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  )1(قالي زيبا 

ايد؟ زيبايي اين قالي به چه چيزي وابسته است؟ اگر  به قالي زير پاي خود توجه نموده تا به حالآيا 
شد؟ مسلماً تنوع، يكي از نكات مهمي است  يكرنگ بودند، آيا باز هم اين قالي زيبا ميتمام نخهاي اين قالي 

اگر رنگهاي متنوع يك قالي، به طور ! اما مطلب مهمتري هم هست. كه براي زيبايي بايد به آن اهميت داد
پس . مسلماً خير شود؟ آشفته و غير منظم در كنار هم قرار بگيرند، آيا بازهم چنين قالي زيبايي ساخته مي

  .وحدت در كثرتآن هم . با اين مثال شايد بهتر بتوانيم معني وحدت را درك كنيم

تنوع نژادي، قومي، . بياييد با الهام گرفتن از همين مثال ساده، در زندگي انسانها نيز تفكر كنيم
خداوند عالميان اولين ضرورت به عبارت ديگر، . فرهنگي و چندين تنوع ديگر در زندگي ما انسانها وجود دارد

ضرورت وحدت و . اما يك ضرورت ديگر هم الزم داريم. براي زيبا شدن را در وجود ما انسانها قرار داده است
بايد دستي باشد تا نخهاي رنگ و وارنگ را در كنار هم قرار دهد و با نظم و هنري خاص، آنها را به هم . اتحاد
اي مافوق بشري، انسانهاي متنوع را در كنار هم گرد آورد و راه و  هم بايد قوه مسلماً در دنياي انسانها. ببافد

  .نظمِ زيبايي را براي آنها مشخص سازد

بينيم كه عاملي وجود  اگر بازهم در مثال قالي يا هر مثالي كه وحدت را نشان دهد تأمل كنيم، مي
كنند؛  انيم كه گرگها، دسته جمعي شكار ميد مثالً مي. داشته كه موجب اتحاد ميانِ چند عضو شده است

پس هدف آنها از وحدت، يا به عبارت ديگر عاملي كه آنها را . اند يعني براي شكار كردن با هم متحد شده
بياييد . يا مثالً هدف از اتحاد نخها، ساختن يك قالي زيباست. است است، بهتر شكاركردن بوده متحد ساخته

  .اميماين هدف را نقطة اشتراك بن

حال آيا ما انسانها نقطة اشتراكي داريم كه ما را باهم متحد سازد؟ اصالً آيا احتياج هست كه با هم 
مثل دستي كه با (اي ما را باهم متّحد خواهد ساخت  متّحد باشيم؟ و اگر قرار شد باهم متّحد باشيم چه قوه

كجاست؟ اگر كلّ بشر با هم متّحد باشند ؟ در ضمن بايد بدانيم كه حيطة اتّحاد ما )بافد هنر خود فرش مي
بهتر است يا اينكه فقط گروهي خاص بايد در بين خود اتحاد ايجاد كنند؟ اصالً بويي از اتحاد در جامعة 

  رسد يا نه؟ بشري امروز به مشام مي

بلكه اتحاد به معناي قرار . ما تا به اينجا فهميديم كه وحدت و اتحاد به معني عدم تنوع نيست
پس نقطة اشتراك . ن اعضاي يك جامعه در يك مسير خاص، در جهت نيل به اهداف آن جامعه استگرفت

يعني اگر ما انسانها بخواهيم با هم اتحاد داشته باشيم بايد يك هدف . هر اتحادي همان هدف جامعه است

 قالي زيبا
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لويزيون نگاه حتماً شما ت. شود از اينجا به بعد، مطلب كمي پيچيده مي. مشترك بين خودمان پيدا كنيم
كنيد  گيري مي خوانيد و اگر به اينترنت هم دسترسي داريد و مسايل اجتماعي را پي كنيد و يا روزنامه مي مي

دانيد كه امروزه ملل مختلف در سراسر عالم با دولتمردان مختلف، با  ايد حتماً مي اگر اينگونه. كه چه بهتر
و هركدام نيز براي رسيدن به اهداف خود راهي جدا در  هاي متفاوت و با اهداف متفاوت وجود دارند ايده

حال ما از كجا بدانيم كدام هدف از اين همه اهداف . دانند گيرند و هركدام نيز راه خود را درست مي پيش مي
متنوعه براي جوامع بشري الزم است و اگر ما اين هدف را يافتيم چگونه بايد ديگران را در راه نيل به اين 

  نماييم؟هدف متحد 

مثالً همة آنها زيبايي را . هايشان دارند مسلماً همة آحاد بشري نقاط مشتركي در عاليق و خواسته
اما ظاهراً هركدامشان به طريقي براي نيل به اين اهداف . دانند دوست دارند و همگي آسايش را الزم مي

  .كنند تالش مي

  . پس ما تا اينجا چند مورد از اهداف بشري را پيدا كرديم

  توانيد چند مورد ديگر را مثال بزنيد؟ آيا شما مي*

ظاهراً مشكل اصلي ما پيدا كردن هدف مشترك نيست، بلكه پيدا كردن راهي صحيح براي نيل به 
  . اين اهداف است

اي ديگر  را در نظر بگيريد كه از سيارهشود اين راه را پيدا كرد؟ يك انسان  به نظر شما چگونه مي*
او چگونه بايد راه سعادت . آيد و هيچ اطالعي از فرهنگها و مذاهب و اديان اين كره ندارد به كرة زمين مي

  جامعة بشري را بيابد؟

را  جستجو براي يافتن حقيقتآيد و موضوع  اينجاست كه عقل و خرد آدمي به كار او مي

هاي موجود را ببينم و آنها را  بايد تمامي راهبايد تحقيق كنم؛  گويد عقل مي. كشد پيش مي
مسلماً نبايد در اين راه، تعصب و حب و بغض را در دل راه دهم؛ زيرا مانع «: گويد عقل مي. بررسي كنم

 بايد تمام افكاري و وابستگيهايي را كه از قبل در ذهن داشتم به دور ريزم و. شود تا حقيقت را پيدا كنم مي
هاي خدا، براي خود طرز فكر و اعتقادات مخصوص به  به يقين، همة بنده. تنها به خداي خود متوسل باشم

انسان خودش عقل . اگر بخواهم به هر كدام متوسل شوم، ممكن است هرگز به حقيقت نرسم. خود را دارند
ايد از هيچ كس چيزي بپرسم، البته اين بدين معنا نيست كه نب. تواند راه را از چاه تشخيص دهد دارد و مي

 قالي زيبا
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اگر معني چيزي را . ها را خودم بسنجم بلكه بايد تمام يافته. اگر اينگونه باشد كه اصالً تحقيق معني ندارد
اما بهتر است براي نظر دادن در مورد درست يا غلط بودن چيزي، همة . پرسم دانم، حتماً آن را مي نمي

بلكه بايد در ابتدا اصل آن را مورد . مخالفان آن چيز مراجعه نمايم جوانب را در نظر بگيرم و نبايد تنها به
  ».بررسي قرار دهم

  گويد يا اشتباه؟ به نظر شما عقل درست مي! خب*

يعني خدا اصل حقيقت است و از آنجا كه خدا يكي است پس  .است حقيكي از صفات خدا 
در نتيجه اگر تمام انسانها . خدا هم دوتا بود) استغفراهللا(اگر حقيقت دوتا بود پس . حقيقت هم يكي است

كند بنگرند و هرگونه تعصب را از خود دور  حكم مي) عقل سليم(طالب حقيقت باشند و آنگونه كه عقلشان 
رسند و راه واحدي را براي رسيدن به اهدافشان پيدا  همگي به يك حقيقت واحد ميكنند، در نتيجه 

  .كنند مي

بدين ترتيب معلوم شد براي رسيدن به اتحاد و وحدت، جستجوي حقيقت 
  !الزم است

  )حقيقت را بجوييد(زند يا نه؟  حال كمي فكر كنيد كه آيا اصالً خود اين مقاله حرف حق مي

حقيقت فكر كنيم و در آن تعمق زيادي نماييم و در اين راه كوشش زيادي اگر به اصل جستجوي 
مثالً شايد اصل حقيقت اين باشد كه انسانها بايد . بكنيم، شايد خيلي از سؤاالت ديگر نيز براي ما روشن شود

  !پس اگر حقيقت را بيابيم متوجه ميشويم كه آيا اتحاد الزم هست يانه. با يكديگر متحد شوند

  راه ديگر بايد ببينيم آيا وحدت و اتحاد براي جهان امروز ما آدمها الزم است يا نه؟ حال از

چراكه همانگونه كه گفتيم يكي از . آري الزم است: توان پيدا نمود جواب اين سؤال را به راحتي مي
آسايش خود،  البته بگذريم كه خيلي از انسانها براي يافتن. نيازهاي مبرم فطري انسان، نياز به آسايش است

اگر بخواهيم آرامش و آسايش را به تمام ابناء بشري باز گردانيم، بايد . گيرند آسايش ديگران را از آنها مي
چرا؟ چون اگر . الزمة صلح اتحاد است كهدانيم  صلح را ميان تمام اقوام و ملل عالم برقرار نماييم و مي

راي هم آشوب به پا كنند، ديگر چه صلح و چه آرامشي ملل عالم مرتّباً بخواهند با هم مخالفت نمايند و ب
باقي خواهد ماند؟ ما بايد مثل نخهاي قالي باشيم كه ميخواهند يك قالي زيبا بيافرينند، گرچه رنگها ممكن 

باشند، اما چون هدفي مشترك دارند، باهم متحد  است همانند سياه و سفيد كامالً شكلي مخالف هم داشته
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كنند بلكه  ل نميديگر را تحم هم. كشند و باهم مهربان هستند را در آغوش مي ديگر شوند و هم مي
  .ورزند به هم عشق مي

گويند كه براي آسايش و آرامش بشر و هدايت او به راه راست  چنانچه فرستادگان الهي نيز خود مي
عالم آيا روستاي ما، محلّة ما، شهر ما، كشور ما، . آيا اين هدف كافي نيست كه ما باهم متّحد باشيم. اند آمده
  ! نياز به اصالح و آسايش ندارد؟ پس حيطة اتحاد ما نيز بايد كل عام انساني باشد ما

  كنيد؟ شما چطور فكر مي*

  ميان انسانها به وجود آورد؟ تواند اين اتحاد را اي مي سؤال بعدي ما اين بود كه چه قوه

كند جداي خود نخها است، ما  بافد و آنها را متحد مي همانگونه كه دستي كه نخها را به هم مي
توانيم به راحتي  اين بار نيز مي. اي مافوق اجتماع خودمان نياز داريم تا بتوانيم متحد شويم انسانها نيز به قوه
اي كه پيامبران  قوه. اند اي است كه پيامبران حامل آن ، قوهاست بهترين قوه، قوة الهيپاسخ دهيم كه 

پس ما بايد براي ايجاد . الهي بارها و بارها به خاطر اهداء آن به جامعة بشري به مرگ و شكنجه محكوم شدند
  : اتحاد ميان عالميان به اين قوة الهي تمسك جوييم و

  آباد دست به دست هم دهيم به مهر، عالم خويش را كنيم

  پايان قسمت اول

  :را به آدرس زير ارسال نماييددار  ستارهنظرات و انتقادات، ديدگاهها، و پاسخ خود به پرسشهاي 

beshetab_mag@yahoo.com  
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 بهائي پدرم چون بودم ترديد دچار بهائي اعتقادات ارزش و حقانيت به نسبت كودكي دردوران من
 جامعه به  نسبت خانه از خارج در كه مطالبي به نسبت ولي كردم نمي زندگي بهائي محيط در بنابراين نبود

 آنچه آيا بدانم ميخواست دلم بود وافتراء بدگوئي اگر مخصوصاً بودم حساس شد مي بيان بهائي ديانت و
  نه؟ يا است راست ميگويند

 درباره مطالبي فقه معلمين مخصوصاً معلمين از بعضي كه بود مدرسه در من اوليه هاي تجربه
 شب آخر در بهائي درجلسات كه ميكردند تعريف مضمون اين به داستاني ومعموالً ميگفتند بهائي جلسات
 ايامي مقارن واين ايم شنيده مختلف هاي صورت به ما ةهم كه هائي داستان.... و ميكنند خاموش را ها چراغ
. بود معروف جمعه شب جلسات به ما شهر در كه اي جلسه ميرفتم بهائي جلسه به جمعه شبهاي من كه بود
 عصمت و عفت اهميت به نسبت اوقات خيلي ميگذشت اخالقي مسائل طرح به معموالً كه جلسات اين در

