندستهه خود منکر بهائی بودن هويدا ک

 نکته مربوط به اين شوند بايد به چند  از مسلمانان بهائی قلمداد می ذهن بسياری
ون بر اين زعم است که يک فرد مسئله اين است که جوابيه کان. مطلب اشاره کنم

  دارد يار آنکه منسوب بهائیايد بازهم بخاط اگر خودش را مسلمان اعالن نمحتّی
 که ديديم همانطور.  بشود است بايد بهائی تلقیش بهائی بوده از اجدادیکی

اند نه بهائی بودند و نه  در رژيم گذشته داشته بسياری از افرادی که سمت باالئی
دگان کانون آنها را به دروغ بهائی  نظير نويسناند اما افرادی نسبتی با بهائيان داشته

ن کانون گوسفند نيستند که هر اّما مردم ايران بقول نويسندگا. کنند  میمعرفی
گويند  و دليل و صرفًا بخاطر آنکه برخی از رؤسا به آنان می را بدون مدرک حرفی

بايد از ايشان دليل و مدرک خواست و اّال حرف دروغ زدنش آسان . باور کنند
 ويسندگان کانون وصال شيرازد که نمثال هر کس می تواند به دروغ ادعا کن. است

به همان دليلی ثابت اين مطلب هم .  مشغول تقيه اندهمگی بهائی هستند منتهی
  . گردد  و هويدا ثابت میشود که بهائی بودن نهاوندی و مهتدی و شاهقلی مي

 ون گوشزد شود که تاريخ ايشان قدریامّا جالب است که به دوستان نويسنده کان
ود را بهائی دانند نه بخاطر آنکه او خ  می هويدا را بهائیايشان.  و نابجاستسست

 ش بهائید فقط یکی از  اجدا اعالن کند بلکه صرفًا بخاطر آنکهبداند و بهائی
 ايران که در جوابيه ت بيداری اسالمی همين استدالل سرحلقه نهضامّا به. اند بوده

انکه ديديم جوابيه چن.  بوده استد ستايش قرار گرفته است نيز بهائیکانون مور
عماری را در فتوای تاريخی ميرزای کانون شروع راستين نهصت اسالمي و ضد است

يشان مطّلع شوند که خوب است که ا. داند  مبنی بر تحريم تنباکو میشيرازی
ر حقيقت هم از آراء پيامبر  از اقوام سيد باب بوده است و د شيرازیميرزای

ويسندگان نميدانم انصاف ن. ر بوده است که منسوب نزديکش بود متأثّشيرازی
ند بخاطر آنکه هوايدا منسوب انرند بهائيان را بسوزکانون کجا رفته است، حاض

 ی شيرازبهائيان را بستايند چرا که ميرزای داشته است امّا حاضر نيستند یبهائ
  . منسوب خود حضرت باب بوده است

ه گذشته ايران همواره  سال١٦٠از اين مطلب که بگذريم در سرتاسر تاريخ 
 سی ايران منسوبان بابی و يا بهائی و سيابسياری از رجال اجتماعی، فرهنگی

 قابل تعجب نيست چرا که نهصت بابی و بهائی نهضتی مترقّی و اين امر. اند داشته



 از فرهيختگان ايران مستقيمًا يا غير مستقيم با آن ارتباط روشنگرا بود که بسياری
  . يافتند مي

ی پس از  يک قدم هم جلو رفت و اين مطلب را بيان کرد که حتّ بايد حتّیحال
 انقالب اسالمی هم برخی از سران سياسی و اجتماعی ايران دارای اقوام بهائی

کوشند تا  اين مطلب در شرايطی است که اين افراد می . ه و يا هستندبود
ن مطلب مکشوف  خود نداشته باشند تا ايکوچکترين ارتباطی با اقوام بهائی

نده  آي ببريم بايد در تاريخ نويسیامّا جالب است که اگر منطق کانون را بکار. نشود
ر  که در ايران پس از انقالب متحقّق گرديد بخاطنيز بگوئيم که هرجرم و خيانتی

و البتّه برهان .  اند بودهآن بود که چند تن از سران نظامی و سياسی ايران بهائی
 بودن هويدا را مدلّل  ايشان هم همان برهانی است که بهائیاثبات بهائی بودن

 کنند امّا منسوبان بهائی اگر چه خودشان بهائی بودن را شديدًا انکار می: ازدس می 
ر ايران صورت گرفت و حکومت  د دعا کرد که اگر بار ديگر انقالبیبايد. دارند

ک بار ديگر  بعنوان حکومت جور و ستم مورد توهين قرار گرفت ياسالمی
هائيان  از بهرست جديدی تو سط رژيم جديد آغاز نشود چه که مسلما فکشی یبهائ

هد آمد و بهائيان متّهم به همکاری با  بوجود خوادر ارتباط با حکومت اسالمی
  . خواهند شدرژيم اسالمی

 اين اتهامات دروغ و خواهم در مورد ز مّلت هشيار و با انصاف ايران می حال ا
 ديديم که چه بسيار سران رژيم گذشته که متهم به.  تأمّل کنند کمیآميز بغض

اند که نسبت دور يا  اند و يا مسلمانی بوده اند يا بهائی نبوده بهائی بودن شده
 که اشتباه و حال بيائيم و برفرض محال، فرضی. دان  داشتهنزديکی با يک بهائی

ر فهرست جوابيه بعنوان  که د نفر اشخاصی٧، تصوّر کنيم که همه نادرست است
به عالوه فرض کنيم که هر . اند  بودهبهائی اسمشان آمده است واقعا هم بهائی

است يا خير صرفًا اينکه چنين (اند  دست به جنايات و جرائمي زده  نفر واقعًا هم ٧
 رژيم قبل نبايد مورد قبول قرار گيرد بلکه بخاطر جوّ فحاشی به همه رؤسای

 طرفانه تاريخی اشد و بايد مورد تحقيق و قضاوت بی خطا بممکن است درست يا 
 ايران  که آيا اين دو فرض محال گناهکاری جامعه بهائیحاال بايد ديد). قرار گيرد

  کند يا خير؟  ساليان اخير را توجيه می ی کشا اثبات کرده و ظلم و ستم و بهائیر
 ستمکار قاجار و پهلویايران شاهان  بر طبق جوابيه کانون علّت اصلی بدبختيهای

اند که به چپاول و فروش ايران پرداختند و دست استعمارگران را هم باز  بوده
 نفر از ٧حال بايد از نويسندگان محترم کانون سؤال کرد که شما که . گذاشتند

يان را مستحق حبس و آزار و  عنوان کرده و بدينجهت بهائیمسئوالن  رژيم ر ا بهائ
شاه، ناصرالدين شاه، احمد شاه، د که آيا مذهب فتحعلی يدانيد بگوئ  قتل می

محمّد شاه، رضاشاه و محمّد رضا شاه چه بوده است؟ خوشبختانه پاسخ به اين 



است و همه  نام نبرده ا که جوابيه آنان را بعنوان بهائیسؤال آسان است چر
. دان  بودهعشریعفری امامی اثنی  و شیعه ج مسلماندانند که ايشان همگی می

ه  که در بارمان ايران بايد بنا بر همان منطقیبنا بر اين جمهور ملّت غيور مسل
و کنند از همه مسلمانان ايران نفرت و انزجار يافته و اسالم  بهائيان قضاوت می

 دانسته و همه مسلمانان را مشمول حبس و مسلمانان را عمال استعمار خارجی
 دور برويم جوابيه کانون در ريم چرا جایاز اين که بگذ. نمايندقهر و حرق و قتل 

 برده است آيا ممکن است بعنوان بهائی نفر را ٧مورد رژيم محمّد رضا شاه نام 
 معاونان معاون وزير و ديگر سؤال کنيم که مذهب ديگر وزرا و معاونان وزير و

