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   164 شهرالعزّة 2
   2007  سپتامبر  9

  

 عاليه تحصيالت از كه ايران بهائي دانشجويان به خطاب الهي اعظم العدل بيت پيام
  :اند شده محروم

   جان، و دل از عزيزتر جوانان

 روان و جان و متوجه گان ديد نور آن سوي به مستمندان اين نظر پرافتتان ايام اين در
 افسرده و مالل پر محبوب روي شيفتگان آن بر ستم و ظلم بارش استمرار از دردمندان اين

 به دسترسي از بهائي دانشجويان ممانعت براي ايران در امور اولياي مستمرّ اقدامات. است
 دفتر طرف از كه اي نامه در سياست اين. است شديد تأثّر و تألّم موجب دانشگاهي تحصيالت
 يك و هشتاد مقامات به محرمانه طور به فناوري و تحقيقات علوم وزارت مركزي حراست
 به آنكه محض به دانشجو هر نامه، اين اساس بر. است شده تأييد وضوح به شده ابالغ دانشگاه
 سازمان اخير اقدام در سياست همين. گردد اخراج دانشگاه از بايد شود شناسايي بهائي عنوان

 به ورود از "پرونده نقص" عنوان به را بهائي دانشجوي نفر صد هشت حدود كه نيز سنجش
 آور شرم هم و انگيز تأسف هم رسمي، اقدامات اين. باشد مي منعكس نموده محروم دانشگاه

  . است

 بهائي دانشجويان اخراج خبر پخش با زمان هم عالم، جرايد كه بود پيش ماه چند فقط
 به متّحد ملل سازمان در كشور آن نمايندگي هيئت سخنگوي پاسخ ايران، هاي دانشگاه از

 هيچ كه كرد بيان انگيزي تعجب قاطعيت با سخنگو اين. نمودند نقل نيز را رويتر خبرنگار سؤال
 دولتي مقام تنها وي. شود نمي محروم تحصيل از خود ديني عقايد خاطر به ايران در فردي
 در نيز انگلستان در ايران اسالمي جمهوري سفارت. كرد مي انكار را خبر اين كه نبود ايران
 دانشجويان بر وارده تضييقات مورد در كه كشور آن پارلمان اعضاي از يكي به خطاب اي نامه

 تكرار را ملل سازمان در ايران نمايندگي هيئت سخنگوي گفتة همان بود نموده سؤال بهائي
 نقشة خبر انتشار دنبال به كه اي بيانيه در اتيوپي، در اسالمي جمهوري سفارت عالوه به. كرد

 آن هاي روزنامه از يكي در آنها هاي فعاليت گرفتن نظر  زير و بهائيان شناسايي براي ايران سرّي

 www.newnegah.org نقل از سايت نگاه نو

 پيام بيت العدل اعظم خطاب به دانشجويان بهايي

http://www.newnegah.org
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 در تحصيل از شخصي عقايد خاطر به فردي هيچ ايران در كه نمود اعالن كرد، منتشر كشور
  . شود نمي محروم دانشگاه

 ايران هاي دانشگاه به اند نتوانسته عمالً بهائي دانشجويان كه است سال بيست از بيش
 آهنگ هم اقدامات دنبالة به آنكه تا بود عقيده كتمان آنان براي موجود راه تنها زيرا يابند راه

 در افراد و عالي آموزش مؤسسات مدني، هاي سازمان مختلف، دول طرف از المللي بين وسيع
 توضيح ايران دولت نمايندگان كردند، مي نگراني ابراز موضوع اين به نسبت كه جهان سراسر
 رشتة به  اشاره بلكه نيست دانشجو مذهبي عقايد به اشاره اوراق اين در دين ذكر كه دادند

  .  دهد مي امتحان آن در كه است او مذهبي مطالعات

 ابراز جهت به ولي.  بود درك قابل البتّه توضيحات اين قبول در شما ترديد و شك
 لطمه ايران حيثيت به كه مشكلي براي مناسب حلّي راه يافتن به كمك منظور به و نيت حسن

 با توانستيد شما از برخي ترتيب بدين و پذيرفت را مزبور رسمي توضيحات بهائي جامعة زند، مي
 ولي. نماييد نويسي اسم دانشگاهي هاي دوره از بعضي در 1385 تحصيلي سال در جديد اميدي

 از نيمي از بيش تحصيلي، سال اولين پايان از قبل كه چه نياورد دوامي چندان اميد اين
 دانشگاه از شدند شناسايي بهائي عنوان به كه آن محض به بودند كرده نام ثبت كه دانشجوياني

 فناوري و تحقيقات علوم وزارت مركزي حراست دفتر نامة مشاهدة نيز حال و گرديدند اخراج
 خاطر به صرفاً دانشگاهي، تحصيالت از بهائي جوانان ممانعت در را اسالمي جمهوري دولت عزم

  . نمايد مي ثابت آنان، مذهبي عقايد

 روحاني نياكان عليه رحمانه بي هاي نيرنگ از جانسوزي وقايع خاطرة اخير، اتّفاقات اين
 روحية همان با كه است اين عزيزان شما شايستة. سازد مي زنده سرزمين آن در را عزيزان شما

 بر دادند نشان خود از دشمنان تزوير مقابل در شما روحاني اسالف كه سازنده استقامت
 بر كه مشكالتي ماوراي را خود نظر كه مقدسه نفوس آن. آييد فائق حاليه واردة تضييقات

 ديانت تعاليم عدالتي، بي مقابل در كه نمودند سعي داشتند، معطوف بود نموده هجوم ايشان
. درآورند عمل مرحلة به اجتماعي توسعة و روحاني مقاصد حصول جهت در را الهي جديد
 تقويت سازندگي، مبارك امر شجاع قهرمانان آن هدف. است همين زمان اين در نيز شما وظيفة