 عدم به  شبانه جلسات ذكر با را بهائيان سركالس در شرعيات معلم كه  روز يك هست يادم ميشد تاكيد
 حضرت از بيان اين جا آن در كردم شركت جمعه شب بهائي محفل در بود كرده متهم عصمت و عفت رعايت
 : شد مطرح البهاء عبد

 خصائص از و است انساني عالم مقامات اعظم اين.  نيست عصمت و عفت از اعظم امري عنداهللا " 
  "حيواني عالم مقتضيات از آن دون و رحماني خلقت اين

 صداقت از شود مي گفته بهائي ديانت با مخالفت در چه آن كه شدم حقيقت اين متوجه روز آن از
 ابائي گفتن دروغ از آن كوبيدن براي بودند معتقد بهائي جامعه با مبارزه به چون افراد اين ولي است عاري

 با ها وبار ها بار اعتقادي چنين با ارتباط در "ميكند مشروع را وسيله هدف "كه بودند معتقد يعني نداشتند
 وافتراء دروغ جز ميگويند آنچه كه شدم مي نكته اين متوجه تحقيق با بار هر و ميشدم مواجه ديگري موارد
 نطق بهائي ديانت عليه بر طهران راديو از فلسفي كه زماني بعد سالهاي كه هست يادم دقيقاً.  نيست ي چيز

 عالقه وطن به ها اين "گفت كه شنيدم فلسفي باصداي راديو از خود گوش به بودم شده بزرگتر  من و ميكرد
 دارد دوست را وطنش كه كسي براي يعني    الوطن يحب لمن الفخر ليس:   ميگويند بطوريكه ندارند اي

  ورزيدم مي عشق كشورم به عاشقانه امروز چون و بودم جوان كه من براي موضوع واين. نيست افتخاري
 :كه است اين جمله كامل فرم و اصل كه رسيدم نتيجه اين به كردم تحقيق كه وقتي.بود بزرگي شوك

 دوست را وطنش كه كسي براي افتخار نيست( "العالم يحب لمن بل الوطن يحب لمن الفخر ليس" 
  )دارد دوست را دنيا كه است كسي براي افتخار بلكه دارد

 وارونه هاي نعل

  www.newnegah.org نقل از سايت نگاه

http://www.newnegah.org
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 وطن داشتن دوست چون شدم آن صحت و اهميت متوجه بيشتر كردم فكر جمله اين روي هرچه
 ولي بفروشد فخر ديگران به احساس اين بخاطر نبايد داشت دوست را وطنش كسي واگر است طبيعي امري
 دارد كه احساسي به نسبت ميتواند بود دنيا مردم به خدمت ودرفكر داشت دوست را دنيا تمام كسي اگر

 در تحريفات نوع اين.باشد تواند نمي دوستي وطن مغاير آن ومردم دنيا داشتن دوست واين باشد مفتخر
 اين  نيز اخير سالهاي.ميشود ديده زياد دارند را مردم رهبري ادعاي كه كساني و ستيزان بهائي هاي نوشته
 مثال عنوان به زير موارد كه شود مي ديده بيشتر   وتزوير ودروغ باافترا اتهامات كردن وارد و ها گوئي خالف
  . ميگردد ذكر

 : گويند مي كه است اين اخير سالهاي در بهائي جامعه به وارده اتهامات از يكي 

  اتهام

 .نمائيد توجه زير سند به وحال .!گرديد مي اداره آنان توسط بودو بهائيان دست در ساواك گذشته رژيم در

  اسناد

 :است نموده چاپ شرح اين به را سندي عكس1980جون9 تاريخ84درشماره مجاهد روزنامه

  سري

 241/1950:شماره                                                       ساواك رياست: به

 27/8/51:تاريخ                                                                   سوم كل اداره:از

  اسالمي تبليغات انجمن: درباره

 نموده تقاضا بهائيان با ومنطقي علمي مبارزه منظور به مركز در اسالمي تبليغات انجمن مسؤل "
 خواهشمند انجمن مسئول درخواست اعالم با. آورد عمل رابه الزم هاي مساعدت زمينه اين در ساواك است
 تحريك جنبه نبايد آنان اقدامات گرددكه تفهيم آنان به منطقه در شده ياد عوامل با تماس ضمن است

 با كه مجازاست مي اسال تبليغات انجمن عمومي نظم حفظ ضمن تر ساده عبارت به.باشد داشته واخاللگري
  ".كند مبارزه بهائي جامعه با ساواك هاي كمك از استفاده

 )چوبينه بهرام 25 ص سال23 مقدمه(   سوم اداره كل مدير طرف از 

 وارونه هاي نعل
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 انجمن با را آن همكاري پس بود بهائيان دست در ساواك اگر كه است مطرح نكته اين اينجا در
 . كرد توجيه بايد چگونه بهائيان با مبازه براي اسالمي تبليغات

 :مينويسد طور اين بهائي يك باره در ازنويسندگان يكي

 اتهام

 در او تعصب از نويسنده ايراني ضد خاص تعصب.  دارد ايراني و ايران به نسبت آميزي تعصب كينه...." 
  ".گيرد مي ريشه بهائيگري به اعتقاد

 )348ص دوم چاپ سپهساالر عصر قانون وحكومت قي تر انديشه آدميت فريدون( 

 :فرمائيد توجه زير اسناد به موضوع اين با ارتباط در وحال

  اسناد

 سرور نمايد ايران به الخصوص علي انساني عالم به نمايان خدمت كه گردد آن به موفق نفسي اگر"
 "پايان بي ثروت است واين روان گنج است اين. بزرگان ترين وعزيز است سروران

  البهاء عبد

  )                                 مناجات يك از نقل(ع ع "ساز برين بهشت را كشور اين.... پروردگارا "

 وترقي وتعزيز احياء ودر نمايند پرستش را ابهي اقدس جمال وطن آن خارج در وچه ايران در چه بهاء اهل"
  ".كنند ونثار فدا را خويش ومال جان بلكه وراحت منافع سرزمين اين حقيقيه مصالح وترويج

  افندي شوقي                                                                                                       

  :سدمينوي ديگر درجائي نويسنده همين

 خرافات خرمن آمده افندي وعباس حسينعلي ميرزا الواح در آنچه وسراسر گفته باب سيد آنچه بيشتر"
 "ارزد نمي مفت به فكر عالم در و است كرده تر سنگين را بشري

  )    146 ص آقاخان ميرزا هاي انديشه( آدميت فريدون                                                          

  

 وارونه هاي نعل
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 اسناد_

 "...هست و بوده آفريده پسنديده او بيفزايد دانائي بر و بكاهد ناداني از آنچه.." 

 )صاحب ماكنجي لوح( بهاءاهللا                                                                        

 اسالف وافكار تصورات از) واال..(مقبول دارد رياضيات به تعلق بودي،آنچه نموده سؤال نجوم ازعلم"
 ".موجود غير متين واساس است

 ) 370 ص وخلق امر(البهاء عبد                                      

 "نه جائز نيز ذكرش است صرف وهم عطسه مسئله"          

 )256ص 3 جلد مكاتيب( البهاء عبد                                                          

 ساده بسياري نمايدكه تجسم چنان اوهام اين ولي. است صرف اوهام روحانيه كشفيات"          
 ولكن است خيال ومحض است اوهام ومخابرات ارواح واحضار مكالمات... دارد تحقق كه نمايند گمان الند

 ".دارد حقيقت كه آيد مي بنظر چنين

 )قبلي منبع همان(                             

 "ندارد حقيقتي ابداً صرف موهوم است امري است ناس دست در آنچه ورمل فال"

 )206 ص2 جلد مكاتيب(عبدالبهاء                                                                      

 ديگر اتهام_

 "..پهلوي رژيم در بهائيان حاكميت...."

 )2006 آوريل 24 طهران چاپ كيهان روزنامه(                                                

 اسناد-

 بسيار را بروجردي اهللا آيت آنجا ودر شدم مشرّف قم به آيد پيش رمضان مبارك ماه آنكه از قبل..."
 فلسفي بروجري اهللا آيت پيشنهاد به بنا ".نمود علم وقد كرد فكري بهائيها براي بايد....... وگفتند ديدم ملول

 موجب كه بهائيان مسئله دارند موافق نظر بروجردي اهللا آيت":ميگويد شاه به ديدار اين ودر مالقات شاه با

 وارونه هاي نعل
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 گيرد قرار بحث مورد شود مي پخش راديو از كه رمضان ماه سخنرانيهاي در است شده مسلمانان نگراني
 "!بگوئيد برويد" گفت وبعد كرد سكوت اي لحظه شاه فلسفي روايت به هستند؟ موافق آياعليحضرت

 انداخت براه بهائيان عليه را شديدي حمالت فلسفي1334 رمضان در بروجردي اهللا آيت خواسته به 
 بزرگ ستاد رئيس باتمانقليج تيمسار طهران در افتاد دولت دست به ها شهرستان و طهران در بهائيان ومراكز

 در كلنگ وخارجي خلي دا نگاران خبر بين دور مقابل در طهران نظامي فرماندار بختيار تيمور و آرتشتاران
 .كردند خراب را ئيان بها مركز گنبد و گرفتند دست

 توسط...مملكتي و ديني فساد كانون بستن " از شاه به تلگرافي در بهبهاني محمد سيد اهللا آيت
 ".شمرد بر هبي مذ اعياد از عيدي را آن و تقديم صميمانه تشكرات اسالم آرتش

 را ايران وسلطنت اسالم مقدس شانه،ديانت عز خداوند":نوشت شاه به تلگرافي در بروجردي اهللا آيت
 به اي نامه در و  "بدارد مستدام مسلمين براي را مبارك ،وجود فرموده حفظ گران واخالل دشمنان ازگزند
 .كرد داني قدر اسالم ديانت به  او قيمت پر خدمات از فلسفي

 )  چوبينه بهرام 25و24ص سال23 مقدمه از نقل به فلسفي خاطرات(                                      

 دروغ به آميختگي علت به كه  بود ستيزان بهائي هاي ازنوشته هائي نمونه فقط شد ذكر كه مواردي
 ذهن در گاهي اينكه ولو  ندارد منصف و تحقيق اهل افراد در تأثيري نمودم مشاهده مكرر كه وافترابطوري

 اعتقادشان در  هستند مقايسه و مطالعه اهل كه را بهائي جوانان ولي. بگذارد منفي تأثير اطالع بي افراد
 .نمايد مي راسختر

  ور ديده

 

  بازگشت به فهرست
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 "نمائي مظلوم يا مظلوميت" باعنوان مقاله جم جام نامه ويژه به پاسخ

 ويژه ، روزنامه آن كارمندان و همكاران و شما خدمت سالم عرض با جم جام روزنامه محترم دبير سر
 هر. شد مالحظه نموديد منتشر الهي آيين اين پيروان و بهايي ديانت باره در 86/ 6/ 6 تاريخ در كه اي نامه
 به كه آنست گواه شما گذشته اقدامات زيرا بنگاريد را حقايق كه رفت نمي انتظار گذشته مانند كه چند
 نسبت دفاع و گويي پاسخ اجازه حداقل بود مي اين از غير اگر.  باشيد نمي حقيقت و حق شدن آشكار دنبال

 چاپ خود روزنامه در را آنان سخنان يا. ميداديد ديانت اين پيروان به را وارده تهمتهاي و اكاذيب به
 . ميكرديد

 را نظرم " دروغپردازي قيمت به نمايي مظلوم " عنوان با مطلبي نامه ويژه اين 60 صفحه در الغرض،
 ديانت اين پيروان به كه آزارهايي و اذيت و ها شكنجه مورد در تاريخي مطالبي به اشاره آنجا در نمود، جلب
 نمايي مظلوم جهت ديانت اين كه اهرمي عنوان به و شمرده محض دروغي را آن و ايد كرده اشاره گشته وارد

 كه بهائياني هرچند.  ايد كرده قلمداد ، است نموده استفاده عمومي، حمايت جلب و خود صيانت و حفظ و
 نمي حيات قيد در اكنون آنان از بسياري متاسفانه ولي نيستند كم رفتند بين از ها شكنجه شديدترين تحت
 دفاع و بگويند سخن گشته وارد فرزندانشان و خانواده و ايشان بر كه مظالمي و باليا و خود حق از تا باشند
 .  دهند نشان شما به را شكنجه آثار و كنند