 مأمور ساواک و  ارتش و افسران پليس و هزارانها و امرای دانشگاهرؤسای
آن زمان چه بوده است؟ آيا  گوناگون در ايران ان رؤسای سازمانهایصدها هزار

 رژيم قرار نداشتند؟ در  هزار مسلمان در مقامات باالی٧٠٠ائی، نفر به٧ به ازای
به اند و لذا بايد بنا  اينصورت آيا نبايد گفت که اکثريت عمال رژيم مسلمان بوده

رود بايد همه   بهائيان بکار میره در مورد که همواای هتانانه و دد صفظالممنطق 
 قوق مدنی و اجتماعی و مذهبیمسلمانان ايران را بدون استثناء از همه ح

محروم کرد و همگان را مشمول حدّ و تعذير قرار داد؟ باز اجازه دهيد يک قدم 
زد  و قاتل و دحال حاضر صدها هزار معتاد و روسپیجلوتر برويم آيا در همين 

 هستند ؟ آيا نبايد به همين جهت همه برند دارای چه مذهبی که در ايران بسر می 
 به تهديد عليه اسالم و  کنيم،ل و معتاد و دزد تلقیقاتفاسد و مسلمانان را 

  ؟  و رفتار ناشایست آ نانرا به احکام دینشان نسبت دهیممسلمانان بپردازيم
 .عصب استامّا حقيقت اين است که اين نوع منطق صرفًا منطق جهل و نفرت و ت

اند چنين  ه نشان دادهح خطاب به ناصرالدين شاهمانطور که حضرت بهآءهللا در لو
 را بايد کنار گذارد چرا که مخالف خرد و حقيقت و عدالت ای مايه منطق سست بی

 در فرهنگ ايران با  از شيوع اين طرز فکر واهیبیحضرت بهآءهللا بخو. است
به رهبرسياسی ايران و علمای ايرانی بديشان  واقع با انذار خويش خبر بودند و در

 خود پرداخته تا آتش ی در خصوص بنای فکریدهند که به تجديد نظر فرصت می
حضرت بهآءهللا در .  خاموش نمايند آب بردباری و پرهيزکاریکينه و تعصب را با

  : فرمايند  آن لوح چنين مي
طائفه متوجّهند  اين اند و باذيت حال جميع نفوس از جميع امور چشم پوشيده"

هار  چه خدمت اظسؤال شودکه در جزای نعمت سلطانی... گر از بعضی اچنانچه 
افزوديد و يا بامری که سبب آسايش  بر ممالک ايد، بحسن تدبير مملکتی نموده

ايد جوابی ندارند  ر دولت شود توجّه نموده ذکر خيرعيت و آبادی مملکت و ابقای
 در حضور سلطان معروض دارند  کذب، باسم بابیجز آنکه جمعی را، صدق و يا

ل حضرت سلطان بعيد است که به از عد...و بعد بقتل و تاراج مشغول شوند



  حقّ جلّ ذکره می. د سياط غضب شوند از نفوس موری جمعخطای نفسی
  معلوم است که در هر طائفه، عالمو اين بسی".  تزر و ازرة وزر اخریال"فرمايد 

شنيعه  بوده و خواهد بود و ارتکاب امور افل ،فاسق و متقیعاقل و غ و جاهل،
اند   مشتبه نمودهبشأنی امر را در پيشگاه حضور سلطانی... از عاقل بعيد است 

در شود آن را از مذهب اين عباد  صاه اگر از نفسی از اين طائفه عمل قبيحیک
 تاب الهیحقّ ناس را از شرب خمر نهی فرموده و حرمت آن در ک... ند شمر می

 اين عمل به نفوس ذلک بعضی مرتکبند حال جزایمع... نازل و ثبت شده) قران(
  ."غافله راجع، و آن مظاهر عزّ تقديس مقدّس و مبرّا

نطق ممسوخ و نادرست را مورد  رواج اين مزم است دالئل فرهنگیالدر اينجا 
لمانان  از مسيعنی سؤال اين است که چرا بسياری. بررسی مختصری قرار بدهيم

آئين  نميداند، همند که هويدائی که خود را بهائیايران برايشان دشوار است که بف
 را همواره مؤکّد ساخته دهد، و مسلمان بودن خود  را مورد انکار قرار میبهائی

 دارد که البتّه در صدر اين مطلب زمينه و علل فرهنگی خاصی. يست ناست بهائی
نی را  عيباره امر بهائی است که امکان داوریب و سوء تفاهم در آن دالئل تعصّ

  . اما عالوه بر آن بايد به سه دليل ديگر هم اشاره شود. سازد دشوار می 
ل اين است که جامعه مسلمان ايرانی بخاطر اعتقادش به مذهب شيعه اوّلين دلي

داند بدين ترتيب که فکر  يکی از اصول اعتقادی و فکری خود را اصل تقيه می
مود و اين چنين ترس و در هنگام خطر جائزاست که کتمان عقيده نکند  می
طر همين بخا. داند ت ايمان و شاخص شيعه بودن خويش می  را عالمای تقيه

ائيان ، اعمال بهاصل است که مسلمان ايرانی بخاطر عدم اطّالع از فرهنگ بهائی
ر قرار را نيز بر اساس مقوالت فکری و فرهنگی خودش مورد شناسائی و تعبي

کند و لذا اگر شخصي منکر  ئی هم تقيه میکند بها در نتيجه فکر می. دهد می
پس افرادی نظير .  دهد شود اين امر را به تقيه نسبت می بهائی بودن خودش می

اين امر  اگر هزاران بار خود هويدا و همه بهائيان شمارد حتّی هويدا را بهائی می
  الزم است عرض شود که بهترموطنان ايرانیامّا برای اطّالع ه.را انکار کنند 

نا شويم تا دچار سوء  هم آشاست قبل از چنين داوری کمی با فرهنگ بهائی
 قاطعانه حکم تقيه را ديانت بهائی. مداری جاهالنه نشويم تفاهم فرهنگی و قوم

  امر هللا بهائيان در امور وجدانی کرده است و به نصّ بيان حضرت ولیحرام
 شجاع و دالور ظلوم ولیرفتار بهائيان م. دهند اطاعت ترجيح میر شهادت را ب

. اين حقيقت استايران در بحبوحه ظلم و طغيان و طوفان تهديد و ارعاب گواه 
کند که او بهائی نيست   اين امر ثابت می بودن خود را انکار کنداگر يک فرد، بهائی

 بودن بشود آنگاه ديگر و اگر زمانی يک فرد بهائی بوده باشد ولی منکر بهائی
يسندگان جوابيه کانون وصال حال اگر نو.  نبوده و به آئين ديگر گرويده استبهائی



 کرده است نفس اين کنند که هويدا در انکار بهائی بودنش تقيه می   فکر میشيراز
تقيه باشد چرا که حکم   نبوده بلکه شيعه می کند که هويدا بهائی امر اثبات می 
صوت باز کرده در آن می و اگر که هويدا تقيه ن. ت و نه حکم بهائیحکم تشيع اس

انها را اغنام هللا  بهائيان خود و همه انسآری. هم مسلمان است و نه بهائی
کند و به  دانند که همه انسانها را هدايت می دانند يعنی خداوند را شبانی می می

است که ايشان خود را با   امّا گوسفند خدا بودن به اين معنی.ورزد همه مهر می
دانند و لذا حکم بردگی انسان را تحريم  بر و مساوی میهر انسان ديگر برا

کنند و اصل مشورت و تحری  کنند و حکم تقليد از سران مذهبی را نفی می می
ل ارتش  شجاعانه در مقابنمايند و حقيقت و آزادی وجدان را تقديس و تنفيذ می