 تربيت و تعليم براي مدارس تأسيس به نيت اين به و بود خود زادگاه اجتماع پود و تار بهبود و
 معرّفي فنون، و علوم ترويج مترقّيانه، جديد عقايد و اصول ارائة پسران، و دختران يكسان

 پيام بيت العدل اعظم خطاب به دانشجويان بهايي
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 — شدند موفّق صنايع و بهداشت كشاورزي، قبيل از مختلف هاي زمينه در مهم هاي كمك
 مألوف وطن به خدمت در سعي نيز عزيزان شما. بود ملّت تمامي متوجه آن منافع كه اقداماتي

 صبر دشمنان، انساني غير اعمال مقابل در حقّ راه سالكين آن. داريد تمدنش احياي به كمك و
 با را نيرنگ و حيله و دادند نشان خود از تعاضد و تعاون و انقطاع رسوخ، و ثبوت آرامش، و

 همان به تخلّق با نيز شما. گفتند جواب عموم به نسبت نيت حسن با را ستم و ظلم و صداقت
 را ناروايي اتّهامات بودن اساس بي روحانيه، اصول همان به تمسك با و حسنه اخالق و صفات

  . ايد برانگيخته را انصاف اهل تحسين نموده، ثابت دهند مي نسبت شما به كه

 و بهائيان از اعم خود، كشور جوانان از گروهي منع در اسالمي جمهوري دولت اقدام
 آن به خود پرشكوه تاريخ در ايران سال كهن كشور كه افتخاراتي با عاليه تحصيالت از ديگران،

 داد توضيح كنجكاو جوانان الخصوص علي و دنيا مردم به بايد چطور.  است تضاد در آمده نائل
 اسالم تعاليم پيرو را خود كه گيرد مي صورت مسئوليني طرف از ممانعتي چنين كه
 صحه آن بر اسالمي اصول ايام گذشتة در كه پرورشي و آموزش ترتيب، بدين  شمارند؟ مي

 از گرديده ايرانيان بين در عظيمي متفكّرين ظهور و علمي مهم مراكز تأسيس موجب و گذاشته
 عالم آموزشي برجستة مؤسسات شديد  نگراني و  تعجب اظهار است؟ برخوردار قدري و ارج چه
 علم ترويج اش وظيفه كه علومي وزارت چطور كه كنند تصور توانند نمي كه امم متفكّرين و

 چه كند،  محروم تحصيل از قبول قابل غير داليلي اساس بر را خود كشور جوانان تواند مي است
 اصول چه اساس بر كه سؤال اين به امور مسئولين پاسخ دارد؟ ايران ملّت براي نتايجي و عواقب
 براي مسئولين اين كه كرد تصور توان مي آيا چيست؟ اند گرفته تصميماتي چنين اخالقي
 از اثري آيا و قائلند ارزش اي ذره انصاف و عدل رعايت به نسبت ايران كشور المللي بين تعهدات
   يافت؟ توان  مي قلوبشان در اهللا خشية

 باشد، شديد و سخت چقدر هر شما حصر و حد بي هاي فداكاري و ها خودگذشتگي از
 اين در عالم سراسر و ايران در ديگر نفوس ها مليون كه است باري دهشت مصيبات از جزئي تنها
 جلوه كم يا و اهميت كاستن حقيقت اين ذكر از منظور. گريبانند به دست آن با پرآشوب ايام

 را موقعيتي و زمينه عزيزان شما كه است مهم ولي نيست شما مشكالت حدت و شدت دادن
 اسفناك وضع كرّات به بهاءاهللا حضرت. نكنيد فراموش هستيد روبرو مشكالت اين با آن در كه
 و است مرور و عبور در جهات جميع از يأس ارياح...": فرمايند مي شده متذكّر را دنيا

 پيام بيت العدل اعظم خطاب به دانشجويان بهايي
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 ،110 شمارة بهاءاهللا، حضرت آثار از منتخباتي(،"...تزايد در فيوماً يوماً عالم اختالفات و انقالبات
 شمارة بهاءاهللا، حضرت آثار از منتخباتي( ."مختلف عباد افكار و است منقلب عالم" )141 صفحة

   )70صفحة ،43

 برخي است، ستمگر ظالم عليه بر قيام عذاب و رنج مقابل در مردم از بعضي العمل عكس
 مردم كه حالي در.  شوند مي خود سرنوشت تسليم نيز گروهي و ندارند فرار جز اي چاره ديگر

 كه دانيد مي وضوح به شما اما هستند، ستم و ظلم پراكندة نيروهاي قرباني اغلب دنيا ستمديدة
 به بايد نيز شما العمل عكس ترتيب بدين و نماييد مي تحمل را ناماليمات و مشكالت اين چرا

 توجه عبدالبهاء حضرت و بهاءاهللا حضرت انذارات و بيانات به. باشد واضح و روشن درجه همان
.  باشيد امم تهذيب و عالم اصالح فكر در نباشيد مشغول بخود...". فرمايند مي كه نماييد
 حضرت آثار از منتخباتي( ،"...بوده مرضيه راضية اخالق و طاهره طيبة اعمال از عالم اصالح

 و ندهيد اهميت عدوان و ظلم و استكبار و انكار و باعراض..." )67 صفحة ،43 شمارة بهاءاهللا،
 نفسي هر..." ،"...بخشند قند دهند زهر اگر..." ،"...نمائيد معامله بالعكس نكنيد اعتنا

 و امانت و محبت و وفا و صدق و خوي و خلق به گردد وارد كه شهري هر در شما از
 مظلومي هر معين..." ،"...گردد بالبنان مشار انساني عالم بعموم مهرباني و ديانت
 ،"...برساند نفعي و بنمايد خيري برسد نفسي بهر..." ،"...محروم هر مجير و باشيد