 به شكنجه زير كه بهائياني تعداد سالها آن در كنيد نظر انقالب اوائل يعني عقب به قدري است بهتر
 را ها صحنه اين كه افرادي ؟بسيارند انگاريد مي دروغ نيز را وقايع و حوادث اين آيا ، نبودند كم رسيدند قتل
 مي دروغ نيز آنان كه شويد مدعي ميخواهيد آيا گوييد مي چه را آنها جواب ، اند ديده و دارند خاطر به

  ؟ گويند

 حاكم دستور به كه را خود اقوام ساير و پدر شده شكنجه جسد كه هستم افرادي از يكي خود من
 و بازو و شده شكسته انگشتان بند بند و پدرم شده سوخته كمر هنوز. ديدم ، رسيدند قتل به اسالمي شرع
.....  و بودند نموده خالي را آن احشاء كه ايي شده پاره شكم و شده بريده انگشتان ، عمويم شده شكسته آرنج
 از كثيري عده ؟ نيست بيش بافي دروغ اتفاقات اين آيا شما نظر به.  شود نمي محو نظرم از سال 26 از بعد

 .  است موجود نيز آن فيلمهاي و تصاوير و بودند شده مثله اجساد اين شاهد همدان شهر اهالي

 بهايي خاطر به بار چندين و كردند مي زندگي " نوك " روستاي در كه وپيرزني مرد پير مورد در
 چه ، شدند سوزانده زنده زنده آنان هردو 1980 نوامبر 22 تاريخ در آنكه تا شدند مرگ به تهديد بودن

  نمايي مظلوميت يا مظلوم

  www.noghtenazar.orgنقطه نظر نقل از سايت 

http://www.noghtenazar.org
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 قول به يا گذاريد مي "عمومي حمايت كسب و نمايي مظلوم " حساب به هم را اين آيا ؟ داريد جوابي
 پير اين قاتلين چند هر. كنيد مي قلمداد " مخاطبان عقالنيت و شعور گرفتن كم دست " بحساب خودتان

 . است موجود بودند نموده بيان افتخار با كه اعترافاتشان و آنان پرونده ولي شدند آزاد زن پير و مرد

 نماييد تكذيب و تحريف را حوادث اين خواهيد مي چگونه داده، رخ اسالمي كشور يك در وقايع اين
 تنها تاريخ تحريف در شما ابرام و اصرار و دارند دست در را نوع اين از بسياري شواهد و مدارك بهائيان ؟.

 ، پيوسته بوقوع آن دشمنان توسط بهائي ديانت پيدايش ابتداي در كه اي شرمانه بي جنايات كه ميكند ثابت
 و مظلومين همان مظلومين. دارد حقيقت ولي ، رفته بين از زمان مرور اثر در آنان از بسياري مدارك هرچند

 شما در انصاف و شجاعت و عدالت از بقايائي هنوز اگر. سابقند مدعيان همان انصاف بي و جسور متعديان
 .  نماييد مي منتشر خود خوانندگان صحيح قضاوت جهت نيز را مطالب اين ، باشد

  خيال

  

  بازگشت به فهرست
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  جنوب خبر روزنامه در فارس استان مديران مجمع در كشور كل دادستان از عكسي با

 استان به سفري ضمن آبادي نجف دري االسالم حجت آقاي كشور كل دادستان گذشته ژوئيه ماه
. دارد بهائي ديانت به اشاره تصريح از ابلغ تلويح به  داشته بيان مطالبي استان آن مديران جمع در فارس

  : كنيم مي نقل شيراز چاپ ،"جنوب خبر" روزنامه از عينا را ايشان سخنان

 و ها گروه مراقب بايد امنيتي دستگاههاي«: گفت فارس استان مديران جمع در كشور كل دادستان
 آسيب و توانمندي روي بر و بدانيد را ها فرصت قدر. باشند صهيونيستي هاي زمينه پس با ضاله هاي فرقه
  » .كنيد ريزي برنامه جامعه زدائي

 باالي در) ژوئيه 16( ماه تير 25 دوشنبه شمارهء در درشت حروف با جنوب خبر روزنامه را خبر اين
 اين در را آبادي نجف دري االسالم حجت رهنمودهاي دنبالهء 7 صفحهء در آنگاه و آورده خود اول صفحهء
 هاي جاذبه و فارس رفيع جايگاه به اشاره: از عبارتست وار فهرست بطور رهنمودها اين. است كرده نقل اجتماع

 – عمومي رفاه ايجاد و فقر هاي زمينه برداشتن – مدت بلند هاي  ريزي برنامه لزوم – استان اين توريستي
 سرانجام و منطقه در مخدر مواد كردن غوغا خطر – ادارات در معلول افراد استخدام – مولّد و سالم اشتغال
  .اوباش و اراذل و شكنان قانون با برخورد

 "ايسنا"  ايران دانشجويان خبرگزاري ژوئيه، 22 روز يعني خبر اين انتشار از پس هفته يك از كمتر 
 هشدار شهر اين در ضاله هاي فرقه هاي فعاليت گسترش به نسبت كه را فارس سروستان جمعه امام سخنان

  :داد نشر بود داده

 سروستان مشكل مهمترين حاضر حال در: گفت سروستان جمعهء امام بحريني االسالم حجت«
 ها گروه اين: گفت روحانيون امور در فارس استاندار مشاور با ديدار در وي. است "دراويش" و "بهائيت" وجود

 سروستان جمعه امام. دارند جوان قشر در تاثير در سعي چهره، به چهره تبليغ و هفتگي جلسات تشكيل با
 اين: كرد خاطرنشان است، كرده متمركز شهر اين روستاي دو در را خود فعاليت عمده بهائيت كه اين بيان با

 تبليغي گسترده فعاليتهاي به آنجا در و كرده درست عبادتي پايگاه سروستان روستاهاي از يكي در ضاله فرقه
 از يكي بزرگان از ضاله فرقه اين فعاليت از جلوگيري منظور به«: افزود بحريني االسالم حجت. پردازند  مي

 حمايت عدم خاطر به متاسفانه ولي كنند، تخريب را عبادي پايگاه اين كه شده گرفته تعهد روستا همين
 موفقيت علت مهمترين: گفت وي. هستند فعاليت مشغول همچنان آنها و نرسيد جايي به كار مسوولين

  www.newnegah.org نقل از سايت نگاه

  سخنان دادستان كل كشور و روزنامه خبر جنوب

http://www.newnegah.org
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 حداقل حتي نبود و انتظامي نيروي اقتدار عدم فرهنگي، كار ضعف از ناشي شهر اين در دراويش و بهائيت
  » .است خصوص اين در بودجه

 "بهائي" كلمه آنكه بيم از آبادي نجف دري حجةاالسالم. گذشت نبايد سرسري خبر دو اين از
. برد مي نام "صهيونيستي هاي زمينه پيش با ضاله فرقهء" موهوم اصطالح با ديانت اين از كند آلوده را دهانش
 گمارده سمت اين به رژيم سوي از است ملّاياني از فراوان احتمال به آن سردبير كه جنوب، خبر روزنامهء

 را بهائيت با مبارزه موضوع فقط كرده اشاره آن به كشور كل دادستان كه فارس مشكل ها ده ميان از شده،
 دارد فارس كه ديگري مشكالت. است آورده اول صفحهء باالي را آن درشت حروف با و دانسته اهميت قابل

 مخدره مواد فراوان شيوع - فارس به آمدن به جهانگردان رغبت عدم: پيداست حجةاالسالم سخنان البالي از
 در آن جنوبي همسايگان برابر در فارس فقر و رمقي بي – ادرات در ريزي برنامه عدم – فقر – بيكاري –

  . غيره و فارس خليج

 براي بيمارستان و بهداشت اجتماعي، عدالت از محيطي چنين در كه زد حدس توان مي آساني به
 مثال كه آنچنان( خارجي هاي گذاري سرمايه شدن سرازير و شايسته، استادان با مجهز هاي دانشگاه همگان،

  .است  نيافته آنها به اشاره به نيازي دادستان آقاي ولي نيست، خبري) بينيم مي دوبي در

 انقالب رهبر حضور جمعي وقتي هم انقالب اول در. است اهميتي بي و كوچك مسايل اينها البته
 نيامده آب و اسفالت براي انقالب اين كه شنيدند پاسخ كردند گله شهرشان در اسفالت نداشتن از و رسيدند

 ملوك الملوك كالم مصداق به مطلب اين شود مي معلوم. است ايران در عزيز اسالم اسكان آن هدف بلكه
  . است كنوني رژيم مسئوالن عمل مورد هنوز الكالم

 گوش سينه به دست طمطراق و وقار با كه فارس مديران ديگر هم و جنوب خبر روزنامه سردبير هم
 دانند مي خوبي به آبادي نجف دري آقاي خود شايد هم و اند، نشسته ايشان طرف دو حجةاالسالم فرمان به
 باشد آن مردم رفاه و فارس آباداني شامل كه رهنمودهايي از هيچيك نمايشي بازديدهاي گونه اين با كه

 و بهائيان آزار ديگر بار اجراست قابل آن كشي مظلوم كيفيت خاطر به كه كاري تنها. شد نخواهد برآورده
 زمينهء اول صفحهء باالي در درشت حروف با جنوب خبر روزنامهء كه است ايشان شكنجهء و افكندن زندان

  .آورد مي فراهم را آن

 بي اند دانسته حل قابل فارس در را بهائيت مشكل فقط جنوب خبر گردانندگان گفتم باال در كه اين
 جمعهء امام سوي از بهائيان مورد در كشور كل دادستان هاي خواسته برآورد در اقدام نخستين. نيست اساس

  سخنان دادستان كل كشور و روزنامه خبر جنوب
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 آن مشكل مهمترين كند مي اعالم صريحا و افتاده پيش فارس مديران همهء از كه گرفته صورت سروستان
  . است دراويش و بهائيان بودن فقط منطقه

 بين از سروستان مشكالت تمامي اسالمي، حكومت تمكّن سال سي قريب از پس كه شكر را خدا
 سويس و هلند و اسكانديناوي مردم رفاه مانند رفاهي  از ها سروستاني كه برين بهشت آن در و رفت

  . است باقي درويشان و بهائيان   مشكل فقط اكنون برخوردارند

 با پيش سال سي از خير،. افتاده سروستان در بهائيان با مبارزه فكر به تازه رژيم، كه نبريد گمان
 در حال آنچه. اند ساخته مار و تار را بهائيان زدن، آتش را مزرعه و خانه و ساختن، زنداني و آزار و زجر

 نيز نفر چند همين اما. ندارند رفتن پاي كه است سالخورده و پير خانوادهء چند مانده بهائيان از سروستان
  . نيستند هضم قابل رژيم اين براي

 اقل حد نبودن از و كند مي گله انتظامي نيروي ضعف از كند، مي گله ادارات ناكفائي از جمعه امام
 يكي الاقل هفته هر هايش روزنامه بزرگترين كه كشوري است عجيب. نالد مي مهم كار اين براي كافي بودجه

 به ها كتابفروشي در »بهائيت ضد« هاي كاست و كتابها كه كشوري نويسند، مي بهائي ديانت ضد بر مقاله دو
 معلمين براي جلسات و سمينارها كه كشوري در گردد، مي توزيع رايگان طور به و شود مي عرضه فراوان حد
 اين به بودجه همه اين و كنند مي برپا »بهائيت با مبارزه« جهت ايشان كارآموزي هدف به مدارس مديران و

 ديگر اند انداخته راه به »بهائيت با مبارزه« براي انترنتي سايت ها ده كه كشوري در و رسانند، مي مصارف
 و كند مي وجود عرض منطقه در قدرت اين با كه انتظامي نيروي  چيست؟ در سروستان فرهنگي ضعف

  !دهد مي دست از را اقتدارش سروستان در ناگهان چگونه اندازه مي بيگانه و آشنا اندام بر رعشه حضورش

 خود مخصوص هوشياري با كه يافت خواهيد جمعه امام بيانات جمله آخرين در را سواالت اين پاسخ
  .نالد مي» )بهائيت با مبارزه( خصوص اين در بودجه حداقل حتي نبود«  از

 زيرا نداشت خرج بهائيت با مبارزه انقالب اوايل در. دارد خرج بهائيت با مبارزه نيست، شوخي 
 اندكي بانكشان حساب در و رسيد مي بدهانشان دستشان بودند، مند بهره مرفهي زندگاني از تقريبا بهائيان
 پائين كردند، مي پار و لت را آنها ريختند مي دين مبارزين و اهللا خلق. شد مي ديده پيري روزگار براي ذخيره
 بانكيشان ذخاير يا و كردند مي ضبط را مزارعشان و ها خانه ها دست باال بردند، مي را فرششان و مبل ها دست