عاب يستند و در کمال شهامت در وسط تهديد و ارا ناشکيبائی و جهل و بغض می
ه کسانی که در پرستش حکم بايد ب. کنندنامه مینويسند و از تقيه احتراز مي تظلم

کنند، که چه بسا زمانی زادی انديشه و عقيده را سرکوب ميکوشند و آتقليد می 
 بنا به عوض شدن اوضاع رنگ  بوده و هم اکنونژیم سابقاز ستمگران رهم 

دهند و از زهد سخن ميگويند، تذکر داد که  کنند و به ديگران دشنام می  میعوض
  سخن تعريف فرمود و با ايننه فقط بهآءهللا بلکه مسيح هم مردم را اغنام خدا

 بشر به ارمغان اصل برابری و برادری انسانها و صلح و آشتی و دوستی را برای
داند است که به تقدّس  هيچ مييگران را در مقابل خداوندکسي که خود و د. آورد

.  نمايد يچ انسانی خوار و ذليل و برده نمیرا در برابر هانسان قائل شده و خود 
 به بهائيان بخاطر آنکه پيامبرشان انسانها را اغنام خدا توهين کانون وصال شيراز

 حقوق و عزّت و شرف تک تک انسانهارا وانده است و از اين امر اصل تساویخ
نويسندگان محترم . رده است در واقع توهين به همه پيامبران استاستنتاج ک

کانون نميدانند که با توهين به حضرت مسيح ايشان حکم ارتداد خود را نيز صادر 
بايد پرسيد که . اند  و خود را بر اساس اعتقاد خودشان واجب القتل دانسته کرده

 کرد يا آنکه گوسفند ویوسفند خداوند بود و از اراده الهی پيرآيا بهتر است گ
 فکر و عقيده، و دشمن و آن، سرکوبگر حقّ آزادیاصحاب زور و زر، مقلّد اين 

  تقدّس و انسانيت انسان؟
 ذلت مل برحنام الّله بودن را غق پرداخته و ائقاحچون جوابيه کانون به مسخ  

زم انسان قلمداد کرده و خود را طرفدار استقالل و مقام انسان وانموده است ال
بر طبق جوابيه اغنام هللا بودن مساوی اغنام . است اين مطلب را قدری بشکافيم

ولی بدين استدالل، ايشان مخالف حکم پيامبر و ائمه هستند . الخلق بودن است
که از ضرورت ترس از خدا سخن گفته اند چرا که چنين حکمی را بقول ايشان 

دانستن ) شبان(يشان با راع همينطور ا. وردآبايد وجوب ترس از خلق به حساب 
سخافت اين استدالل روشن . خود در واقع خدا را گوسفند خود اعالن می کنند



 کس همههمانطور که حضرت علی فرموده است کسی که از خدا بترسد . است
. د ترسان خواهد شخواهد ترسيد و کسی که از خدا نترسد از همه کساز او 

 هيچ می داند ولی از اين سخن نتيجه می گيرد ديانت بهائی انسان را در برابر خدا
. که همه انسانها مظاهر صفات خدا بوده و لذا همگی مقدس و برابر می باشند

به عنوان مثال حضرت بهاءهللا در کتاب اقدس برای اولين بار در تاريخ اديان برده 
نه يآداری را حرام فرمودند وچنين استدالل کردند که همه انسانها برده خدا و 

صفات خدا بوده و در نتيجه هيچ انسانی حق افتخار و مالکيت بر انسان ديگر را 
  :ندارد

و ليس الحد ان ...ليس لعبد ان يشتری عبدا. قد حرم عليکم بيع االماء والغلمان
  .يفتخر علی احد کل ارقاء له و ادالء علی انه ال اله اال هو

که شارع بهائی هر چه را که فخامت شأن انسان در اثار بهائی تا به حدی است 
مثال دست . عالمت ذلت يک انسان در مقابل انسان ديگر باشد حرام فرموده است

بوسی حرام است و تقليد از يک انسان ممنوع است و کشيش و اخوندی در کار 
اين اصل تا حدی . نيست و توبه ازگناهان در نزد هر مخلوقی تحريم شده است

تعظيم و سجده کردن در مقابل هر مخلو قی از مهم است که حضرت بهاءهللا 
جمله خود حضرت بهاءهللا را حرام فرمودند چرا که استدالل می کنند که هيچکس 
نبايد خود را در مقابل هيچ مخلوقی خوار و ذليل نمايد و اينکه تعظيم و سجده 

  :صرفا برای خدا جائز است
ان السجدة لم تکن اال ...قد حرم عليکم التقبيل والسجود واالنطراح واالنحناء

انه يمنعکم عن االنحناء واالنطراح ...ليس الحد ان يتذلل عند نفس...لحضرة الغيب
  .علی قدمی و اقدام غيری

د و به همين جهت نه خود را گوسفند اين و ن خود را اغنام هللا می دانانآری بهائی
د نه قرار می دهد و نه ديگران را همانند يک گوسفند مورد معاملنان مرجع می کن

ی سخن و عقيده آزادد و نه ضد نو در نتيجه نه کتک زدن به زن را جائز می دان
 و نه از احکام بردگی و لزوم  اخذ جزيه از ند و نه به قتل مرتد معتقدندمی کوش

  .  دناهل کتاب سخن می گوي
ير  نظدومين دليل فرهنگی که مانع درک اين واقعيت بديهی می شود که افرادی

ر بهائی ديانت  اين است که در فرهنگ متداول غييدا مسلمان بودند و نه بهائیهو
واده  در خاناساسًا امری است تقليدی و نه تحقيقی، و به همين جهت اگر کسی

شود و بعنوان مسلمان هم مورد معامله  مسلمان متولد شد مسلمان تلقی می
 نه امری خونی و نژادی اين مطلب که ديانت امری تحقيقی است و. گيرد   میقرار

به همين . ده است اعالن گردي امر بهائی، بشکل صريح و کامل توسّطو جسمانی
حکم جهاد ندارد زيرا که .  نه حکم ارتداد دارد و نه حکم جهادعلّت ديانت بهائی



حکم ارتداد ندارد .  و نبايد به زور قهر و فشار بهائی نمودهيچ کس را نميتوان
 آزاد است که در صورت تغيير عقيده، ديانت خود را عوض کند همواره يعنی بهائی

به عبارت ديگر . شود و نه مجبور بر توبه و از اين جهت نه محکوم به قتل می 
وافقند و بر  م)قرآن، سوره بقره ( الديندر واقع با اصل مبارک ال اکراه فیبهائيان 

نظير نويسندگان  یامّا متأسفانه نويسندگان. نمايند  طبق آن روش و سلوک می
  اگر لفظًا هم آنرا تأييد نمايند در مخالف اين اصل بوده و حتّیکانون وصال شيراز

شان اظهار تأسّف  که در جوابيهشمرند کما اين عمل ارتداد را يک جرم و جنايت می
 آشکارست که در . حضورشان تحمّل شده استميیکنند که چرا بهائيان مرتد حتّی

 امّا در آئين بهائی.  زاده مسلمان است و مسلمانزاده بهائی منطق تقليد، بهائی 
 مگر آنکه  نيستزاده يا کسی که منسوب بهائی دارد بهائی ئی  يک بها.چنين نيست

 و نام خود را  ايمان آورد خود به حقانيت آئين بهائیبا تحقيق مستقالنه شخصی
قليد که مفهوم آزادی دين  از نظر اهل تامّا. داوطلبانه در سجالت بهائی ثبت نماید 

 برای اثبات اين منسوب بهائی داشته باشد دليل کافیفهمند اينکه يک فرد  را نمی 
 ندارد که خودش هزاران بار شهادت  حال فرقی است،مدعاست که او هم بهائی