 بينش كحل اين از اهالي ديدة تا برخيزند عموم نصيحت و بوعظ هللا مخلصاً خالصاً..."
  ) 47 صفحة عبدالبهاء، حضرت مبارك قلم از صادره مدنيه رسالة(  ."...گردد بصير و روشن معارف

 نفرمودند؟ بال و محنت نوع هر تحمل شخصاً تعاليم اين انتشار براي بهاءاهللا حضرت آيا
 القدم جمال قيد قد" نفرمودند؟ قبول عالم اهل آزادي براي را تبعيد و حبس حضرت آن آيا
 بهاءاهللا، حضرت آثار از منتخباتي(. "...العالمين لعتق االعظم الحصن في حبس و العالم طالقال

  )71 صفحة ،45 شمارة

 نوع هيچ در دخالت از كامل احتراز با بين، عالم ديدگاهي و روشن وجداني با بنابراين
 پيش از بيش خود وطن احياي براي اجتماعي، نظم و قوانين حرمت رعايت با و حزبي، سياست

 قلوب همه، به واقعي محبت و مهر و پسنديده خدمات و اعمال با. نماييد كوشش و جهد
.  نماييد جلب نيز را خود سرسخت دشمنان احترام حتّي و آوريد بدست را خود اطرافيان

 پيام بيت العدل اعظم خطاب به دانشجويان بهايي
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 سرزمين در اعظم اسم جامعة براي و رسانيد ثبوت به را خود نيت خلوص و امانت و صداقت
 صرفاً شد مذكور آنچه كه مبريد گمان. آوريد بدست روزافزون پذيرش و حرمت زادگاهش
 از حاصله نتايج به. است شما هاي زخم بر مرهمي و شما شكستة قلوب آرامش براي عباراتي

 سال انقالب از بعد واردة تضييقات مقابل در ايران بهائيان باانضباط كردار و رفتار
 از اي فزاينده تعداد تحسين وارده هاي ظلم مقابل در آنان سلوك و روش آيا. بينديشيد1357

 انصاف و عدل شرط البتّه خود حقّة حقوق از شما دفاع است؟ نكرده جلب را شما هموطنان
 حركت حال در شما حقوق از دفاع براي نيز موجود قانوني وسايل كلّية آن، بر عالوه.  است
 و معظم مؤسسات و المللي بين و ملّي سطح در مدني هاي سازمان مختلف، دول آيا.  است

 ولي. نيستيد تنها شما كه البتّه اند؟ نكرده قيام شما حقوق از دفاع براي عالم علمي معروف
 تحمل و صبر كه بدانيد بخوبي و باشد توأم بردباري با بايد راه اين در شما استقامت و پشتكار

 و درد با رود مي پيش كم سرعت با بالطّبيعه كه اجتماعي تحول فرايندهاي پيشبرد براي
  . است همراه و توأم مشقّت

 عصري هر در و است تاريخ سنّت شود مي ظاهر جديداً كه الهي حقيقت هر با ضديت
 هيچ كه است آن داده شهادت آن به استمرار همان با تاريخ كه ديگري واقعيت. شود مي تكرار
 آزادي وقت. است رسيده فرا آن زمان و وقت كه گردد اي عقيده پيشرفت مانع تواند نمي عاملي
 تعصب، نوع هر از بيزاري و دوري زنان، آزادي — ايمان و خرد — دين و علم توافق عقيده،
 فرارسيده بشر نوع تمامي اتّحاد و وحدت عصر حقيقت در و مختلف دول و افراد متقابل احترام
 انگيز تحول اصول اين مقتضيات و مستلزمات با البتّه ايران مردم عميق آرزوهاي و آمال. است

  . دارد مطابقت بهاءاهللا حضرت جهاني

 قرار خود زندگي شعار را آن.  است فالح و نجاح راه و مستقيم صراط ديگران به خدمت
 عملي طرق حضرت، آن از پيروي به. است شما زندگي اعالي مثل عبدالبهاء حضرت. دهيد
 به دوش و ديگران دست اندر دست. يافت خواهيد البتّه را خود عزيز وطنان هم به خدمت براي
  . نماييد كوشش و جهد المنفعه عام امور ترويج براي مقدس سرزمين آن شهروندان ديگر دوش

 اعتاب در. است شجاع و حكيم خيرخواه، بلندهمت، برومند، نفوسي قيام وقت وقت،
 شريفه نفوس اين زمرة از شاءاهللا ان تا گذاريم مي سجود به سر عزيزان شما بياد عليا مقدسة

 بازگشت به فهرست                                                                      . شويد محسوب

 العدل اعظم خطاب به دانشجويان بهاييپيام بيت 
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ساله امر در ايران، همواره شاهد فراز و نشيب هاي بسيار بوده است و همواره معاندين  160تاريخ 
امراهللا در تالش بوده اند كه به هر طريق ممكن ضرباتي را پر هيكل نباض امر الهي در موطن جمال مبارك 

خالفين بوده است، اشاعه اكاذيب و نشر مفتريات عليه ديانت بهايي ، يكي از اقدامات هميشگي م. وارد سازند
حال، مدتي است . كه اكنون شاهديم دوباره بر تالش خود افزوده اند و اين معاندتها مجددا اوج گرفته است

ژه نامه روزنامه جام جم در مورد بهاييان مي گذرد و در اين مدت، در مورد اين ويژه نامه         كه از انتشار وي
 . بيان گرديده استازجانب بهاييان اظهار نظرهاي گوناگوني 