  .يافت مي پايان مبارزه و ريختند مي خود هاي حساب به را

  سخنان دادستان كل كشور و روزنامه خبر جنوب
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 مداوم طور به را آنها است سال سي كه فقير مردم مشتي با مبارزه. نيست سابق وضع ديگر حال اما 
 آغاز در آن سواي باشد؟ داشته تواند مي مداخلي چه نمايند سودا ناله با تا ندارند آه و  كرده ساقط هستي از

 در ملك و خانه نبودند، برشان و دور مسلح محافظان شدند، نمي سوار بنز مرسدس "آقايان" انقالب
 بهائيت با مبارزه و است فراهم اينها همهء حاال اما. كردند نمي تحصيل خارج در فرزندانشان و نبود بساطشان

 معامالت يا و بزرگ صنعتي واحدهاي ايجاد و سازي راه بهائيت، با مبارزه. است داده دست از را سابق جاذبهء
 جمعه امام كه اينست. كند گرم خود به را امور اولياء سر و باشد داشته "درآمد" و بودجه كه نيست خارجي

 نه مخدره، مواد انبار نه اسلحه، انبار نه( ،"عبادتگاه" يك بودن يعني بزرگ، خطر يك اعالم با سروستان
 نماز يك در ديگر بار و گيرد، قوت امورش تا كند مي مالي كمك تقاضاي عبادتگاه يك بلكه ،)فحشاء خانهء
  .سازد آواره و سامان سرو بي را آنان و بشوراند سروستاني بهائي نفر چند عليه را مردم جمعه

 با خواه! بيفتد بهائي آيين ياد به بهائي زن پير و مرد پير چند ديدن با كسي خواهند نمي حتي آقايان
 چيزش همه كه فارس در بهائي كوچك جمعيت يك وگرنه. اعتنايي بي و برگرداندن سر يا باشد دشنامي نثار
  اندازد؟ اضطراب و تشويش به چنين اين را بزرگان اين بايد چرا است روشن رژيم بر

  ناشناس

  

  بازگشت به فهرست

  

   

  دادستان كل كشور و روزنامه خبر جنوب سخنان
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 مختلف مجامع در تا بردند تشريف امريكا به ايران جمهوري محترم رياست كه بود آمده اخبار در
 ايرانيان جمع در كه شنيدم اخبار در امروز اما.  ندارم كاري ديگرشان هاي سخنراني با بنده.  نمايند سخنراني

 ايشان سخن اين از.  هستيم امم و ملل جميع رفاهيت و سعادت طالب ايرانيان ما كه فرمودند نيويورك مقيم
 شاهد ما طهران به نيويورك از ايشان بازگشت در كه شدم اميدوار حداقلّ يا دانستم، و شدم شادمان بسيار
  :بود خواهيم زير موارد

  .كرد نخواهند تخريب را بهائي قبرستانهاي ديگر - 1

 لغو را فرهنگي عالي شوراي مصوبهء و داد خواهند ها دانشگاه به ورود اجازهء را بهائي دانشجويان - 2
  .كرد خواهند

  .نمود تمديدخواهند را بهائيان كار جواز - 3

  .كرد خواهند پرداخت ديگربار را بهائيان شده قطع هاي حقوق - 4

  .گرداند خواهند باز كارهايشان سر به اند شده اخراج ديني اعتقاد علـّت به كه را كارمنداني - 5

 را آنها داد خواهند اجازه اند، شده بهائي كاركنان اخراج به مجبور فشار تحت كه كارفرماياني به - 6
  .برگردانند قبلي كار به ديگربار

  .كرد خواهند تأديه آنها به را مسنّ افراد بازنشستگي هاي حقوق - 7

  .داشت خواهند مسترد را بهائيان شدهء مصادره اموال - 8

  .داد خواهند پس جامعه اين به را بهائي جامعهء شدهء مصادره اموال - 9

  .كرد خواهند آزاد را ها وثيقه كرده اعالم مختومه را بهائيان از بسياري بالتكليف و معلـّق پروندهء-10

  .گيرد تعلـّق نيز بهائيان به ديه كه داد خواهند ترتيبي -11

  .داد خواهند عودت را بهائيان هاي خانه از شده آوري جمع كتابهاي -12

 هاي فعاليت دادن قرار نظر زير و بهائيان شناسايي مورد در مشترك ستاد رئيس محرمانه امريهء -13
  .كرد خواهند تلقـّي يكن لم كأن را آنان

  استماع بشارات جديد

  www.newnegah.org نقل از سايت نگاه

http://www.newnegah.org
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 اين در كه اتـّهاماتي به را بهائيان جواب مطبوعات قانون طبق داد خواهند دستور ها روزنامه به -14
  .كنند چاپ شود مي درج جرايد

  .شناخت خواهند مجاز قانوناً را بهائي تشكيالت -15

 خواهند عذرخواهي اند شده اعدام بهائي ديانت به اعتقاد علـّت به كه بهائياني هاي خانواده از -16
  .كرد

 نحو به بردند، سر به زندانها در مذهبي اعتقاد علـّت به سالها كه را بهائياني به وارده خسارت -17
  .بازگرداند نتوان را عمر سالهاي كه اين گو كرد، خواهند جبران احسن

  .داد خواهند چاپ امكان را بهائي نشريات -18

  .بود نخواهد ممنوع پست طريق از بهائي كتابهاي ورود -19

  .كرد نخواهند فيلتر ديگر را بهائي هاي سايت -20

 حقايق و كنند بيان را خود عقايد وطنان، هم سؤاالت مقابل در داد خواهند اجازه بهائيان به -21
  .برود بين از تفاهمات سوء تا نمايند مطرح را بهائي امر به مربوط

 و رفاه طالب و هستند نيت حسن داراي ايرانيان كه فرمودند نژاد احمدي دكتر جناب چون البتـّه
 مورد در كشورها ساير دارند انتظار كه همانطور و ساخت نخواهند مستثني را گروهي همگان، سعادت

  . كرد خواهند چنين بهائيان مورد در خودشان باشند، داشته آميز مسالمت رفتاري مسلمانان

  .انشاءاهللا 

  ناشناس

  

  بازگشت به فهرست

  

   

  استماع بشارات جديد



 

ه ح ف     18 ص
 

 رئوفي مهناز و رفيعي مريم خانم با داشت را اي مصاحبه ايران صداي راديو شهريور 21 شنبه چهار
 كه داليلي از يكي.  است باطل بهايي ديانت نمايند استدالل داشتند سعي كه ، يافته ره دو خودشان قول به
 در مثال است آنها به منحصر و است جديد تعاليمشان كنند مي فكر بهائئان كه بود اين آوردند باره اين در

 نيز احاديث از يكي به و هست هم اسالم در حقيقت تحري حكم كه شد اعالن افتخار با حقيقت تحري مورد
   .برسد يقين به خود چيزي هر در بايد انسان كه شد استناد مورد اين در

 حقيقت تحري كه گويد نمي بهايي هيچ زيرا بود دار خنده برايم ضعيف استدالل اين شنيدن
 تحري به ملزم ديني هر در افراد ، معتقدند ديگري كس هر از بيش بهائيان بلكه است بهائيان مختص
 را نفوسي قران در محمد حضرت و نمايد حقيقت تحري است ملزم مسلماني هر همچنين و هستند حقيقت

 قرار نكوهش مورد ، نمايند مي كورانه كور متابعت و تقليد خود اجداد و آباء از و كنند نمي تحري دين در كه
   : در جمله از داده

 حسبنا قالو الرسول الي و اهللا انزل ما الي تعالو لهم قيل اذا و“ : فرمايند مي 104 آيه مائده سوره در
   ”يعلمون ال آباؤهم كان اولو آبائنا عليه وجدنا ما

 را ن نياكانما آنچه: گويند مي ، بياييد پيامبر و الهي فرستاده سوي به شود گفته ايشان به چون و(
  )باشند ندانسته چيزي نياكانشان اگر حتي. است كافي ما براي ايم يافته برآن

 ما كذلك و مهتدون آثار علي انا و امه علي آبائنا وجدنا انا قالوا بل " 23 و 22 آيه زخرف سوره
 اولو قل مقتدون هم آثار علي انا و امه علي آبائنا وجدنا انا مترفوها قال اال نذير من قريه في قبلك من ارسلنا
 عاقبه كان كيف فانظر منهم فانتقمنا كافرون به ارسلتم بما انا قالو آبائكم عليه وجدتم مما باهدي جئتكم

  " المكذبين

 سان بدين و ايم شده هدايت ، آنان از يروي با ما و ايم يافته اي عقيده بر را درانمان ما گويند بلكه(
 پدرانمان ما ، گفتند قريه آن پروردگان ناز آنكه مگر نفرستاديم اي دهنده هشدار ، آبادي هيچ در تو از يش
 پدرانتان آنچه از تر راهنما شما براي اگر حتي بگو.  هستيم رو دنباله ، آنان پي در ما و يافتيم اي عقيده بر را
 كه بنگر پس.  گرفتيم انتقام ايشان از پس منكريم را شما رسالت ما: گفتند ؟ بياوريم يافتيد آن پيرو را

   )است بوده چه منكران عاقبت

  اسالم و تحرّي حقيقت

  www.noghtenazar.orgنقطه نظر نقل از سايت 

http://www.noghtenazar.org
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 اطعنا و اهللا اطعنا ليتنا يا يقولون النار في وجوههم تقلب يوم": فرمايند مي 67 آيه احزاب سوره
 لعنا العنهم و العذاب من ضعفين آتهم ربنا السبيال فاضلونا كبرائنا و سادتنا اطعنا انا ربنا ا قالو و الرسوال
  "كبيرا

 كرده اطاعت خداوند از كاش اي:گويند مي شود مي دگرگون جهنم آتش در هاشان چهره كه روزي(
 آنگاه.  كرديم اطاعت بزرگترانمان و پيشوايان از ما پروردگارا:  گويند و بوديم كرده اطاعت رسول از و بوديم
 بزرگترين ، كن لعنتشان و بده عذاب از سهم چندان دو آنان به پروردگارا. كشاندند گمراهي به را ما آنان

  )لعنتها

 النار اصحاب اولئك عنها استكبروا و باياتنا كذبوا والذين“ : فرمايند مي بعد به 36 آيه اعراف سوره
 حتي الكتاب من نصيبهم ينالهم اولئك باياته كذب او كذبا اهللا عن افتري ممن اظلم فمن.  خالدون فيها هم
 انهم انفسهم علي شهدوا و عنا ضلوا قالوا اهللا دون من تدعون كنتم ما اين قالوا يتوفونهم رسلنا جائتهم اذا

 اختها لعنت امه دخلت كلها النار في واالنس الجن من قبلهم من خلت قد امم في ادخلوا قال كافرين كانوا
 ضعف لكل قال النار من ضعفا عذابا فĤتهم اضلوا هؤالء ربنا الولهم اخرئهم قالت جميعا فيها ادركوا اذا حتي
   ”تكسبون كنتم بما العذاب فذوقوا فضل من علينا لكم كان فما الخرهم اولهم قالت و تعلمون ال ولكن

 جاودان آن در و هستند دوزخي آنها ورزند تكبر آنها برابر در و انگارند دروغ را ما آيات كه كساني(
 كساني آنان.  پندارد دروغ را او آيات يا بندد خداونددروغ بر كه كساني از ستمكارتر كيست پس. مانند مي

 سراغشان به مرگ فرشتگان آنكه تا رسد مي ايشان به است مقرر برايشان كه كتاب از اي بهره كه هستند
 پاسخ ؟ پرستيديد مي خداوند جاي به آنچه كجاست:  گويد مي آنان به و گيرد مي را جانشان و رود مي

 و جن از امتهايي به گويند و اند بوده كافر كه دهند گواهي خود بر و.  شدند ناپديد ما نظر از ايشان:  دهند
 همه تا كند لعنت را همانندش شود وارد امتي گاه هر. شويد وارد جهنم آتش در: بودند شما از پيش كه انس
 به.  كردند گمراه را ما اينان پروردگارا:  گويند پيشوايانشان حق در پيروان آنگاه رسند يكديگر به آن در