 . به اسالم دهد و بهائيان را هم مورد طعن و انکار قرار دهد
بدين ترتيب که مردم ايران بنحو غير . است و باالخره دليل سوم دليلی اجتماعی

اند که بهائيان با وصف آنکه همواره در  مستقيم متوجّه اين واقعيت عجيب شده
اند با اين   سال گذشته مشمول هزاران نوع تبعيض و ستم و محروميت بوده١٦٠

وصف در صد قابل توجهی از ايشان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و 
 ايرانيان هموطن دشوار است و درک اين مفهوم برای. ق شده اندوفّ ماقتصادی

مدار ، بهائيان را در همه چيز رئيس و سردر نتيجه بخاطر تبليغات سوء فرهنگید
 نظير هويدا گوش شمارند و به هر ادعای واهی در باره بهائی بودن افرادی می 
 توجّه ه فرهنگ بهائیامّا بهتر است ملّت ايران بجای چنين سوء تفاهی ب. ددهن مي

 نه ای   و محروميت عليه خود را وسيلهشود تجربه تبعيض و ستم کنند که باعث مي
 عشق و خشونت و جنايت بلکه مبنائی برایبراي نفرت از ديگران يا انهماک در 

علم و معرفت، و  کسب ه همه نوع انسان، کوشش بيشتر برایمحبّت بيشتر ب
در ايران . هندنه به جامعه و وطن خويش قرار د خدمت صادقاتشديد فعاليت برای

 که بر بينيم که بهائيان عليرغم ستمهای باورنکردنی  سال گذشته هم می ٢٠
، در خدمت به ايران و به اسالم يا مسلمانان نفرت است بجایايشان تحميل شده 

له اسالم کوشا تر می  از جمهای الهی ه ايران و احترام به همه آئينعشق ب
بپردازند وسوء " گفتمان تمدنها"گمارند که به و حتّی وقتی همّت میشوند، 

نامه  خشونت تظلم کاربرد خود و مسلمانان را زائل کنند بجایتفاهمات ميان 
بخش ها نيز   جان بر کف آن را در همه دهکدهو با شجاعت و دالورینويسند مي



ند ه بهائيان را گوسف است که نويسندگان کانون را ککنند و اين از جمله مطالبی مي
قبل از پاسخ دادن به . دانند ناخوش آمده است خوانده و خود را مبارز شجاع می

دومين تز جوابيه کانون الزم است به يک مسخ ديگر حقيقت در جوابيه اشاره 
اند باز به   بوده ذکر اين ادعا که سران رژيم بهائیدر نامه کانون پس از. شود

ياردها ميليارد اموال و و ميل"ان از ايران خارج شده تازد که ايش بهائيان می 
ليسی و اسرائيلی  و انگرا به پای اربابان امريکائی" دارائيهای ملّت مظلوم ايران

 ديگر آنان را به رسميت شناخته و از حقوق اين تا شايد چند صباحی"ريخته 
يان ايران در اينجا بايد گفت که اوّال بهائ." مظلومان معصوم حمايت بعمل آيد

 ايران را ترک کردند و به امريکا و انيان مسلمان که با انقالب اسالمیبالنسبه به اير
بدين ترتيب بقول . دهند  در صد کوچکی را تشکيل میديگر نقاط جهان رفتند

 امريکا و انان ايران را مسئول همه سياستهای خارجی و داخلیکانون بايد مسلم
 که در امريکا يا انگلستان  گذشته تعداد بهائيانیاز آن. گرفتانگليس و اسرائيل 

تر از تعداد مسلمانان ساکن در اين کشورها هستند که به  برند بسيار اندک بسر مي
ماليات داده و لذا هزينه سياستهای خارجيشان را بقول کانون اين دولتها 

 بهائيان، و امّا از همه جالبتر اين است که کانون از تعرّض به اموال. پردازند می
و حبس و اخراج و اعدام ايشان هايشان،  مصادره اموال ايشان، تاراج دارائی 

که بهائيان بخاطر ناشکيبائی مذهبی و ظلم و کند  گويد و فراموش می  سخنی نمی
 آنکه نويسندگان کانون از اند و حال بجای ستم سياسی و فرهنگی آواره دنيا گشته

دانند که چرا به  صر میهم شده و بهائيان را مقاين ظلم احساس گناه کنند طلبکار
هل درست مثل اين است که ا. اند  يافتهديگر جاهای دنيا آواره شدند و پناهندگی
 مسلمانان را از مکّه بيرون کردند به آنها مکّه که بخاطر جهل و نابردباری مذهبی

. ايد تهداخاعتراض نمايند که شما به مدينه رفته و هزينه مخارج اهل يثرب را پر
 از بهائيان نقطه عطفی در تجزيه و تحليل مسئله انتقاد کانون وصال شيراز

اين .  آغاز کرده استفيه نژادی و مذهبی و تصجمعی پناهندگی و کشتار دسته
  . لت از نقطه نظر کانون وصال شيرازاست مفهوم عدا

  
کند  میشود اين است که کانون فکر  نکته ديگری که در همين نوشته ديده می

 خاورميانه است که رسميت دادن به يک ديانت را امريکا هم مثل برخی کشورهای
 و دیگر کند که امريکا ون فکر میکان. دهد یبعنون يک لطف به آن گروه انجام م

 و بعد به دن که يک دين حاکم داشته باشندستکشورهای غربی هم مثل ايران ه
 تحمّل د و آنها را اندکین بده–ان هيچ  و در مورد بهائي-اديان ديگر حداقل حقوقی

نويسندگان کانون از چارچوب . ند که چقدر لطف به ايشان کرده اندد و فکر کننکن
 همه اديان الکمماینگونه توانند بفهمند که در   فرهنگی خود خارج نشده و نمی



 است، و نه دولت و نی مذهب حقّ اوّليه هر انساحقّ مساوی دارند و حقّ آزادی
بايد گفت که سياستهای . را ندارند  هيچ گروهی حقّ تعرّض بر عقائد دينینه 

 جهان سوم بزرگترين دشمن شکيبائی فرهنگی و سياسی و مذهبی کشورهای نا
 شود که نيروی انسانی از اين کشورها به کشورهای  است چرا که باعث ميايشان 

 پرستی وستی و وطننون وصال شيراز ادعای ايران داگر کا. شکيبا پناهده شوند
شکيبا و دگر آزار را محکوم کند که اين بزرگترين دشمن به  دارد بايد انديشه نا

  . ايران عزيز است
.  اشاره کنيمين انتقاد جوابيه به آئين بهائیحال وقت آن رسيده است که به دوم

 بيگانه ين است که بهائيان محصول سياستهای استعماریخالصه اين انتقاد ا
 ديانت از سياست نسخ اسالم و تأکيد بر ضرورت جدائیا که با اعتقاد به هستند چر

ال ديديم که قب.  شوندنداخته و مانع مبازه با استعمارمیدر ميان مسلمانان تفرقه ا
گويد که ديانت بهائی حاصل تصميمات استعماری   جوابيه کانون چنين می

عه پرداخته و لل اين واق ع به بررسیبوده که پس از واقعه رژی بيگانه کشورهای
به همين جهت است که .  که ناسخ اسالم باشد دست زدندلذا به ايجاد ديانتی

نمايد که اسرائيل اوّلين کشوری بود  میبالفاصله پس از اين تحليل جوابيه اعالن 
 همه اين ادعاها واضح البتّه نادرستی. ا به رسميت شناختر) بهائی(که آئين جديد 

 دهد که چقدر انديشه کانون بی ارتباط با واقعيات خارجی ی ماست امّا نشان
تا چه حد غلط و بی پایه و کند که حرف جوابيه  البتّه همين تاريخ اثبات می. است