برخي معتقدند كه بايد به مقابله با اين مفتريات پرداخت و به تمام تهمتهاي آن يك به يك پاسخ 
داد و عده اي برآنند كه اين مجادالت ثمري ندارد وتنها باعث خواهد شد كه اذهان احبا از اهداف متعالي 

  . برمي آيند از اين كار نهي مي كنند ديانت بهايي منحرف گردد و حتي جواناني را كه به پاسخگويي

به نظر مي رسد كه جريان وقايعي كه در ادوار مختلف روي داده است بهترين راهنما براي 
   پاسخگويي به اين سوال مي باشد، زيرا كه تارخ همواره در حال تكرار است و تنها صورت حوادث متغير 

در حقيقت ... ":ن سجن حضرت اعلي در ماكو مي فرمايندمي باشند، چنانكه حضرت ولي امراهللا در بيان دورا
را مي توان با دوران شديد سرگوني حضرت بهاهللا در ارض سر ومخالفت ) حضرت اعلي(ايام سجن مبارك 

عبدالعزيز سلطان مستبد عثماني و دو وزير خودخواه و مغرور وي ، عالي پاشا و فوادپاشا مشابه دانست 
ن ايام حضرت عبدالبها در ارض اقدس تحت مخالب عبدالحميد پليد و جمال ،همچنين آن را با تاريكتري

   1".سفاك مماثل شمرد

    مشاهده مي شود كه تارخ داراي مشابهت هاي بسياري است و معاندتهايي كه با امراهللا صورت 
خواهد  مي گيرد و باليايي كه بر احبا وارد مي گردد  سابقه اي در گذشته داشته است و در آينده نيز

چنانچه حضرت عبدالبها در ذكر مصيبتهايي كه پس از صعود جمال مبارك بر ايشان وارد گرديده .داشت
در آتش مي سوختم و مي ساختم و مي گريستم و مي زيستم ، بعد مالحظه گرديد ...  ": است مي فرمايند

چه در علو ربوبيت ظاهر گشته كه باليايي كه بر جمال قدم وارد، يك يك مستولي بر اين عبد مي گردد تا آن
   2"... صورتي در زير دارد آنچه در باالستي. پي در پي انعكاساتش در دنو عبوديت نمايان و عيان شود

نشر اكاذيب عليه امراهللا از همان بدايت اظهار امر حضرت اعلي در ايران آغاز گرديده است و هر وقت 
فوس باعث استيحاش اصحاب تشريع و تنفيذ گرديده به نحوي كه اشتهار نام و مقبوليت عام امراهللا در بين ن

چنانكه بعد از مجلس تبريز و اعالم علني حضرت .واكنش نشان داده اند و بر امحاي امر الهي كوشيده اند
واويال و وامذهبا و واشريعتنا در مجامع ...  "اعلي و ادعاي مهدويت ايشان، علماء مجتهديت و فقهاي معتبرين 

محافل فرياد نمودند و رووساي بابيها در مقابل رسائل تاليف نمودند وبه حسب فكر خويش اجوبه  و مساجد و
   3"...ترتيب دادند

 !پاسخ به شبهات، آري يا نه

 www.newnegah.org نقل از سايت نگاه نو

http://www.newnegah.org
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در دوران حيات عنصري حضرت بهااهللا ، شاهد چنين شبهه پراكني هايي مي باشيم كه در بسياري 
به پاسخگويي كرده اند، هر چند كه ايشان شاهد و مطلع بر غرض از اوقات خود حضرت بهااهللا شخصا آقدام 

چون اين عبد مالحظه نمود كه آنچه ... ": در كتاب بديع مي فرمايند. ورزي و عدم انصاف معترض  بوده اند
مرقوم داشته ازفطرت ظاهرنشده بلكه از كلمات كاذبه انفس مشركه بوده كه در نزد تو مذكور داشته اند، لذا 

لوجه اهللا وحبا لك الزم شد كه جواب مذكوردارم ، كه شايد بقوه رب االرباب حجاب اعظم و سبحات  خالصا
جالل را به انامل قدرت و انقطاع شق نمايي و به مقري كه مقدس از ذكر و اشاره وكلمات و عبارت است  

اگر چه مشاهده . ميزدهي صعود نمايي وسباحان قلزم كبريايي وطايران هواء عز رباني را ازطيوران ظلماني ت
   4".مي شودكه حجاب اكبر بصرت را از منظر اكبر به كلي محروم نموده 

حضرت عبدالبها در برابر انتشار كتاب سيد مهدي دهجي عليه امراهللا ، كه آن را طنين ذباب بل 
اراجيف وهذيان  خالصه از بدايت عالم تا يومنا هذا كتابي به اين": اضعف از آن مي دانسته اند مي فرمايند

شايد نادانان اين كتاب را مدار دليل و برهان . تاليف نشده ولي مولف را گمان كه در ايران ابلهان بي پايانند
يك جلد از آن .آن كتاب نسخ متعدده اش به ايران رفته زيرا به هر جا فرستاده اند... نمايند،هيهات هيهات 

كار اين . يات را درنهايت بالغت با سهل عبارت مرقوم فرماييدكتاب را به دست آريد و مجتمعا جواب آن مفتر
   5".واال خود مينگاشتم... من شب و روز دقيقه آرام ندارم  ...  كار است زيرا نتيجه دارد

مالحظه گرديد كه در هر دوره مفتريات معاندين و فساد ايشان ، توسط احباي الهي و حتي خود 
پس در اين دوره نيز الزم است كه . هيچگاه سكوت اختيار نشده است مظاهر مقدسه مقابله گرديده است و

ياران الهي با تمام قوا به مقابله با اشاعه اين مهمالت پردازند و بر رد من رد علي اهللا آنچه مي توانند 
  . بنويسند