 به آنان پيشوايان و.  دانيد نمي ولي است چندان دو همه براي:  فرمايد.  بده جهنم عذاب چندان دو ايشان
   ).بچشيد كردارتان و كار خاطر به را عذاب پس.  نداريد ما بر برتري هيچ شما:  گويند پيروانشان

 ان اهللا سبيل عن يضلوك في االرض في من اكثر تطع ان و“ :فرمايد مي 116 آيه انعام سوره
   ”يخرصون اال هم ان و الظن اال يتبعون
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 پيروي زيرا كنند مي گمراه خدا راه از را ،تو كني پيروي هستند زمين در كه كساني اكثزيت از اگر(
  )بافند مي دروغ كه نيست اين جز و گمان و ظن از مگر كنند نمي

 كنار را كوركورانه تبعيت كه خواهد مي قومش از چگونه محمد حضرت كه بينيم مي ترتيب بدين
 قوم پيشوايان از تقليد و تبعيت به تمايل بعضي ، دارند خود والدين و آباء از تقليد به تمايل بعضي.  بكذارند
 نموده اشاره فوق مورد سه هر به قران در خداوند.  گويند مي اكثريت آنچه از تبعيت به تمايل بعضي و دارند

 بوسيله گمراهي بهانه و عذر خداوند و شود گمراهي باعث تواند مي موارد اين از يك هر كه دهد مي انذار و
   . پذيرد نمي هرگز را قوم اكثريت و ، پيشوايان ، والدين

 مرجع آنچه.  است تقليد مرجع از تقليد ، شيعه فرقه در ، اساس آنكه شود مي ديده امروزه آنچه اما
 بهايي ديانت در اما است اساس ، تقليد مرجع از اطاعت و تقليد و هستند اطاعت به ملزم پيروان ، گويد تقليد
 خود چشم با و بشنود خود گوش با ، خداوند بر توكل با بايد كس هر يعني.  است حقيقت تحري بر ، اساس
 و راست راه تا كرد خواهد كمك او به نيز خداوند البته و كند تعقل و تفكر ، خود عقل با و بخواند و ببيند

 بايد فهمندلذا نمي را الهي كلمات و روحاني دقايق و مسائل ، عوام معتقدند بعضي. دهد تشخيص را درست
   .كنند تقليد

 هيچ معنويه حمامات بيانات درك و الهيه كلمات فهم “فرمايند مي بهااهللا حضرت ظهور، دراين اما
   163 ص ايقان“  است روح فراغت و نفوس تزكيه و قلب صفاي به منوط اين.  ندارد ظاهري علم به دخلي

 جديدا كه ديني اساس از نيز و قبلي دين اساس از خود كه كسي آنكه بود دار خنده برايم آنچه اما
 عنوان به او با راديو در آنكه تر عجيب و آورد مي وارد اتهامي چنين چگونه ، نيست آگاه هيچكدام ، پذيرفته
 نفوس اين مورد در قران در كه آنطور شايد يا و كند؟ هدايت را ديگران خواهد مي و شود مي مصاحبه مطلع،
   !كند؟ گمراه ، آمده

 است حقيقت تحري حكم بيايي ديانت در آنكه يافته ره دو اين سخنان در ديگر توجه قابل نكته اما
 مي ذكر بهايي ديانت تعاليم در تناقض بر دليل را اين دادندو نمي را رديه كتابهاي مطالعه اجازه ما به اما

   .كرد

 سلمان كتاب بايد كند تحقيق آن حقانيت و اسالم مورد در بخواهد كسي اگر ، است اين من سوال
   ؟ را قران كتاب يا بخواند را نوشتند كتاب اسالم عليه بر كه افرادي ديگر و رشدي
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 عن مقدسا و اهللا علي ومتوكال كند تفحص بايد شد فائز بلوغ مقام به چون انسان“ :فرمايند مي بهااهللا حضرت
 غير ببصر اگر چه.  ببيند و بشنود خود سمع به و كند تفكر متمسكند آن به عباد كه امري در البغض و الحب

   11 ص ملكوت پيام “ماند محروم الهي عرفان نير انوار تجليات مشاهده از نمايد مالحظه

 به نسبت بغض يا جهتي به محبت آثار گونه هر بايد آنكه حقيقت تحري براي شخص شرايط از يكي
 بغضش يا و شود ديگر جهت ازتحقيق مانع ، جهتي به محبتش مبادا تا نمايد پاك قلبش از را ديگر جهت
 ناميده بهايي ديانت دشمن را خود كه كساني كتاب باشد قرار اگر. گردد حقيقت كشف از مانع آنان به نسبت

   .شود نمي گفته حقيقت تحري او كار به مطمئنا ، باشد فرد ميزان و مطالعه شده نوشته بغض با و اند

 آنكه ،نه كند قضاوت آن مورد در و بخواند را بهااهللا حضرت آثار بايد ،خود متحري فرد ديگر طرف از
 نمايد تصور و داده قرار خود قضاوت مالك و بخواند و بشنود بهايي ديانت مورد در را ديگران قضاوت و نظرات
   .كرده تحقيق

 صفت چند هستند حقيقت طالب و گذارند مي قدم راه اين در كه كساني مورد در عبدالبها حضرت
 از و كند توجه اعلي افق به كلي به قلبش و اهللا سوي ما از منقطع و باشد منصف بايد اوال“ :شمارند مي بر

   30ص مفاوضات“ ....يابد نجات هوي و نفس اسيري

 يعني( بود آنها انصاف عدم دهنده نشان و شد شنيده خانم دو اين مصاحبه در كه ديگري نكته اما
 گذاشتند نمي و كرديم مي مطالعه بهايي كتابهاي اش همه ما گفتند اينكه)حقيقت متحري يك شرط اوليش
   !!كنيم مطالعه ديگري كتاب

 هر و روز هر ، دبيرستان و دبستان در خود تحصيل سال 12 طول در شما آيا است اين من سوال
 گوش امكان آيا نبود؟ شما دروس جزو قران مدرسه در آيا ؟ كرديد نمي مطالعه اسالمي و ديني بينش هفته
 شود مي پخش مختلف كانالهاي از ساعت 24 كه اسالمه معارف مورد در تلويزيون و راديو هاي برنامه دادن

 دسترس در كتابي هيچ بودندو بسته شما بر را ها كتابخانه و ها فروشي كتاب راه آيا بود شده گرفته شما از
 قابل اسالمي منابع به دسترسي عدم براي شما اتهام شايد ، كرديد مي زندگي ايران از خارج اگر نبود؟ شما
 ، كند مي نفوذ منزلي هر ديوار و در از اسالمي معارف تبليغات و اطالعات بمكباران كه ايران در اما بود قبول

 كردن متهم قصد تنها و بدور انصاف از مدعي فرد آنكه شود؟جز پذيرفته تواند مي ادعايي چنين چگونه
   . باشد داشته خود هاي كوتاهي و قصور براي را ديگران

  بازگشت به فهرستآواي عشق                                                          
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 همه بلكه ، گذارند مي احترام همگان به و ندارند ديني تعصب كه ايران مردم از كساني تنها نه
 و برند مي بهره ، اند آورده وجود به ايران در بهاييان كه تغييراتي از ، هستند بهايي آيين مخالف كه كساني
 بهاييان از الاقل ، رانند نمي زبان بر بهايي جامعه از تشكري اگر اول گروه اعضاي منتها. كنند مي استفاده
 . اند ناشناسي نمك كامل مصداق دوم گروه افراد اما ، كنند نمي نيز بدگويي

 روش يك عنوان به را پارلماني حكومت بحث ايران در كه است اي جامعه اولين بهايي جامعه مثال
 كه اي نامه در بهاءاهللا. برداشت گام راه اين در خود اجتماعي و ديني تبليغات با و كرد پيشنهاد سياسي اداره
 به تمجيد انگلستان پارلماني حكومت نوع از ، نوشت انگلستان ملكه به قمري هجري 1283 سال حدود در

 كودكان حتي ، بعد به مستبد شاه ناصرالدين حكومت دوره از بهايي آيين فرهنگ در طبيعتا و آورد عمل
 و جمالت گونه اين از پر گوششان ، شد مي خوانده بهاءاهللا الواح كه خودشان منازل در بهايي خوان سبق

 را كار اين البته و كرد فرهنگي فعاليت ، اجتماعي ساختار تغيير راه در بايد كه يافتند درمي و بود پيشنهادات
 كه نوشت ، است شناسي مشروطه در چپ علي كوچه متخصص بزرگترين كه آدميت فريدون. كردند مي نيز
 مي البته. گرفت درز را مطلب بقيه آدميت ولي. بود دبيران طبقه به متعلق مشروطه انقالب فرهنگي كار

 در زيادي بهاييان زمان آن در ، است كرده اشاره خاطراتش در نيز آبادي دولت يحيي كه چنان و دانيم
 ناشناس نمك كه آنها ، شد برپا مجلس وقتي اما! بودند دبيران طبقه همان كه داشتند اشتغال دولتي ادارت
 مساوي حقوق ايرانيان تمام به خودشان ادعاي طبق و كنند تقدير بهاييان از بيايند كه اين جاي به ، بودند
 نداشته اجتماعي پيشرفت براي مجالي گونه هيچ بهاييان كه كردند تنظيم طوري را قوانين كليه ، كنند اعطا

 . باشند

 خواهند و پريد خواهند باال ، باال پاراگراف خواندن با ايراني مورخان از بسياري كه دانم مي من البته
 اين كه كنم مي عرض راحتي به بنده! بود "كنسطيطوسيون خيال در" اميركبير خان تقي ميرزا كه گفت
 ناصرالدين به اميركبير از كه مكاتباتي و ها نامه تمام: 1: دليل دو به ، است پذير خدشه بسيار خيالي ادعاي
 سياسي/ اداري اصالحات چه اگر ، اميركبير سياسي عملكرد در كه است اين از حاكي ، گشته منتشر شاه
 انديشه در پارلماني حكومت از اي نشانه جا آن از ما تا ندارد وجود روزني گونه هيچ اما ، بوده مهمي ركن

 حركتي يك بايست مي ، داشت "كنسطيطوسيون خيال" اميركبير اگر باالخره. بيايد چشممان به اميركبير
 از يكي در)  خان ملكم ميرزا پدر(  ارمني خان يعقوب ميرزا را حرف اين: 2. باشد كرده باره اين در هم

 ايران كشور در: اوال كه چرا ؛ است انگيز عبرت هم موضوع اين و است داده نسبت اميركبير به خود رساالت
 ميرزا به بيايد ، است شده معزول كه زماني در بايد اميركبير چرا ، اند بوده مسلمان مردمش درصد 98 كه

 كه بگويد)  است ها زبان سر بر بودنش روسوفيل شايعه حال به تا زمان همان از كه(  ارمني خان يعقوب
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 مسلمان يك كه اي جامعه در كه كند مي قبول سليم عقل كدام يعني است؟ داشته پارلماني حكومت خيال
 ميرزا آقا: ثانيا! كند؟ كنسطيطوسيون توانست مي اصال او ، بگويد او به را دلش درد اميركبير تا شد نمي پيدا

 ناصرالدين به ، بودند كرده بيرونش ايران از وقتي و قمري هجري 1290 دهه اواخر را حرف اين خان يعقوب
 او كه فهميد توان مي خوبي به و)  انگليس ملكه به بهاءاهللا نامه از بعد سال 15 حدود يعني(  نوشت شاه

 . بگذريم. است گذاشته اميركبير دهان در را خودش حرف

 است طبيعي ، باشد فرهنگ در ذاتا و اي ريشه ، تحول بحث بهايي جامعه مثل اي جامعه در وقتي
 داشته دخالت فكرش انتشار در كه اين يا و آورده بهاييان يا را ايران در جديد تمدن مصاديق از خيلي كه

 كارخانه ايران مختلف نقاط در كه نمود اشاره سفيدوش كيخسرو ارباب به توان مي نمونه عنوان به. باشند
 سامان را خدماتش كاشان در كه اين از پس ، 1320 دهه در كه كيخسرو ارباب همين اما. كرد احداث برق
 هايش بچه آزار به ، باشند ممنونش و كنند تشكر او از كه اين جاي به جا آن در ، رفت نطنز به و داد

 جلودارش هم كسي و زد مي كتك يا سنگ مدرسه راه در را آنان روز هر حميدي نام به شخصي و پرداختند
 ! نبود

 كساني زمره از انداخت راه به مردم حال رفاه براي مهمي تأسيسات ايران در كه نيز ثابت حبيب
 ، باشد داشته همراه به را امتنان و تشكر ارمغان بهاييان براي كه آن جاي به خدماتش از يكي كه است