 بوجود آمد و  دهها سال قبل از واقعه رژیی است زيرا که آئين بهائبی اساس 
 توسّط آئين تعاليم آن دهها سال قبل اعالن و منتشر گرديد و نسخ اسالم هم

 اتّفاق افتاده بود و تاریخ تاسیس  از واقعه رژی سال قبل٥٠نوظهور حدود 
س بر طبق جوابيه کانون آئين بهائی ابدًا و  پ.اسرائیل هم که بر همه معلوم است

در .  استلهی و ايرانی امطلقًا دخلی به استعمار خارجی نداشته و صرفًا امری
 را به ئيل اوّلين کشوری بود که آئين بهائی گويد اسرا ون ميواقع اين که کان

 ون تصوّر کرده است که ديانت بهائیرسميت شناخت هم از همين روست گويا کان
از تاريخ تشکيل  دوسال قبل از ايجاد دولت اسرائيل بوجود آمده است يا آنکه يکی

  .  ندارددولت اسرائيل خبری
  

   : آميز را روشن کنيم ونتاما اکنون الزم است با تفصيل بطالن اين دروغ خش
سازد اين است که   خودش آنرا روشن می ای که جوابيه کانون بخوبی اوّلين نکته

دش اختالف دارد و جور جوابيه هر کس و هر گروه را که با عقائد و سياست خو
اين . يونيزم ميیداندفروش و عامل صه کند بازيچه استعمار و وطن ديگر فکر می

پرستی بهائی همان اعتباری را دارد که ادعای  دعای بيگانهامر نشان ميدهد که ا



تازد و آنها   که جوابيه به آنان می اوّلين گروهی. پرستی اين گروههای ديگر بيگانه
 و فرق و داند تصوّف اسالمی  و غيره می ا بازيچه و مخلوق استعمار انگليسیر

دهد که استعمار یجوابيه به تفصيل داد سخن م. است های گوناگون صوفی طريقه
علّت اين ادعا .  پرداختهای صوفی يجاد و گسترش و حمايت از فرقهغرب به ا

چون اهل عرفان کوشيدند تا بردباری و شکيبائی مذهبی را در هم روشن است 
کيد بر خشونت  تأويق کنند و ايشان بودند که به جای تشدنيای اسالم تا حدّی

ه نظر جوابيه امّا ب. ا نفس اماره سخن گفتند بيشتر از جهاد اکبر و مبارزه بمذهبی
ه نجات و مبارزه با  قائل بود و تنها راهر کس که به شکيبائی و تسامح مذهبی

 ننمود بر طبق و سياست و خشونت و قهر مداوم تلقی شدن دين ظلم را در يکی
ين دليل هر کس که با تصوّف فروش و مخلوق استعمار است به هم تعريف وطن

  .  داشته باشد از عمّال استعمارست هر جای دنيا که باشد همدلیاسالمی در
 باشند همه کسانی طبق جوابيه کانون عمال استعمار می که بر گروه دومی

نماد نقض حقوق بشر  سارق مسلح را اعدام قانونی"د که به قول جوابيه هستن
) رقانونیيا غي(براي دو ساعت بازداشت قانونی "و "  نمايند  میدر ايران معرفی

البتّه جوابيه ." کنند  دويست هزار اعتراضنامه جمع مینگار ايرانی فالن روزنامه
کنندگان و   الاقل امضاءدهد ولی  اين کارها را به بهائيان نسبت می کانون همه

دانند که  انی خود میران اير نگا دهندگان اعتراض به بازداشت روزنامه سازمان
است امّا روحيه و طرز فکر کانون مشخص . نيستند هم اند و بهائی بهائی نبوده

ان داشته باشد يا بر  ايرهرکس که کوچکترين اختالف نظری با سياست فعلی
امّا حقيقت . ض نمايد بازيچه استعمارست و بهائی است اعتراواقعه بخصوصی
های عظام نيز در مورد   حتّی ميان آيت هللا در داخل ايران هماين است که حتّی

البتّه .  کشور اختالف است و نوشتن اعتراضنامه متداول و معهود استایسياسته
 حقیقت به این واضحی را کوچکترين ابائیاينکه جوابيه کانون مستقيمًا و بدون 

 اعتراض به بازداشت فالن  هزار امضا برای٢٠٠د و جمع ده مي وارونه جلوه
ت چرا که اگر نويسندگان  تعجّب نيسدهد جای ينگار را به بهائيان نسبت م روزنامه

نامه بهائی  تند پس از خواندن تظلمکانون به عدالت و حقيقت توجّه داش
 نه آنکه با شدّت و غيرت و خشونت به احساس ندامت می کردندگريستند و  می

  . سرودن شعار بپردازند و تهديد کنند و زبان افتراء را باز نمايند
 از علّت آنکه مخالفان بهائی: کند وشن میئله را رامّا آنچه که گفته شد حقيقت مس
انند صرفًا اين دی را ساخته و پرداخته استعمار ميجمله نويسندگان جوابيه آئين بهائ

 مردم ايران و جهان به است که آئين بهائی فرهنگ و انديشه بديعی را برای
دين و وجدان را  یارمغان آورد، تقاليد و اوهام کهنسال را درهم شکست، آزاد

را  فروشی  و بردها مقدّس شمرد، بردگی حقوق زن و مرد رؤکّد نمود، تساویم



 را لغو نمود، تحريم کرد، تقليد از هر انسانی را حرام ساخت، خشونت مذهبی
، قتل مشرکين يا قتل مرتد را احکام مربوط به پرداخت جزيه توسّط اهل کتاب

 و مساوات همه ی صلح و داد و يگانگ تکفير و تفسيق ازملغی ساخت، بجای
 و غرب را دعوت به يک مدنيت جهانی روحانی مبتنی انسانها سخن گفت و شرق

 است که آدميان خود را بر عدالت و تساوی نمود که شالوده آن فرهنگ و هويتی
  دين يا آن دين ندانسته بلکه همگی خود را فرزندان و مخلوق خدایاهل اين

 به يکديگر نگريسته و از خونريزی و شم برادری و يگانگیواحد دانسته و به چ
 جای تعجب نیست که در قبال . به صلح و صنعت و وداد معطوف شوندخونخواری

 .چنین تعالیم روشنفکرانه و پیشروی جوابیه کانون چنین سخت و بی رحمانه است
 گناه است و نفرين و ر انديشه کانون هرگونه دگر انديشیبه عبارت ديگر از نظ

به همين علّت .  استقتل دگر انديش يک وظيفه انقالبی و دينیو لعنت و حبس 
ن چون و چرا وابسته عمارند مگر آنانکه بدوتاست که همگان وابسته و عمال اس

  .  خاص باشندبه يک ايدلوژی
 به خطاست آنچه که استعمار ای عتقاد چنان است که چنين انديشهامّا اهل بها را ا

 نا شکيبائی مذهبی و سياسی و نژادی و جنسیکند فرهنگ جهل و  يت می را حما
آزادی عقيده و  بالعکس مبارزه راستين با استعمار مستلزم گسترش .است

وناگون، محو  گوجدان، آزادی سخن و مطبوعات، نفی تبعيض حقوق گروههای
تعّهد به تقدّس  و تعصّبات جاهليه مذهبی، نژادی، قومی، زبانی، جنسی و ملّی

از نظر آئين بهائی چنين .  به جامعه است خدمت صادقانهانسان و کوشش برای
 قتصادی، علمی ، فنی، فرهنگی و سياسی است که به رشد و تکامل افرهنگی

يز دو جهان  است که ايران را عزشود و چنين فرهنگی ک کشور منجر می ي
 درست است يا ضاوت در مورد اينکه آيا نظر بهائی و قحال داوری. خواهد نمود

که اینبار با بهره گیری از وسائل يسندگان کانون بر عهده ملّت ايران است نظر نو
پيشرفته ارتباط جمعی به چشم خود ببینند و بگوش خود بشنوند و دست از تقلید 