  افشين خسروي 
  بازگشت به فهرست

   

 !پاسخ به شبهات، آري يا نه
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 خير نيت با صرفاً كه را "ايام" پربار و وزين مجلّه! ندارد جواب حساب حرف واقعاً
 هللا محضاً را آن جام جام و تهيه سيما و صدا توسط آن راه جويندگان و حقيقت اهل هدايت
 آوري جمع گهربار و متعدد مقاالت و كشيده زحمت خيلي الحقّ. شد زيارت اند، فرموده توزيع
 كه گفت مريزاد دست بايد و ندارد جواب البتّه و است حساب حرف هم آن همهء. اند نموده
 روشن را بسياري و اند انداخته بهائي و بابي آيين دو به مربوط خفيه حقايق بر نوراني پرتوي
 اينگونه تهيه به وقتي آينده در تا كرد اشاره بايد نكته چند به تذكـّر باب من اما. اند ساخته
   :نرود درزش الي مو كه كنند تمام را كار پردازند، مي مهمه مطالب

   :كلـّي مطالب

 يا كسي وقتي. است حاكم استهزاء و تمسخر لحن مجلـّه عرض و طول تمام در  -1
 مرموز پوزخند آن اينجا در الاقل بپردازند، حقيقت تحرّي به كه كنيد مي دعوت را كساني
 در چون. بدهد اهميت شما حرف به قدري خواننده تا كنيد دور خود از را آخوندي لب گوشه
   .دهد مي گوش حساب حرف به بلكه دهد نمي گوش تمسخر به كسي ديگر زمان اين

 سال 160 طول در كه الطائالتي تكرار از كنيد مي منتشر را جديدي مجموعهء وقتي -2
 با طهران و مشهد در كه فضاحتي آن. نماييد خودداري شده ثابت منصفي هر بر آنها بطالن
 و كنيد ثابت را تزاري روسيهء به بهائي امر وابستگي تا آورديد بار به دالگوركي خاطرات تهيه
 جعل با ابتدا از كه شافي و كافي است اي نمونه كنيد آوري جمع را آن شديد مجبور خودتان بعد

   .حقيقت بيان نه اي داشته را اذهان تخديش قصد اكاذيب

 ساير در ايد، كرده ذكر بهائيان از ديگر كشورهاي حمايت مورد در كه هايي مثال -3
 چند براي اكرم رسول حضرت كه دانيم مي. داشت وجود نيز اسالم دور در بخصوص و ادوار

 مورد در. كرد حمايت ايشان سفير از و داد مثبت جواب روم قيصر فقط و فرستادند نامه پادشاه
 تا كنند سفر حبشه به فرمودند آنها به اكرم رسول حضرت مسلمانان، بر كفـّار فشار موقع ديگر،

 با را بهاءاهللا حضرت لوح انگليس ملكهء اگر حال،. آيند در اقليم آن پادشاه حمايت تحت در

 !نداردحرف حساب جواب 

  www.saghar.orgساغر  نقل از سايت 

http://www.saghar.org
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 پناهنده آباد عشق به مسلمانان ظلم از بهائيان اگر است؟ بوده او حمايت بر دالّ گرفته احترام
   است؟ بوده آنها از روسيه حمايت بر دالّ شدند،

 حتـّي بنگاريد؛ بعد و كنيد پيدا اطـّالع آن سقم و صحت از نويسيد مي مطلبي وقتي -4
 كه نبوده متوجه اينقدر نويسنده. است "پاسال ثابت" آنها از يكي ايد؛ ننوشته درست را اسامي

 منصور گذشته، آن از. بوده او شركت نام "پاسال ثابت" و است "ثابت حبيب" نظر مورد فرد
 از و ندارد او به ربطي پدرش بودن بهائي و بوده مسلمان مادر از كه كرد اعالم بارها روحاني
 زاده بهائي اگرچه ساواكي، ثابتي پرويز نبود؛ بهائي آرام، احمد آنكه ديگر. است شيعه مسلمان

 ثابت كه آن براي هويدا). بداند را بهائي و زاده بهائي فرق نويسنده اگر البتّه( نبود بهائي ولي بود
 روز در حتـّي و برد كربال و نجف متبرّكهء اماكن زيارت به را مادرش نيست بهائي كند

 آيهء به حتـّي نويسنده. نيست بهائي كه كرد اعالم رسماً خلخالي آقاي توسط اش محاكمه
 احترام "مؤمناً لست السالم اليكُم ألقي لمن التقولو و" فرمايد، مي كه نيز قرآن كريمهء

 شود، مسلمان تا كنيد تشهد گفتن به وادار را كسي كه كنيد نمي تالش شما مگر. گذارد نمي
 اساس بي ادعاهاي اثبات براي هم باز شما و مسلمانند گويند مي خودشان روحاني و هويدا امثال
   .كنيد مي قلمداد بهائي را آنها خود

 هاي نوشته به نه نمود شواهد ذكر بحث مورد آيين كتب از بايد مدعا اثبات در  -5
 ذكر به و اند نشده نائل خود طلبانهء جاه اميال به كه اين از سرخوردگي علـّت به كه كساني
 كساني براي مگر نيستند و نبوده ذكر اليق نيكو و آيتي امثال. شود استناد اند، پرداخته اكاذيب

 بخواهد كسي اگر آيا. كنند دراز آنها سوي به نياز دست مطلب اثبات در درماندگي شدت از كه
   كند؟ رجوع كليميان و مسيحيان هاي رديه به بايد كند، تحقيق اسالم مورد در

  :جزئي مطالب بعضي

 اعتقاد علـّت به نه شما دارد داللت كه ايد كرده اشاره مهمي مطلب به 2 صفحه در -1 
 ستون به. پردازيد مي عيد اين برگزاري به "بهائيها با رقابت" براي صرفاً بلكه شعبان نيمه به