. تلويزيون دستگاه جز نيست چيزي هم وسيله اين. كنند فعاليت بهاييان عليه آن با تا است شده اي وسيله
 براي تبليغي گونه هيچ جا آن در اما ، بود ثابت خود اختيار در ابتدا در تلويزيون اداره چه گر كه آن جالب
 شاه و ساواك به قدر آن دوره آن علماي و بهايي ضد مردمان وجود اين با. گرفت نمي صورت بهايي آيين
 ملي را آن و خريد ثابت حبيب از را تلويزيون! هويدا اميرعباس زمان در پهلوي دولت كه آن تا آوردند فشار
 آقا دست برساخته(  پهلوي سلطنت سقوط و ظهور كتاب در ها آوردن فشار اين اسناد از بخشي. كرد اعالم
 رياست به 24/11/1343 تاريخ در ساواك عمومي روابط دفتر مثال. است آمده)  شهبازي خان عبداهللا ميرزا

 بهاييان با ساواك معتقدند و اند انديش كج كه ايران امروزي مورخان كه است نوشته اي نامه ساواك
 : شود سالم و صاف ذهنشان شايد تا بخوانند را نامه اين بار چند بايد ، خورد مي آبگوشت

 در: شد داده پاسخ له معظم به كه] نمود[ پرسش روحانيون حاضره وضعيت از مراتبي هويدا آقاي "
 مخالفين باطن در ليكن. باشد مي برقرار آرامش كمال و بخش رضايت حيث هر از وضعيت حاضر حال

 مي معرفي بهايي مردم به را عالي جناب كه اين كما. مشغول ها سمپاشي اقسام و انواع به و ننشسته ساكت
 دانيم مي كه اين به توجه با نمايند مي نظر اظهار ، موافق وعاظ و روحاني عده يك رو اين از[...]  نمايند
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 آقاي كه است جا به خيلي مخالفين اظهارات و اقدام كردن خنثي براي ولي ، نيستند بهايي هويدا آقاي
 وسيله به و باشد مي تبليغات مهم منبع كه تلويزيون -3: [...] نمايند اجرا تواتر به را زير مراتب وزير نخست

 غير كارمندان و اطالعات وزارت تبليغات اداره وسيله به و خارج آنها يد از ، شود مي اداره بهايي عده يك
 كه اين كما ، نمايند خودداري ها وزارتخانه در آنها استخدام و بهاييان با نزديكي از - 4. شود اداره بهايي

 از يكي كلي مدير سمت به فرهنگ وزارت در)  تلويزيون رييس و پاسال ثابت معاون(  مبشر آقاي انتصاب
 )  388 ص ، دوم جلد.( "[...]  بود منصور اشتباهات

 كم ، گشت خارج اش بهايي مسؤول دست از تلويزيون كه اين از پس كنم ذكر كه است الزم البته
 اين جاي به ، شد انقالب كه هم بعد! شد باز تلويزيون به هم....  و ها رقاصه ، مطربان ، خوانان آوازه پاي كم
 كه اين به اند كرده تبديل را تبليغاتي نهاد اين ، كنند تشكر ايران به تلويزيون آوردن در بهايي متوليان از كه

 ! ببافد هم بر ليچار بهاييان عليه تلويزيون در و بيايد ازغدي پور رحيم نام به آبرو بي استاد يك مثال

 يك به را آخر نمونه خواهم مي اما است زياد ايران در مدرنيته اسباب و بهاييان نسبت باره در مثال
 ايران در دوش حمام ساختن براي بهاييان كه است اقداماتي از اي گزيده آن و بدهم اختصاص جالب موضوع
 حمام خوبي به ، است گذشته عمرشان از بيشتر سال 60 كه كساني يعني ، ما از قبل نسل. اند داده صورت
 كه هايي آدم از مشحون و ميكروب انواع از مملو ، كثيف آب از پر مكعبي. آورند مي ياد به را خزينه هاي
 پارلماني حكومت كه هايي سال همان در بهاءاهللا! شوند تميز و نظيف تا حمام اند آمده كه كردند مي گمان

 نزديك "عجم حمامات" به كه داد دستور بهاييان به اقدس كتاب در ، كرد پيشنهاد ايران رژيم تغيير براي را
 : نشوند

 يا تجنبوا. فيها وروده قبل المنتنة رائحتها وجد ، قصدها من. العجم حمامات خزائن تقربوا أن اياكم "
 مظاهر نراكم أن أردنا إنا[...]  العارفين من انتم إن الغسلين و بالصديد يشبه إنه. الصاغرين من تكونن ال و قوم

: فارسي به مضمون. 259 تا 257 آيات.( " المقربين افئدة به تفرح ما منكم ليتضوع االرض في الفردوس
 استشمام ، كند مي را جا آن قصد كه كسي. شويد نزديك ايراني هاي حمام خزينه به كه اين از باشيد برحذر

 آب همانا. مباشيد پست هاي انسان زمره از و قوم اي كنيد اجتناب. ورود از قبل را آن بد بوي نمايد مي
 را شما ببينيم كه ايم كرده اراده ما درستي به. هستيد دانايان از اگر ، است شبيه چرك و زخم به خزينه
 ) كند مي شاد را مقربين قلوب كه چه آن بوزد شما از تا زمين روي بر بهشت مظاهر
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 پرهيز خزينه حمام به رفتن از گويد مي بهاييان به طرفي از بهاءاهللا كه وقتي است طبيعي بسيار
 و انديشه در و بيفتند چاره فكر به بهاييان ، باشند فردوس مظاهر كه بخواهد آنان از ديگر طرف از و كنند

 . نمايند همفكري و تالش خزينه هاي حمام نابهنجار وضعيت دادن تغيير براي خود جلسات

 يك توسط آباده شهر در و ايران در دوش حمام اولين كه بود اين انديشي هم و تالش اين نتيجه
 دوش هاي حمام ، بودند ساكن بهاييان كه مناطقي ، آباده اطراف در آن تبع به و شد ساخته بهايي دكتر
 نقاط اكثر در تقريبا و كرد سرايت ايران نقاط ساير و اصفهان اطراف به ايده اين. روييد زمين از قارچ مثل

 . نهادند بنا را جديد هاي حمام ساختمان و نموده تهيه هايي زمين ، خودشان خرج به بهاييان ، نشين بهايي

 نجس را بهاييان ايران خلق كه اين واسطه به ، بسازند دوش حمام بهاييان كه اين از قبل ها مدت از
 كرده تعبيه را اي گوشه خود منازل در آنان از بسياري و بود اشكال دچار بهاييان رفتن حمام ، شماردند مي

 مدرنيزاسيون دوران به متعلق كه اين با خود من. پرداختند مي خود شوي و شست به سختي به و بودند
 ، خود سالگي چهار سه خاطرات در اما ، هستم! ) رضاشاهي مدرنيزاسيون ادامه در البته! ( رضاشاهي محمد
 حمام ، كردند مي آويزان پارچه سقف از. آورم مي ياد به را مان روستايي خانه هاي داالن از يكي از اي گوشه
 اين از. شستند مي را ما و نمودند مي فراهم گرم آب سختي به زمستان در خصوصا ، ساختند مي موقت
(  عمومي حمام به بهاييان ندان راه. كرد درك را بهاييان رفتن حمام دشواري و قاجار دوران توان مي قياس
 ايران نقاط تمام در كه است تضييقاتي ترين رايج از يكي)  شد دوش هم عمومي هاي حمام كه زماني حتي

 . است داشته ادامه نيز اخير هاي سال تا حتي و است آمده وجود به بهاييان براي ماه و سال هر در و

 بود پذير امكان مناطقي در كار اين. نبود ها سادگي اين به بهاييان براي ساختن دوش حمام البته
 يا و بود زياد تعدادشان يا ، كردند مي زندگي اربابي سمت در يا ، بودند اقتصادي قدرت داراي بهاييان يا كه
 رفتن حمام براي اصفهان شهرضاي در كه زماني مثال. داشتند حسنه روابط آنان با مسلمان مالكان كه اين

 امالك از زميني قطعه ، بود نفوذي با مالك و مسلمان كه كيان خان رضا علي ، كردند درست مسأله بهاييان
 . ساختند دوش حمام جا آن در خودشان اعتقادي فرهنگ به بنا هم بهاييان و داد بهاييان به را خود

 ، ساخت ايران در را دوش حمام اولين الحكما سراج مرحوم كه زماني در. بود چنين نيز آباده در
 سپس و اول جهاني جنگ قاجار دوره اواخر در. داشتند اقتصادي قدرت و مالكيت منطقه آن در بهاييان

 كارهاي كه داد اندكي مجال بهاييان به ، بود نموده مشغول خودشان به را مردمان كه داخلي دعواهاي
 از راه اين در بايد انصافا البته. بود دوش حمام ترويج كارها اين از يكي و بكنند اقتصادي و فرهنگي/ اجتماعي
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 اين به بهاييان شايد ، گرفتند نمي سخت و آوردند نمي فشار بهاييان به اگر آنها. كرد قدرداني متعصب مردم
 ! بكنند خودشان حال به فكري يك خودشان و بروند كه افتادند نمي صرافت

 مي عيان شكلي به را خودش روزي هر جهالت و ندارد معيار و مبنا ، جاهلي فرهنگ كه جا آن از اما
 بود اين مثال مشكل. كردند مي منعشان رفتن حمام از كه شد نمي منحصر اين به بهاييان بدشانسي ، نمايد

 متعصب كه مسلماناني ابتدا ، ساختند دوش حمام بهاييان كه اين از بعد ، الذكر سابق شهرضاي همان در كه
 و عوام كه رسيد جايي به كار و شد باز حمام اين به هم ديگران پاي كم كم و آمدند حمام اين به نبودند
 نفري دو يكي و آوردند عمل به ممانعت مزبور دوش حمام به بهاييان آمدن از عمومي هيجان يك در اوباش

 . افتاد آباده اطراف در كه بود اتفاقي تر جالب اين از! كردند بيرون و زدند كتك ، بودند داخل كه هم

 محيط ، كردند استعفا به وادار را او و خواستند را رضاشاه عذر دنيا بزرگ هاي قدرت كه وقتي
 بهايي ، يابي قدرت اين تبع به. آوردند دست به فائقه قدرت مذهبي متعصبين و شد دگرگون ايران مذهبي
 اين از پيش كه چنان. نهاد فزوني به رو ايران نقاط تمام در بهاييان آزار و گرفت اوج و رواج نيز ستيزي
 بعد به 1320 دهه از مناطق از بسياري در. بود حمام مسأله بهاييان براي تضييقات مصاديق از يكي ، نوشتم

 پاياني جمالت. بود جالب هم آنها بهانه و كردند خراب را بهاييان دوش هاي حمام جاهل و متعصب مردمان ،
 اين حاوي و نوشته)  حكيمي ابراهيم(  وقت وزير نخست به شيراز روحاني محفل كه گزارشي به را مقال اين

 . دهم مي اختصاص ، است بهانه

 زد مدرنيزاسيون براي رضاشاه كه زورهايي همه آن از پس كه كرد باور توان مي آيا ببينيم و بخوانيم
 امروزه كه مردماني اند؟ كرده چه بهايي جامعه با جاهل مردمان روستا يك در ، 1326 سال زمستان در ،

 چيز بسيار انصاف. شود مي تحمل قابل غير برايشان زندگي ، نباشد دوش حمام منازلشان در اگر فرزندانشان
 : است خوبي

 و نداده اثر ترتيب ، بود سزاوار و شايسته كه طوري آن مسؤول مقامات از بعضي متأسفانه[...]  "
 از] اي[عده چنارآباد در كه معني اين به. نمود سرايت فارس نقاط جميع به مفسدين تحريكات آتش متدرجا
 در كه را مزبور حمام ، نموده هجوم ، است اسالمي عقايد اصول با منافي دوش حمام كه اين عنوان به اهالي
 خود خرج با عمومي استفاده و آسايش جهت محل بهاييان از يكي ، فرماندار دستور حسب بر قبل سال چند

  ."[...]  نمودند ويران و خراب ، بود ساخته

  بازگشت به فهرست                                           تورج اميني
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 Adobeكه معموالً در سمت چپ و پايين محيط  attachmentسربرگ  مشاهدة آنها، ابتدا بر روي

Reader اي آنها روي فايل مورد نظر براي اجر. سپس فايلها را مشاهده خواهيد نمود. قرار دارد كليك نماييد
يا  Lunch This Attachmentاي كه احتماالً ظاهر خواهد شد، گزينة  دابل كليك نماييد و از پنجره
Open This Attachment را برگزينيد.  