کند  اينده ملّت مظلوم ايران وانمود میکانون وصال خود را نم. کورکورانه بردارند
ولی اراده ملّت ايران زمانی .  هستندايران مظلوم هم بوده وو البّته ملّت عزيز 

شود که خودشان از طريق دمکراتيک ترجيح و اراده خود را مشخص معلوم ميی
نمايند نه آنکه کانون وصال به دلخواه خود را نماينده مردم اعالن داشته و 

 فروش و عامل استعمار معرّفی و وطنهرکس را که جور ديگر فکر کند مرتد 
  .بشماردنموده و واجب القتل 

فيه و دگر  بگيريم در آنصورت فقط صوا اگر منطق جوابيه کانون را جدّیامّ
يد به  مانند بهائيان داغ استعمار خواهند خورد بلکه باانديشان نيستند که همگی

.  استعمار بشماريم ائمه اسالم و پيامبران الهی هم اعتراض نموده و آنها را حامی



  امامحضرت است که صرفًا روش بخصوص بعنوان مثال جوابيه کانون بر آن
 به - نظير صوفيان- را که ی است و هرکسحسين است که روش ضد استعماری

امّا واضح است که روش . شمارد يگری دست يازد عامل استعمارمی دروشهای
 حسين تا حدودی روش ممه پس از شهادت اماحسن و يا اکثر ائامام حضرت 

 کانون گوئی حال اگر گزافه. متحقّق گرديد الهیديگری است که به اقتضای اراده 
البتّه نويسندگان . را بپذيريم بايد استغفرهللا امام حسن را دشمن عدالت بشماريم

مّا اين مطلب کنند ا  می حسين تأسی امامکنند که از روش حضرت میکانون گمان 
مود حسين را تعريف فر امام هضت حضرتآنچه که ن. شود بمجرد قول اثبات نمی 

ايد  ظلم و استبداد بهمراه مظلوميت ايشان بود واال اگر به قول اکتفا شود بنفی
اينکه در واقعيت چه کسانی . شد صادق پنداشتيزيد را هم که نمازش ترک نمي

ر اين عهد و عصر  دظالمند و چه کسانی مظلوم، و چه کسانی بر طبق اراده الهی
کرده مشخص نمی   و مشت گره و فرياد است که با شعارکنند چيزی عمل می

  . شود و درمورد بهائيان ايران خداوند عالم است که ظالم کيست و مظلوم کيست 
سازد اين است که اگر  يان می  که بطالن نظر کانون را مانند آفتاب نماامّا مطلبی

و نسخ اسالم آميزش   را بخاطر روش صلحق ايشان را بپذيريم و ديانت بهائیمنط
 ايران و سيادت غرب ساخته و پرداخته بيگانگان و کفر و  افتادگیدر شرايط عقب

بدعت بشماريم در آنصورت بايد عين اين کار را در مورد آئين حضرت مسيح هم 
 آينه شرايط ظهور آئين مسيح در واقع شرايط ظهور آئين بهائی. مانجام دهي

ود را ن نسخ شريعت يهحضرت مسيح در ميان يهوديان ظاهر شد و اعال. است
اما . گوناگون صادر کردند او قيام کردند و در رد او فتاوی  يهود عليهعلمای. فرمود

 رم ار، امپرياليزم و تحکّم امپراطوریدر آن زمان يهوديان در تحت استثمار، استعم
عوت به مبارزه مسلحانه  که ددر همان زمان هم نهضتی افراطی. ار داشتندقر

در همين شرايط بود که همان امّا . جود آمده بودنمود در فلسطين بو يهوديان می
 که حضرت محمّد را  به رسالت مبعوث فرمود و حضرت حسين را به حقيقتی

 خداوند مهربان، حضرت مسيح را به رسالتی جديد ، يعنیامامت معين کرد
برانگيخت که نه تنها به نسخ آئين يهود پرداخت بلکه اصل خشونت و جنگ را هم 

و  لغاء فرمود و از ضرورت صلح و آشتیمورد تأييد قرار گرفته بود اکه در تورات 
ر چنان  دشک نيست که برای برخی از يهوديان چنين تعاليمی. محبّت سخن گفت

ان ايشان، و کمک به بيگانگان  خيانت به يهود، ايجاد تفرقه مي به معنایشرايطی
مسيح بود که با پيام  حضرت گشت امّا چنانکه تاريخ نيز نشان داد اين  می تلقی

صلح ارکان نظام ظالمانه امپراطوری رم را در هم شکست و  و برابری و برادری
در واقع اگر منطق .  آورد خّالق و نوين به باربرای سرتاسر جهان مدنيتی



 را دنبال کنيم بايد به خداوند هم اعتراض کرده و خداوند ناشکيبای دشمنان بهائی
  . تعمار بيگانگان بپنداريمرا استعمارگر و بازيچه اس

 اش به بهائيان ايرانی از نظر تاريخی ز در جوابيهالبتّه اعتراض کانون وصال شيرا
ان محترم اين کانون دعوی ايران دوستی و نويسندگ. آيد  بسيار عجيب بنظر می

 را در ايران به  و بهائيان را به جرم آنکه فرهنگی غير ايرانینمايند پرستی می وطن
. دانند  پرست می طلب و بيگانه  را استعماراند محکوم کرده و ايشان  آوردهارمغان

يشان از  که اکه فرهنگیامّا جالب است که نويسندگان محترم کانون به ياد بياورند 
گان محترم با غيرت و بالعکس نويسند.  نبود ايرانینمايند فرهنگی آن دفاع می 

 و باشمشير عمر بر ايران زرتشی شد  را که در عربستان زادهشدّت، فرهنگی
قع فرهنگ ما قبل اسالم ايران تحميل شد مورد دفاع و حمايت قرار داده و در وا

 آيا اگر يک زرتشتی ايرانی. دانند نگ جاهليت می را فرهيعنی فرهنگ زرتشتی
بخواهد درمورد مسلمانان ايران دست به قضاوت بزند و منطق جوابيه کانون 

بايد همه مسلمانان را جاسوسان عرب و عمّال استعمار وصال را دنبال کند ن
بيگانه بشمرد چرا که اعراب به ايران حمله کرده آنرا بزور در تحت سلطه خود در 

 جزيه اخذ کرده و بالمال اضافی با قهر و جبر ماليات رده و از ايرانيان زرتشیآو
ن منطقی غلط ان را محکوم به امپرياليزم فرهنگی عرب نمودند؟ البتّه چنياير

ن که  بايد گفت که ازديد ايرانيان غيرمسلمااست چرا که اسالم آئين الهی بود ولی
استعمار بيگانه و مسلمانان  از ايشان تحکم اسالم را چنين نبود و در نتيجه بسياری

  . کردند  می عرب و دشمن ايران و وطن فروش تلقی را جاسوس ايرانی
رت باب و حض. ين امر مصداق داردحال در خصوص ايران در واقع عکس ا

 بودند که در ايران زاده شدند و در جهت اعتالء و حضرت بهآءهللا پيامبرانی ايرانی
يل هم که شده همه مردم ايران به همين دل. ارتقاء ايران و ايرانيان کوشيدند

 در ايران که باعث فخر و م نباشند بايد به ظهور آئين بهائی هحتّی اگر بهائی
 که اما کسانی. الند و آن را ارج نهند ايران در سرتاسر جهان است بر خود ببمباهات

ت ايران را در پيروی کنند و نجا شکست و سقوط ايران را در حمله عربها تجليل مي
ه خود اجازه کنند ب خارح از ايران بوجود آمد جستجو می که در از فرهنگی

ام قرار دهند چرا که امر بهائی دشن را مورد سبّ و لعن و دهند که امر بهائی مي
  .  هزارساله را مورد سؤال قرار داداسالم را نسخ و فرهنگ سنّتی