 !حرف حساب جواب ندارد
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 محمد الزّمان صاحب حضرت براي را دكّانها بيشتر": بيندازيد نگاهي صفحه اين چهارم و سوم
 بهائيها با رقابت براي مخصوصاً عيد اين و بودند كرده زينت) عج( دوازدهمين امام حسن بن

 با تا شد متوسل بايد مستمسكي هر به باشد، نداشته وجود ايماني وقتي البتّه. "شود مي گرفته
   .برخاست مخالفت به گروهي

 صفا، مهرداد آقاي محترم، نويسندهء رسد مي نظر به تزاري روسيه با ارتباط مورد در  -2
 چه هر و اند كرده وارد را روسيه كلمهء جستجو بخش در و داده اينترنت به را بهائي كتاب
 كشوري از را كااليي نمايندگي كسي اگر. اند دانسته روسيه با بهائي امر ارتباط بر دالّ اند يافته

 دارد؟ او ايمان و دين با ارتباطي چه باشد، داشته تجاري روابط كشوري با شخصي اگر بگيرد،
 مگر كنند؟ مي وارد كاال خارج از كه نيستند بازرگانان از بسياري طهران، بازار در اكنون هم مگر

 هر كه زنيد مي حرفي چرا آخر هستند؟ كاال صادركنندهء كشور نشاندهء دست اينها همهء
 ملجاً و پناه محلّ كه آباد عشق شد؛ اشاره قبالً هم آباد عشق مورد در بخندد؟ شما به اي خواننده
 حضرت زمان در مسلمانان پناه و ملجأ كه است حبشه مانند بود، زمان آن بهائيان و بابيان
 كه است مسلمانان از ها انگليسي حمايت بر دالّ انگليسي، به قرآن ترجمهء آيا. بود اكرم رسول
 را روسي به بهائيان آثار ترجمهء در روسي منصب صاحب تومانسكي كاپيتان اقدام شما

 سفارتخانهء و روسيه استقراضي بانك در آيا ايد؟ گرفته "بهائيت و روسيه پيوند بر شاهدي"
 جزء به اگر نبود؟ كار مشغول آنجا در مسلماني هيچ كردند؟ مي كار بهائيان فقط مزبور كشور
 صفا مهرداد آقاي ترّهات به كه وقت حيف و شود كاغذ من هفتاد مثنوي بپردازيم مطالب جزء

   .شود داده جواب

 چنان و شده اشاره بهائيان به مسلمانان ظلم ننگين شواهد از يكي به 9 صفحهء در  -3
 آباد عشق در اصفهاني محمدرضا جناب شهادت موضوع. ببين و بيا كه داده جلوه وارونه را آن
 كرده مباهات آن به نويسنده كه( سرافرازي نه باشد بايد اسالمي امت شرمساري مايهء واقعاً كه

 كه قاتلي دو فقط كه است چطور. است ايشان منطقي بي بارز مصاديق از ديگر يكي ،)است
 وي اهانت" متوجه رساندند، قتل به را فردي چاقو ضربه سي از بيش با خلوت اي نقطه در شبانه

 !حرف حساب جواب ندارد
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 وساطت كنيد مي سعي چرا. نزدند حرفي باره اين در ديگران و شدند "مسلمانان مقدسات به
 طريق كه كنيد مالحظه كنيد؟ پوشي پرده بود متـّهمين خانوادهء درخواست به بنا كه را بهائيان
   .نپوييديد را انصاف

 از خداوند را اسالمي امت و است گوهر و در وجودش واقعاً كه جوادزاده عليرضا  -4
 وجود از آمد نمي بدش عثماني حكومت كه است فرموده 11 صفحه در نفرمايد، محروم وجودش
 لحن ناگهان جويد، بهره ايران با خويش "آميز تحكّم" روابط ترازوي در سنگي عنوان به بهائيان

 اسالمبول به بغداد از را گروه اين ايران فشار تحت عثماني حكومت نوشته و داده تغيير را خود
 آن از. اين به آن يا كند مي حكم آن به اين كه نشد معلوم باالخره. كرد تبعيد ادرنه بعد و

 و پسر و بهاء" با عثماني رجال از برخي ميان حسنه روابط وجود از تاريخي قرائن به گذشته،
 و مباركه عائلهء و بهاءاهللا حضرت تبعيد به اما دارد؛ اشاره گذرا طور به "عبدالبهاء او جانشين
 اخرب" در قاتالن و دزدان منفاي به سپس و ادرنه به اسالمبول از زمستان سرماي در اصحاب

 اشاره عثماني صدراعظم به بهاءاهللا حضرت اللـّحن شديد لوح دو به. كند نمي اشاره "دنيا مدن
 دنيا نقاط بدتري به را بهاءاهللا حضرت محبت و دوستي سر از عثماني دولت شايد. كند نمي

   .اند شده متوجه جوادزاده آقاي فقط را موضوع اين و كرده تبعيد

 رئيس لوح در بهاءاهللا حضرت بيان ياد به مرا مجلـّه اين انتشار كه، آن كالم ملخّص
 علي يجتمعون الـّذين كاألطفال رؤسائها وجدنا المدينة وردنا فلما": فرمايند  مي كه انداخت
 حكمة كلمات من عليه ونُلقط اهللا علـّمني ما لنعلـّمه بالغٍ من منهم ماوجدنا و به ليلعبوا الطـّين
   "...منيع

 تورج آقاي قول به ايد، ساخته منتشر تحقيقي اي مجلـّه عنوان تحت شما كه آنچه
 استنباطات مجعوله، اكاذيب منسوخه، افكار. ندارد كردن بررسي و خواندن ارزش واقعاً اميني،