  

  

  بازگشت به فهرست
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                   فلسفهء 
                  ردّیه نویسی چیست؟

                  


                   مدتها 
                  بود که مساله ای فکر بنده را به خود مشغول ساخته و سوالاتی بعضا 
                  بی جواب را در افکارم ایجاد نموده بود. در این نوشتار کوتاه به 
                  اصلی ترین موضوع ذهنی بنده  در این مورد،یعنی 
                  دلایل و فلسفهء ردّیه نویسی، در حد توان پاسخ خواهم گفت، سعی بر 
                  این است که بر خلاف ردیه نویسان، پا را از جادهء انصاف بیرون 
                  ننهم و نگاهی معتدل به این موضوع داشته باشم.


                     


                  


                  از 
                  آن حیث که به درک صحیحتری از موضوع مطروحه واصل گردیم، لاجرم در 
                  ابتدا به تعریف واژهء اصلی آن خواهیم پرداخت. "ردّیه" 
                  چیست؟


                  بطور کلی به هر 
                  نوشته، گفتار یا... که در مقام ردّ حقیقت برآید، ردّیه گویند. 
                  اگر ادیان الهی را حقیقتی بی بدیل در نظر گیریم، آنهایی که بر 
                  ضدّ این ادیان و به بیانی دیگر بر ضدّ این حقایق الهی قلم فرسایی 
                  می نمایند، اقدام به ردّیه نویسی کرده اند. از آنجا که بنده به 
                  عنوان یک فرد بهائی به این قضیه می نگرم، لذا لازم می باشد تا به 
                  نکته ای اشاره نمایم. ممکن است عده ای از افراد مسیحی یا مسلمان 
                  یا... بر بنده خرده بگیرند که شما بر چه اساسی می توانید اثبات 
                  کنید که آنچه نویسندگان ما در مورد دستگاه های اعتقادی مختلف، من 
                  جمله دیانت بهائی می نگارند، ردّیه است؟


                  در 
                  جواب این گروه باید عنوان نمایم، نوشته های نویسندگان شما تا 
                  آنجایی که به دفاع از حقیقت دیانت خودشان پرداخته است، بیان حق 
                  می باشد نه ردّیه، ولی آنجا که سخن از حقیقت ستیزی بر ضدّ دیانت 
                  ما می رود، شما پایتان را در جادّهء نابه فرجام ردّیه نویسی 
                  گذاشته اید. جادّه ای که در طول تاریخ همواره مسافرانش را 
                   رسوا نموده است. 


                  حال به این موضوع 
                  خواهیم پرداخت که اصولا چرا انسان ها اقدام به ردّیه نویسی می 
                  کنند؟


                  پیش از هر چیز لازم 
                  می بینم که از خصوصیات مشترک اکثر ردّیه نویسان چند مورد را نام 
                  ببرم. شاید جالب ترین نکته این باشد که اکثریّت ردّیه نویسان، 
                  همیشه از طیف اکثریّت جامعه بر خاسته اند. نکته ای که شاید از 
                  دید بسیاری از افراد پنهان مانده باشد. فی المثل آن زمان که 
                  یهودیان، حقیقت دیانت مسیحی را رد می نمودند، نسبت به این گروه 
                  اقلیّت، دارای اکثریت مطلق بودند. و یا آن زمان که مسیحیان،حقیقت 
                  اسلام را رد می نمودند، اکثریت جوامع مسیحی بودند و صرفا اندکی 
                  روی به اسلام آورده بودند. و یا این زمان که مسلمانان، حقیقت 
                  دیانت بهائی را رد می نمایند، تعداد آنها به مراتب بیشتر از 
                  اقلیّت نوپای بهائیان می باشد. پس از دیدگاه روان شناختی، ردّیه 
                  نویسان همیشه از نوعی احساس آرامش و پشتوانه ای نسبتا مطمئن و 
                  دائمی بر خوردار بودند که این موضوع باعث افزایش جسارت این گروه 
                  می گشت. یعنی با علم به اینکه در ارتباط با انسان هایی، با تعداد 
                  بسیار کمتر می نگارند، از آنکه مورد حمایت گروه اکثریت واقع می 
                  گردند، تشویق به زیاده گویی می شدند(حتما می دانید که پیروان 
                  وادی حقیقت در هر دورهء تاریخی،همیشه در اقلیّت بوده اند و این 
                  طبیعی است که ردّیه نویسان نیز از طبقهء اکثریّت جامعه به پا 
                  خیزند)


                  نکتهء دیگر که ذکر 
                  آن ضروریست، جایگاه ردّیه نویسان در جوامع خویش می باشد.اکثریت 
                  ردیه نویسان، افرادی می باشند که در جامعهء علمی یا ادبی یا... 
                  خویش دارای جایگاه پایین یا نهایتا متوسط بوده اند و به دنبال 
                  روزنه ای جهت دسترسی به آرزوهای دیرینهء خویش من جمله کسب شهرت و 
                  معروفیت می باشند.این موضوع نیز از دیدگاه روانشناختی قابل تامّل 
                  می باشد، و آن میل درونی این گروه از افراد به: راه را یک شبه 
                  رفتن و 24 ساعته معروف شدن می باشد. و این مساله در بعد جامعه 
                  شناختی خویش، حاکی از ناراضی بودن پایگاه اجتماعی فعلی این ردّیه 
                  نویسان و حرکت در هر مسیری صرفا به جهت وصول به اهداف واهی و 
                  زودگذری چون شهرت و ... می باشد.


                  در 
                  این مورد خاص لازم می باشد که مثالی را عنوان نمایم: فی المثل 
                  اگر روزنامهء کیهان و یا جام جم در سالیان گذشته، با تیراژ بالا 
                  و در عین حال با محتوای سبُک و خام روانهء روزنامه فروشی ها می 
                  گشتند، با چاپ چندین ردّیه بر ضد حقیقت دیانت بهائی، حداقل در 
                  میان بهائی ستیزان به پایگاهی سهل الوصول بدل گشته اند که این 
                  خود موقعیتی اجتماعی برای این جراید تلقی گشته و از طرفی نشان 
                  دهندهء همان معضلات روانی- اجتماعی متولّیان آنها می باشد.


                  از 
                  دیگر خصوصیات ردّیه نویسان، می توان به این نکته اشاره داشت که 
                  هیچیک از آنها حتی سعی هم ننموده اند تا نگاهی 2 سویه و چند بعدی 
                  به قضیه داشته باشند. فی المثل اگر دیانت بهائی ضمن تائید ادیان 
                  پیشین خود و اعلام برادری خویش با آنها 
                  در خانوادهء بزرگ خداوند، به تبلیغ آموزه های 
                  خود می پردازد،در مقابل، ردّیه نویسان  اصلا 
                  به این موارد کاری ندارند، آنها صرفا در پی آنند که با نگاهی یک 
                  بعدی دیانت بهائی را بکوبند. لذا تنها به هدف توجه می کنند و در 
                  این مسیر به هر وسیله ای متوصّل خواهند گشت. این مساله نیز از 
                  بعد روانشناختی قابل تامّل می باشد، زیرا فردی که اینک قصد 
                  کوبیدن گروهی را دارد، بدون شک زمانی در زیر پای گروهی دیگر لِه 
                  شده است، در غیر این صورت هیچ فرد منصفی که خود را طالب حقیقت می 
                  داند، نسبت به یک موضوع خاص، یکطرفه نمی نگرد.


                  اکنون که به صورت 
                  گذرا با خصوصیات ردّیه نویسان از ابعاد جامعه شناختی و روان 
                  شناختی آگاه گشتیم، به بررسی علل ردّیه نویسی می پردازیم.


                  شاید بتوان طبقه 
                  بندی زیر را در ارتباط با این علل نشان داد:


                  1- 
                  گروهی از افراد که واقعا نمی دانند ردّیه می نویسند و به خیال 
                  خویش در راه حقیقت گام برداشته اند:


                  این دسته از 
                  افراد،همان هایی هستند که حتی برای پذیرش حقیقت دیانت خود، لحظه 
                  ای تفکر ننموده و در همان مسیری گام نهاده اند که والدینشان پیش 
                  از آنان، به تقلید از گذشتگانشان،بن بست پیمایی می نمودند. حقیقت 
                  این گروه چیزی جز تعصّب نمی باشد. این طبیعی است که این دسته 
                  بدون هیچ گونه تفکری بخواهند بر ضدّ عقیده ای که برتر از اعتقاد 
                  والدینشان باشد، دست به فعّالیت بزنند.


                  2- 
                  گروهی از افراد که می دانند حقیقتی برتر وجود دارد؛ولی در پی آن 
                  هستند تا حقیقت موجود را رد نمایند تا برتری را در نوع اعتقادی 
                  خویش جلوه دهند:


                  این دسته از افراد، 
                  صریحا نه در پی کشف حقیقت می باشند و نه در پی نشان دادن آن به 
                  دیگران، بلکه وضوحا در پی بدست آوردن قدرت می باشند و لذّتی را 
                  که از تحصیل قدرت کسب می نمایند با هیچ چیز دیگر تعویض نمی 
                  نمایند. دیدگاهی که در ردّیه نویسان بر علیه امر مبارک وجود 
                  داشته و اخیرا نیز در روزنامهء جام جم و در نگرشهای افرادی همچون 
                  آقای ولایتی و... دیده شده است.(کیهان را به حال خود وا نهیم 
                  بهتر است)


                  3- 
                  گروهی از افراد که خود را پیرو هیچ دین و آئینی نمی دانند ولی 
                  چنین عنوان می نمایند که در مقام پژوهش و تحقیق، به ردّ حقیقت 
                  ادیان می پردازند و معتقدند که مبانی کارشان کاملا علمی بوده 
                  است:


                  این دسته از افراد 
                  اصولا مخالف دین بوده و در صدد واکنش نشان دادن نسبت به هر حقیقت 
                  دینی می باشند، اصولا فرقی نمی کند که مسلمان باشی یا بهائی، 
                  مساله این است که دینداری، افیون گرایی است. لذا در این نوع 
                  نگرش، دین سمّ مهلک بشریّت می باشد. فی الواقع علت اصلی فعّالیّت 
                  این گروه، شاید حقیقتا آشکار نمودن حقیقت باشد؛ولیکن چون راه را 
                  اشتباه رفته اند،نتیجه ای دگر به بار خواهد آورد. شاید بتوان در 
                  این مورد به آثاری از استاد احمد کسروی اشاره نمود.


                  4- 
                  گروهی از افراد که بصورت حرفه ای وارد این مسیر گشته اند،لذا 
                  گذران حیات مادّیشان، منوط به ادامهء همکاری در چنین زمینه هایی 
                  می باشد:


                   این 
                  گروه اگر چه ممکن است در ابتدا به جهت کشف حقیقت و بر ملاء ساختن 
                  وجوه ناصحیح طریقت، اقداماتی انجام داده باشند، ولیکن به مجرّد 
                  گذر از مرحلهء آشکار گشتن بطلان نظراتشان و به دام حضیض تعصّب 
                  افتادن، مسیری جدید را آغاز می کنند که هدفشان صرفا کوبیدن بی 
                  چون و چرای همان حقیقتیست که اگر ردّش نکنند، مرحلهء گذران زندگی 
                  را نیز نمی توانند رد نمایند. از این دسته می توان به افرادی 
                  اشاره نمود که نظرات خویش را تحت عنوان روحانی یا عالم دینی به 
                  مردم عامّی و گوش به فرمان، تحمیل و آنان را تحمیق و در نهایت 
                  جایگاه خود را تحکیم می نمایند. فی المثل در حال حاضر، اگر این 
                  ردّیه گویان اندکی تعلّل نمایند، حقیقت دیانت بهائی بر عموم مردم 
                  آشکار خواهد گشت و جالب تر آنکه اگر تعجّل نمایند، حقیقت دیانت 
                  بهائی مجدّدا بر عموم مردم روشن می گردد و این اصل پارادوکسیکال 
                  مهمترین عاملیست که نتایج کارهای ردّیه نویسان را به نفع حقیقت 
                  گرایان جلوه می بخشد.