شود حقيقت  ر ظاهر امر تلقی میتر از آن است که د البتّه اين مطلب بسيار پيچيده
يران که مورد ستايش و دفاع  ا از اصول فرهنگی و نهادیاين است که بسياری

  انون وصال شيراز است در اصل از غرب و فرهنگ غرب نظير نويسندگان کافرادی
 اوّلين بار داری آيا الغاء برده. باس شده استزاده شده و در سر تا سر جهان اقت

 کشورهای اسالمی انجام گرديد يا در کشورهاي غربی؟ آيا اصل تساویدر 



  مورد بحث ميالدی١٩ قبل از قرن  زن و مرد توسّط کدام فقيه اسالمیحقوق
 در طول ر گرفته بود؟ آيا اصل دمکراسی سياسی در کدام کشور اسالمیقرا

 سال تاريخ اسالم مورد تأکيد و اجرا قرار گرفته بود؟ آيا کامپوتر و تلويزيون ١٣٠٠
که انديشه و و تلفن توسّط کدام مسلمان کشف و اختراع گرديد؟ واضح است 

آوردهای   متأثّر از دستنان شديدًا از ايرانيان و مسلماافکار و اعمال بسياری
 را که سنت آيا بايد چنين تحوّل فرهنگی. باشد فرهنگی غرب استعمارگر نيز می

 در ارتباط با طبيعت و رويکردهای جديدیديرين را مورد سؤال قرار داده و 
   بدانيم؟بدست داد مخالفت با ايران و دليلی برای وطن فروشیجامعه 

اين است که در  وصال شيراز بايد بفهمند  که نويسندگان محترم کانونای نکته
خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی و سياسی همانند مسائل مذهبی نظريات 

يانت به  خفاده از روش صلح اميز گاندیآيا است.  در جامعه وجود داردگوناگونی
 آنکه دوستی بود؟ کشورهائی نظير ايران برای ای از وطن هند بود يا آنکه نشانه

کثر رشد و تکامل و ارتقاء اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل حد ابتوانند به 
ر صحنه  دين و عقيده و فکر و سخن را حرمت نهند و دبشوند بايد که اصل آزادی

کار گوناگون فرصت ارائه و شکوفائی دهند تا آنکه خالقيت  انديشه به افآزادی
ی اقتصادی شکوفائ توسعه يابد و فردی و اجتماعی محقّق شود، عدالت اجتماعی

ون بر اين است که چون تمامّيت انديشه کان.  به حد اکثر خويش برسدو سياسی
 شد ته و ايجاد نوآوری فرهنگی نسخ اسالم و طرد سنن گذشديانت بهائی مدعی

ل کنيم بايد نه تنها خفقان  را قبوامّا اگر چنين منطقی. ه محکوم شودبايد ک
 بلکه بعالوه بايد  بدانيموسعه اجتماعیفرهنگی و فکری را عالمت عدالت و ت

 به شهادت قرآن ديانت گذشته را منسوخ هر پيامبری. همه اديان الهی را انکار کنيم
ر آنصورت اگر منطق کانون را بپذيريم د.  بديع به ارمغان آوردیکرد و فرهنگ

 آنرا تکب شده است که همه پيامبران الهی را مرحضرت بهآءهللا همان جرمی
  . بالندان از اينکه محکوم به چنين اتهامی شوند بر خود میبهائي.  کردندارتکاب

 اثبات آنکه بهائيان ايران وطن ت که نويسندگان محترم جوابيه برایبسيار جالب اس
  : نويسند کنند و می   به سخن سر لشگر فردوست استناد میدوست نيستند

مشهور خاطراتش اب طوريکه سرلشکر فردوست، رئيس ساواک رژيم نيز در کت" 
 را که من ديدم واقعا احساس ايرانيت نداشتند و اين کامالً بهائيانی: نويسد مي

  ."محسوس بود و طبعًا اين افراد جاسوس بالفطره هستند
 اثبات ه آنجا رسيده است که شاهدشان برایکار نويسندگان کانون وصال شيراز ب

در واقع . نداخته اند که خود برا استیمدعايشان حرف رئيس ساواک رژيم
 هم  امروزراستگو بوده است حرفهای جوابيهآن زمان ئيس ساواک همانقدر که ر
 را که مورد تصديق و عمل دوستی آری بهائيان ايران آن نوع وطن. صداقت دارد



دوستی را کامالً  ه و ندارند بلکه آن نوع وطنرئيس ساواک بوده است نه تنها نداشت
کنجه مخالفان و ارعاب و ش ايجاد خفقان دوستی وطناگر . سازند مطرود می 

 گوناگون و فساد و تبعيض است در آنصورت بهائيان ايران وطن دوست گروههای
 که بهائيان ايران گويند میشايد هم نويسندگان کانون وصال شيراز درست . نيستند

 ايشان از وطن دوست رسد الگوی دانند چرا که بنظر می را وطن دوست نمی 
  . يس ساواک استرئ

شود که در وراء دروغهای رئيس ساواک يک  متوجّه می  خواننده تيزبين ولی
مظلوم  ت رئيس ساواک با جامه گردد و آن نفرت و خصوم حقيقت آشکار می

غ بهائيان متّهم جالب است که در همين جوابيه آکنده از تناقض و درو.  استبهائی
ن حال که خود جوابيه از خصومت رئيس اند در عي  رژيم بودهاند که رؤسای شده

  .گويد ساواک عليه بهائيان مظلوم سخن مي
 را مطرح رسانيم الزم است بطور مختصر سؤالیپيش از آنکه اين بحث را به انتها ب

 است چرا که در گونه تحليل تاريخی و اجتماعیجوابيه کانون فاقد هر. نمائيم
  و سيادت استعمار غرب بر ايران می  ايراناقع بهائيان را مسئول عقب افتادگیو

ده است که ايران و اصوالً کشورهای امّا جوابيه هرگز به اين فکر نيافتا. شمارد
می نيز برتر بودند و  از نظر نظاخاور ميانه که زمانی بر غرب سيادت داشتند و حتّی
بود چه شد که به فضاحت  نيمی از اروپا در تحت سلطه ارتشهای اسالمی

 مغلوب غربيان شدند و از نظر  گرفتار شدند،ی گلستان و ترکمانچایقراردادها
بيه از زمان  قادر به رقابت با آنها نشدند؟ تاريخ جواعلمی و نظامی و اقتصادی

اريخ   تشود ولی سالمی در قرنهای اخير آغاز می اانقياد و عقب افتادگی کشورهای
 خاور ميانه افتادگی و عقبکه علّت پيشرفت غرب کند یمزبورهرگز اين سؤال را نم

مار بگيرد که باعث شد غرب بر خاور ميانه مسلّط شود و آنرا بباد استثمار و استع
رد نيست  در اين موشناختی چه بود؟ در اينجا فرصتی براي بحث تاريخی و جامعه

 حرکت در امّا از نظر آئين بهائی. و چنين بحثی هم در اين مختصر ضرورتی ندارد
ض بر عقايد، ناشکيبائی مذهبی، افزايش قدرت سران مذهبی، ت نظام تعرّجه

 اروپائيان بود که به  سرکوبگر و فرهنگ تکفير و تفسيق در ارتباط باپرستی سنت
ممالک غربی به مدد اصالح مذهبی،  ايران منجر شد در حاليکه عقب افتادگی

 به تیاصالح فرهنگی، عقالنيت قانونی و حرکت در جهت شکيبائی دينی و عقيد
ئل شدند و در نتيجه  نای و خالقيت علمی و پيشرفت اقتصادی و فنیاعتالء فرهنگ