 نامربوط مواضيع به مطالب دادن ربط منويات، كردن منكوس رديه، از منقول شواهد غيرمعقوله،
 بررسي را يكي يكي و بنشيند باشد، داشته حوصله و حال كسي اگر كه ديگر نكات از بسيار و

  بازگشت به فهرست                                                     .باد خوش جانتان. نمايد

 !حرف حساب جواب ندارد
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 ايران. ميشد ديده چيز همه ارتفاع آن از.بود ايستاده آميز غرور ساييده افالك بر سر ستوني باالي بر
 آنچه هر و نجابتش, وقارش, آالتش زيور. بود نداده كف از را وقارش ولي بود شكسته گردنش.مينگريست را
 ايران درباره آنچه تا بو كرده جدا سرش از را گوشهايش. بود زادگيش اصيل از حكايت ميشد يافت او در

 گرفته سخره به را شكنش گردن انگار بود ايستاده راست ولي بود شكسته گردنش.نشنود ميگويند زمين
 و تمدن مهد, مردانش پاك و دليران مهد, ايرانش.بود شرمنده شايد يا, داشت بيم چيزي از اما. باشد

, بودند گستر عدالت حاكمانش, بود يكي جهان و ايران نقشه زماني. بود آمده آن سر بر چه.... خردش
 نگاهبانش  فريدونها و آرشها, رستمها, بودند آزاد مردمانش, بودند آباد هايش شهر,بودند شهره خردمندانش

 به نداد اجازه ولي شد جاري اش گونه بر اشكي. ميĤورد ياد به را روزها آن. داشتند هراس دروغ از. بودند
  .بزند صدمه وقارش

 از و نشسته تخت بر داريوش بود ديده. بخشيد را قاتلش كورش بود ديده. بود ديده را ايران تاريخ او
 را حشايار فرزندش به داريوش وصيت. دشنه زور به نه ميĤورند رغبت و رضا با را هدايا جهان گوشه چهار

  "بود شنيده

 و ببيني آنجا را من سنگي تابوت و بشوي قبر وارد ميتواني كه زماني هر تا مكن مسدود را قبرم... 
 خواهي نيز تو و مردم كردم مي سلطنت كشور پنج و بيست بر و بودم مقتدر پادشاهي پدرت من كه بفهمي

 و خاركن يك خواه ، باشد كشور پنج و بيست پادشاه خواه بميرد، كه است اين آدمي سرنوشت كه زيرا مرد
 و بشوي من قبر وارد آوري مي بدست فرصت كه زمان هر تو اگر ماند، نخواهد باقي جهان اين در كس هيچ

 اشك سنگ

  سيب سرخ: نويسنده



 

ه ح ف     13 ص
 

 در مقدوني اسكندر بود ديده حتي او, "...كرد نخواهد غلبه تو بر خودخواهي و غرور ببيني، مرا تابوت
 روي را آن و درآورد را اش شنل  ريخت اشك و زد زانو رسيد كورش مقبره به وقتي هايش جهانگشايي

 معشوقه. كرد امتناع جمشيد تخت سوختن از حتي او انداخت بود، آن در كورش پيكر بقاياي كه صندوقي
  .نبود مدارس تاريخ كتب در حتي ها افتخار اين از اثري ديگر. داد انجام را قبيح اين تائيس اش

. را ويران نه را ايران دل چشم با سر چشم با نه ميديد را ايران. بود ايستاده ستون باالي در او
  :بكشد فرياد ميخواست.بگيرد باال را سرش داشت اميد. داشت اميد آينده به.ببيند ويران را ايران نميخواست

  ايران  ايران ايران

  :خواند لب زير و كرد بسنده ابيات اين به تنها امروز اما. بشنوند جهانيان كه فريادي 

  دهيم ميهن به كشور كـه به آن از                 دهيم كشـتن به تن سر به سر اگر

  شود ويران كه ايران است دريغ

  شود   شـيران و پلـنگان  كنام

  بازگشت به فهرست

  

  

   

  

  

  

  

 اشك سنگ
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 قبرستان محل به بلدوزر سرانه، خود مسئول، غير افرادي 18/6/1386 و 17/6/1386 بين تاريخ در
 كيلومتري15 حدود در واقع ،)آباد امير و شهر يزدان گلدشت، ويالشهر، آباد، نجف( منطقه بهايي ي جامعه
 سنگهاي نموده، تخريب را موجود ي مقبره 95 تمام و برده) شهر شمال كوه رشته پشت(آباد نجف شمال
 اين ي پرشده بلوك اولين اطراف كه كاجي كوچك درختهاي روي و كنده جا از را آنها روي دست يك

 بهداشتي سرويس يك). است شده گرفته نظر در مقبره 5×19=95 بلوك هر براي( اند ريخته است، گلستان
 آبياري نيز و اضطراري مصارف براي كه را تانكي عدد دو و اند نموده ويران كامال بوده محل در كه را كوچكي
 بلوك در موجود قبر مورد 5 همچنين. اند كرده استفاده قابل غير زده، شديد ي صدمه بوده موجود درختها
 مقبره 8 حدود و اند نموده صاف و ويران كامال بود نشده بندي سنگ هنوز و شده ايجاد اخيرا كه را جديد
  .اند كرده پر نيز را آماده ي شده كنده

 براي قانوني ي اجازه كسـب جهـت اي نامه تقاضا قبل هفته سه حدود بهايي، جامعه نماينده 
 حدود از بعد كه پاسخي بود اين و كرد فرمانداري مسئوالن تقديم قبرستان زمين در غسالخانه يك تاسيس

  . شد داده تقاضا اين به ماه يك

 توهين ي شده تايپ ي نامه) 16/6/1386(گذشته ي جمعه شب در كه است ذكر به الزم ضمن در 
 منازل اين ديوارهاي روي و انداختند ويالشهر در بهايي ي خانواده 30 به قريب داخل به را آميزي تهديد و

 مركز نيز و 12 كالنتري به) جمعه صبح(  بالفاصله مراتب كه نوشتند آميز توهين و زشت شعارهاي
  . شد داده اطالع آباد نجف بسيج فرماندهي

 مراجع طرف از ،1374 سال در زياد، هاي پيگيري و مراجعات طي متصاعدين دفن براي زمين اين 
  . شد داده جامعه اين به اصفهان، شهر اطالعات ي اداره بخصوص صالح، ذي

 در آباد، نجف شهرستان فرماندار با دوستانه جوي در ، محل بهاييان از تعدادي مسموع، قرار به 
 نامه تظلم ايشان راهنمايي به سپس. كردند مطرح مشروحا  را امده بوجود مسائل و مالقات او كار محل اطاق
 هيئت و شد تقديم ايشان سياسي معاون به نوشت، آن روي رسيدگي دستور فرماندار كه تايپي و كتبي

 تمام صميمانه و دوستانه بسيار جوي در مجددا بودند، كرده امضاء هم را نامه تظلم ذيل همگي كه نمايندگي
 به هايي پيشنهاد حمله، و توطئه اين عامالن شناسائي و يابي رد براي حتي و كردند گوشزد را الزمه مسائل
 نگران چندان ما كه شد تفهيم خوبي به ايشان براي. داد پيگيري و رسيدگي قول ايشان. نمودند ارائه ايشان

 خواهيم استفاده آماده و سازي باز سريعا را آن بيكاري و نداري رغم علي احبا، همت با چون نيستيم گلستان

 آباد اصفهانگزارش تخريب گلستان نجف

   www.noghtenazar.orgنقطه نظر نقل از سايت 

http://www.noghtenazar.org
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 شش حدود مثل وقت يـك شكن، قانون و سر خود افرادي چنين كه است ناحيه اين از بيشتر ما نگراني. كرد
 به سنگ و آجر پاره و مولوتف كوكتل كردن پرتاب به شب نيمه از بعد ساعات در نكنند هوس قبل، سال
. داد مجدانه رسيدگي قول و سپرد گوش ما حرفهاي تمامي به فرماندار معاون. نمايند اقدام احبا منازل داخل
 انان اصلي وظايف از كه مهم اين در حد چه تا ان مجريان و دولت قانوني نمايندگان اين كه ديد بايد حال
 مي تقديم مربوطه نامه تهديد همچنين و شده ويران قبرستان از تصويري ضميمه به.شد خواهند موفق است
  .نمايد نياز بي ديگري توضيح هر از را ما و باشد گويا شاهدي خود تا گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بازگشت به فهرست

   

 آباد اصفهان گزارش تخريب گلستان نجف

 قسمتي از خسارات وارده به گلستان نجف آباد
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جهت . آوريم اخطاريه اي خطاب به جامعة بهايي صادر نموده است كه متن آن را در زير مي حزب الهجديداً 
  .مراجعه نماييد سايت نقطه نظرمشاهدة اصل اخطاريه به 

  :اخطاريهاما 

  بسم اهللا القاسم الجبارين

  )اخطارية اول(

  وطن فروشان اجنبي -جاسوسان استكبار جهاني-عناصر خودفروختة بهايي

ايد ما ميگذاريم كشور امام زمان را محلي امن براي عقايد پوچ و توخالي كه دست   گمان كرده
وباره خون مردم را بمكيد نوشته استعمار غرب است قرار دهيد و مانند رژيم طاغوتي پهلوي ، د

  .و اقتصاد كشور را قبضه نماييد

) عج( در رگهايمان و اميد ظهور حضرت ولي عصر خون حسينما امت حزب اله تا زماني كه 
در سرمان هست، به عناصر ستون پنجم دشمن اسالم و مسلمين اجازه نخواهيم داد تا قد علم 

  .چپاول و نابود نمايند كنند و عقيده و فرهنگ اسالمي و ايراني مان را

ايم تا جلوي شما وطن فروشان را بگيرند ولي  ما از اولياي امر تا كنون تقاضاهاي بيشماري كرده
اما مسئله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و سفارش . ظاهراً آنها گوششان شنوا نيست

  .اصلي باز نمي دارد ما را از وظيفه» كلكم راع و كلكم مسئوالً«پيامبر اعظم كه ميفرمايند 

  .اگر سر جايتان نشستيد كه فبها و اال منتظر مرحله بعدي باشيد          

  »امت حزب اله«

  .متن اخطاريه از تصوير آن در سايت نقطه نظر گرفته شده است

 بازگشت به فهرست

 اخطارية حزب اله خطاب  به بهاييان

http://www.noghtenazar.org
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  يهبا هللا

بشتاب نشريه الكترونيكي است كه موقتاً به صورت آزمايشي، و از طريق پست الكترونيك ارسال 
گيري  تهيه و تأليف مقاالت و در نهايت، شكل جهتهمواره منتظر ياري شما عزيزان » بشتاب«. گردد مي

جهت ارائة   beshetab_mag@yahoo.comبا آدرس  خواهشمند است. ساختاري مناسب مي باشد
و يا  beshetab.mihanblog.comوبالگ بشتاب نيز به آدرس . نظريات و مطالب خود، در تماس باشيد

beshetab.weblog.sh كشد هواره براي ياري شما انتظار مي.  

  با تشكر                                                                                

                                                                                         

 

 دربارة بشتاب
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