بدين ترتيب اين ظهور آئين .  نيز در جهان سيادت يافتنداز جهات نظامی و سياسی
يانه و در بحبوحه فرهنگ  بود که در وسط خواب چندين صد ساله خاور مبهائی
 بوده ری و تکامل اقتصادی و اجتماعی که بزرگترين مانع خالقيت فک-پرستی سنت
 طليعه تجدّد راستين و بيداری ايران و انتشار انديشه روشنفکری و آزادی و -است



آئين بهائی به يک .  را در ايران بنا نهادمساوات و دمکراسی و عدالت اجتماعی
به ارمغان آورد و طليعه صلح  راستين تجدّد و تکامل را با خود کالم الگوی

امّا آئين بهائی صرفًا . جهان اعالن نمود را در سر تا سر عدالت جهانی  وعمومی
 مردم جهان يک پديدار فرهنگی نيست بلکه ظهور اراده الهی و پيام آسمانی برای

است اگر چنين است بايد پرسيد که آيا انديشه نويسندگان کانون وصال شيراز در 
آميز   خشونتپرستی مان سنتت ايران و تکامل آن است و يا نوعی ديگر از هخدم

 ايران و تسلّط استعمار بر اين افتادگی ه از ابتدا علّت اصلي عقبو نا شکيباست ک
   کشور مقدّس شده است؟

  
در انتها بايد به نگرش و نقش امر بهائی در رابطه با استعمار، جهاد و جنگ 

ر ديانت جوابيه کانون بر اين نظر است که لغو حکم جهاد د. مختصرا اشاره شود
در اين مختصر . بهائی به معنای حمايت از استعمار و نفی هر نوع مبارزه است

  :فرصتی برای بحث مفصل نيست ولی چند نکته به اجمال ذکر می شود
اوال لغو حکم جهاد در ديانت بهائی نه لغو مطلق جنگ است و نه نفی مبارزه با 

تعمار و استثمار می بالعکس اصل لغو جهاد نفی کامل هر نوع اس. استعمار
لغو جهاد در امر بهائی به اين معنی است که هيچ مذهب و فرهنگی حق . باشد

ندارد که با توسل به زور و خشونت خود را بر مردم و فرهنگهای ديگر تحميل کند، 
ان ماليات اضافی و آنها را تصرف نمايد و از  آنبه کشورشان حمله کند، مملکت 

جهت است که اصل لغو جهاد نه تنها نفی کامل استعمار بدين . باج و خراج بگيرد
غرب مدرن است بلکه بعالوه نسخ حکم حمله به کشورهای غير مسلمان، تحميل 
جزيه و خراج بر کفار و اهل کتاب، و تبعيض حقوقی ميان مؤمن و غير مؤمن 

 تفاوت انديشه بهائی با نظر کانون در اين است که بهائی با استعمار به هر. است
 نوع استعماری مخالف است که آنشکلی مخالف است در حاليکه کانون فقط با 

مارگر نباشد واال هيچ اعتراضی به تسخير و استعمار توسط ع خود استآندر 
  .خودش به اسم دين و وظيفه دينی ندارد

دوم انکه لغو حکم جهاد به اين معنا نيست که بهائی همواره با هر جنگی مخالف 
مر بهائی بطور کلی منادی صلح است و عالم انسانی را به صلح و اگرچه ا. باشد

عدالت جهانی و محو هرگونه روابط خشونت و استعمار دعوت می نمايد ولی اين 
بعنوان مثال حضرت . امر به اين معنا نيست که لزوم جنگ عادالنه را نفی نمايد

  :عبدالبهاء در رساله مدنيه خطاب به ايرانيان می فرمايند
مثال شهريار .  بعضی اوقات جنگ بنيان اعظم صلح است و تدمير سبب تعمير در

بزرگواری اگر در مقابل عدوی باغی طاغی صف جنگ بيارايد و يا انکه بجهت 
شتته پراکنده سمند همت را در ميدان جالدت و تجمع شمل هيئت و ممالک م



فی الحقيقه شجاعت برانگيزد، خالصه محاربه اش مبنی بر نوايای صالحه باشد 
  . شتی استآاين قهر عين لطف و اين ظلم جوهر عدل و اين جنگ بنيان 

سوم انکه اگرچه ديانت بهائی با استعمار مطلقا مخالف است ولی در اين مورد 
 شرايط اجتماعی و فرهنگی را که به آنفقط به شعار دادن اکتفاء نمی کند بلکه 

 به چيرگی غرب منجر شده است انحطاط اجتماعی و اقتصادی ايران انجاميده و
زادی مذهب و آاز اينجاست که اصل .  می پردازدآنرا نيز بررسی کرده و به نقد 

عقيده و ممنوعيت تعرض بر عقائد و لزوم عدالت اجتماعی صرفنظر از دين و 
جنسيت و مليت افراد تا بدين حد مورد تأکيد قرار می گيرد چرا که قدرت و تکامل 

بدين جهت است که منطق جوابيه کانون . به همين اصول استيک جامعه وابسته 
  .زادی سخن و عقيده است در واقع منطق حمايت از استعمار است آکه مخالف

چهارم انکه بر خالف نظر کانون وصال که قدرت اجتماعی ايران را در اين می 
 از  فکر هم چيزی جز لزوم اطاعتآنبيند که همه ا يرانيان يک گونه فکر کنند و 

زادی افکار و آفقهاء و وحدت دين و سياست نباشد، بهائيان قدرت راستين را در 
عقائد و شکوفائی فرهنگ شکيبائی و بردباری و خالصه فرهنگ تحری حقيقت و 
مشورت و مساوات می يابند و به همين جهت نقد ايشان از نظام تحجر فکری و 

ستقالل و ازادی و تکامل سنت پرستی و پيشوا پرستی را بزرگترين خدمت به ا
قضاوت در مورد اينکه کدام يک از اين دو نظر درست است را . ايران می شمارند

  .به عهده ملت ايران می گذاريم
 پنجم انکه بر خالف تقريبا همه نظريات مربوط به استعمار، امر بهائی فقط به 

س به محو بررسی مظاهر نابرابری و ستم بين المللی اکتفاء نکرده بلکه بالعک
ر بهائی در واقع ام. علل ساختاری استثمار و استعمار جهانی نيز توجه می کند

 سرتاسر دنياست و اين مقصود مستلزم تغييری بنيادی خواهان نابودی استعمار در
در ساختار روابط بين المللی، تبديل نظام هرج و مرج جهانی به نظام دمکراتيک 

اين است که . الم انسانی می باشدجهانی و ايجاد نظام وفرهنگ وحدت ع
بگو ای دوستان : "حضرت بهاءهللا در لوحی خطاب به ايرانيان می فرمايند

سراپرده يگانگی بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و 
اين است نقشه خدا برای نجات و تکامل نوع انسان در اين ."  برگ يک شاخسار

  .  جامعه بشریمرحله از پويائی
نويسندگان کانون وصال نظر متفاوتی در  مانند واضح است که بهائيان با افرادی

امّا دگر .  دارند خاور ميانه و راه رسيدن به نجات و تکاملمورد علّل عقب افتادگی
 کانون را یبهائيان اعضا.  را نبايد تکفير و تهديد نمودانديشي و نوآوری فرهنگی

ا شايسته حبس کنند و ايشان ر ن عمال استعمار قلمداد نمی بخاطر نظر متفاوتشا
 تهديد و بر چسب ی کانون هم بجایکاش اعضا. شمارند و اعدام و خفقان نمی 



شان  وطنان ستمديده  از حقوق هم به دفاعزدن به نوآوری فرهنگی و روحانی
 که ردندک ه بهائيان به خود و دنيا اثبات می شتافند و با دفاع از حقوق حقّ می 

   .  در جرگه ارتش عدالت قرار دارندبراستی
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