                  5- 
                  گروهی از افراد که بنا به هر دلیلی از مسلک و نحلهء فکری خاصی 
                  خارج گشته اند و در مقام یک خارج شده از آن مذهب، ردّیه نگاری را 
                  آغاز می نمایند:


                  اصولا از خصوصیات 
                  بارز این گروه، تعداد بسیار محدود اعضای آن می باشد. اینان 
                  افرادی بوده اند که به علّت عدم رعایت شعایر و مراسم مشخصّهء هر 
                  آئینی و یا به جهت تخطّی از قوانین و احکام هر دینی و یا شک 
                  گرایی محض نسبت به دیدگاه های مندرج در کتب دیانت خود، از دین 
                  خدا برگشته اند و به ظنین خود قدم گذاشته اند. فی المثل در زمان 
                  صدر اسلام می توان به گروه خوارج اشاره نمود که پیروانی بس 
                  چشمگیر نسبت به مرتدّین امروزی داشته اند. امروزه نیز تعدادی از 
                  بهائیان که بر خلاف احکام و قوانین دیانت بهائی اقدام نموده اند 
                  و در شخص خویش هیچ اسم و رسمی از بهائیت باقی نگذاشته اند، آنگاه 
                  که رسما از دین الله خارج گشتند، روی به ردّیه نویسی آورده تا 
                  انتقام نامه ای التیام بخش از خود صادر نمایند،که البته تعداد 
                  اعضای این گروه بسیار اندک می باشد. از این گروه اند افرادی 
                  همچون فیچیکیا و…


                  


                  در 
                  انتهای بحث،ضمن آنکه امیدوارم نقدی صحیح و کاملا منصفانه نسبت به 
                  این گروه حقیقت ستیز انجام داده باشم، تحت یک نتیجه گیری مختصر، 
                  مجددا علل ردّیه نویسی را فهرست وار ذکر می نمایم:


                  


                  1- 
                  جهالت 2- کسب قدرت 3- کژ 
                  انگاشتن حقیقت 4- گذران زندگی وطریقت


                   5- 
                  انتقام جویی از شریعت
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					  نظرات بزرگان 				

		
				"  یک دین واقعی، دینی است که از پارازیت هایی که به وسیله افکار بشری به آن افزوده شده، عاری باشد مانند دیانت   جدید بهایی..." تولستوی
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					۱۳۸۶ مهر ۰۸				

		
				دیر زمانی است که توطئه،دستهای پنهان،بازیهای پشت پرده،خروج دست فلان از استین بهمان ،نقشه های اجانب و خلاصه مضامینی از این قبیل ،خمیر مایه مطالعات و تحقیقات کسانی است که چون دریاقته اند که کار تحقیق از شاق ترین و در عین حال خطرناک ترین امور است ،به ان مضامین روی اورده و چون دریافتند که در این وادی بر خلاف وادی تحقیق اصیل،کار، بسیار ساده ،بی خطر،پر منفعت و مخصوصا با تولیدات فراوان است،رحل اقامت در ان افکنده و این طور که بر می اید خیال ترک ان را هم ندارند چه که به فرموده حضرت بهاءالله: 

"انچه از ایشان مفهوم می شود گویا به علم و باب ان بالفطره رغبتی ندارند و در خیال ظهور ان هم نیستند زیرا در ظن و گمان ،ابوابی برای نان یافته و در ظهور مظهر علم،جز انفاق جان چیزی نیافته اند" (ایقان 24)







 اما اخیرا، روزنامه جام جم مامنی برای این طالبان ،بل مشتاقان ظن و گمان شده آن سان که تفرج گاهی وسیع برای انها فراهم اورده و از این بابت نه تنها چیزی دریافت نکرده که انها را مدام مورد محبت و اکرام خویش نیز قرار داده تا انجا که هر از چند گاهی گروهی از برجستگان انها را انتخاب و دعوت نموده و بخش عظیمی از این مامن وسیع را قرق کرده و رفت و امد دیگران را به ان قدغن نموده و دربست در اختیارانها گذاشته و مناطق دیگراز جمله روزنامه های کیهان واطلاعات ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کثیری دیگر را به خدمت انان گمارده و نام ان محل را " ایام " و موضوع این بار ان را " بهاییت ان گونه که هست "نهاده است.از مدعوین این ضیافت پر رونق،یکی اقای " مهرداد صفا "است که اولین تولید این مجمع عظیم به نام اوست و اولین گفتار او دراین اولین مقاله ،این است که:

" زمانی که علی محمد باب در تبریز اعدام و جسدش در خندق افکنده شد صبح روز بعد کنسول روس در تبریز به کنار خندق آمد و و توسط نقاش کنسولخانه به تصویر برداری از جسد باب و یار مقتولش پرداخت" ویژه نامه ایام مورخ 6/6/86 ص 4 





و این را شاهدی بر وجود پیوندی استعماری بین بابیان و بهاییان با روسها می داند.نویسنده برای اثبات مطلب خود به تاریخ نبیل و چندین منبع دیگر بهایی استناد می کند تا شکی باقی نماند و کسی ان را انکار نتواند و این از معدود مواردی است که رفرنسهای ایشان تمامااز منابع بهایی انتخاب شده است اما بهاییان در پی انکار این موضوع نیستند.انها می گویند که برای هر عملی باید انگیزه ای وجود داشته باشد و هر چه ان عمل پر مخاطره تر باشد به همان میزان نیزباید از انگیزه قوی تری برخوردار باشد.سوال این است که  کشیدن این نقاشی چه اهمیتی داشت ؟مثلا با این نقاشی چه می خواستند بکنند ؟و چه کردند؟یعنی در نهایت از این نقاشی در کجا استفاده شد؟در انجام کدام یک از توطئه های استعمار تزاری به فریاد تزار و کنسول و سفیر رسید؟از ان در کجا بر علیه اسلام و ایران بهره برداری شد ؟و اصولا با یک چنین مثلا حربه ای چه کارهایی می شود کرد؟ کمی تامل لازم است .ایا کنسول روس،یک ماموریت خاص رسمی از طرف شخص تزار و و یا پرنس دالگاروکی داشت؟در این صورت باید روشن کرد که این نقاشی چه سودی می توانست برای روسیه حاصل کند؟حتی ذهن خیال پرداز ردیه نویسان متوهم نیز نتوانسته پاسخی هر چند عجیب و غریب ،برای ان بیابد.مثلا بگویند که کنسول برای این که شخص تزار و سفیر روسیه را مطمئن نماید که این واقعه صحت دارد به تهیه نقاشی مبادرت کرده است!!.اما با این که ثابت شد که هیچ قصد سیاسی برای این اقدام کنسول روس نبوده و امکان جعل ان هم نمی باشد،بحث در باره این موضوع خاتمه یافته نیست و این علامت پرسش بزرگ همچنان بر این اقدام کنسول سایه دارد.شکی نیست که چنین عملی در ان فضای پر التهاب و اشوب ،مخاطرات فراوانی حتی و مخصوصا برای یک مقام عالیرتبه دیپلماتیک ،که به احتمال قریب به یقین ،ماموریتی هم در این مورد به او محول نشده بوده،در بر داشته است.اگرنویسنده ،انگونه که مدعی است، قصد تحقیق داشت این سوال را مطرح می نمود که واقعا چرا کنسول یک کشور بزرگ ، اقدام به چنین کاری کرده است ان هم با مبادرت شخص خود؟ و ان وقت بود که گزینه ای که بیشترین احتمال را به خود اختصاص می دهد را بر می گزید و ان اینکه ادعای شگفت اور ، بی نظیرو شجاعانه حضرت باب که بر اثر ان تمامی بزرگان روحانیت مذهبی ان زمان را در مقابل خود قرار داد و متعاقب ان ،استقامت بی مانند خود و یارانش در جهت اثبات این مدعا،شدیدا شخص کنسول را متاثر کرده وباعث احترام عمیق قلبی وی نسبت به ان روح پاک گردیده است.در وانفسایی که مردم حتی در فرع فروعات دین نیز جرات و حتی میل به مخالفت با علما را نداشتند و مرگ ،مجازاتی معمول برای این نوع مخالفتها بود ،حتی تصور این که شخصی صحبت از انقضای دوره اسلام و طلوع دوره ای جدید به میان اورد ،بسیار متهورانه و فوق العاده خطرناک می نمود.تنها مساله خطر مطرح نیست.موضوع مهمتر این است که چنین ادعایی به فکر کسی خطور نمی کرد تا بخواهد به فکر خطرش باشد.این یک امر الهی و مافوق بشری است.افراد عادی کارهای عادی می کنند. ممکن است مانند مشیرالدوله طرحی برای اصلاح ایران بدهند،مانند عباس میرزا امور نظامی ایران را سروسامانی بدهند،مثل امیرکبیردارالفنونی بسازند ومانند شیخ احمد احسایی طریقه جدیدی بوجود اورند و قس علی هذا.اما حضرت باب بنیادی را بنیان نهادکه بدون ان هیچ اقدام دیگری مثمر ثمر نبود.از این منظر خشم بزرگان دین کاملا توجیه پذیرمی نماید.ادعای حضرت باب اوردن مسلکی جدید و درست کردن دفتر و دستکی تازه نبود تا بر اساس ان پیروانی گرد اورد و نهایتا با تغییراتی مختصر ،مانند اکثر شعب و فرق اسلام،و یا حتی مفصل،خلیجی دیگر از اقیانوس اسلام منشعب سازد که اگر چنین بود با مختصر نوسان و تلاطمی نهایتا توسط دیگران پذیرفته می شد و همگی با خوبی و خوشی به حیات خود ادامه می دادند همان طور که قبل از ان چنین بود.فقط حدود سه دهه از تاسیس فرقه شیخیه می گذشت.گرچه علمای تشیع به هیچ وجه با انها موافق نبودند اما در نهایت به یک توافق نانوشته و شاید هم ناخواسته رسیده و هر کدام محدوده ریاست خود را دارا بودند و حتی کار به جایی رسیده بود که در محکومیت حضرت باب ،با یکدیگر دست اتحاد دادند و در محاکمه حضرت باب روسای شیخیه نقش موثری ایفا کردند.اما کلام حضرت باب و امر ایشان ذاتا متفاوت بود.یک فراز از گفتار ایشان ،بخوبی بیانگر ماهیت ادعای ایشان است: 



 " شرفِ کل، به علم است و نظر کن در شرفِ علماء،که به فهم ایات الله است که خداوند ان را به شانی عزیز فرموده که "لایعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم"در حق ان نازل فرموده و از نفس امی بیست و پنج ساله از این شان، ایات خود را ظاهر فرموده که اگر کل علمای اسلام به فهم ایات الله اظهار شرفِ خود می کنند ،ان به جعلِ ایات ،اظهار شرفِ خود را نمود تا انکه از برای انها تاملی در تصدیق به ان نباشد" 



 اندک تاملی در کلام فوق ،انسان را متوجه تفاوت ماهوی ادعای حضرت باب با نفوس دیگر می نماید.ایشان صراحتا مقام خود،یعنی یک جوان بیست وپنج ساله را ،هم رتبه با مقام حضرت محمد و نازل کردن ایات الهی نظیر و همسنگ قران و اوج ادعای علمای اسلام را، فهم ایات الهی ذکر می کند.در بیانی دیگر،در ان هنگام که در قلعه ای در جبل ماکو محبو س بود ،حتی امر حج و به مکه رفتن مسلمین را نیز به خود نسبت داده ودر بیانی مهیمن فرمود: 



 " هر سنه می بینی که چقدر خلق به مکه می روندو طواف می کنند و حال انکه کسی که کعبه،به قول او کعبه است ،در این جبل، تنها است و او بعینه همان رسول الله است زیرا که مثل امرالله ،مثل شمس است اگر ما لا نهایه طالع شود یک شمس زیاده نیست و کل به او قائمند" 



این ،یک موضوع ساده نبود. حضرت بهاءالله در این باره فرمود که: " قسم بخدا که اگر کسی فکر و خیال چنین امری نماید فی الفور هلاک شود و اگر قلبهای عالم را در قلبش جا دهی باز جسارت بر چنین امر مهم ننماید مگر باذن الهی باشد و قلبش متصل بفیوضات رحمانی و نفسش مطمئن بعنایات ربانی." .معلوم است که این ادعا چه غوغایی می افریند مخصوصا که از عهده نیز به در امد .کثیری از علمای بزرگ اسلام ایمان خود را اعلام و با شهادت خویش ان را اثبات کردند.سید یحیی دارابی عالم بزرگ دربار محمد شاه و فرستاده مخصوص وی به حضور حضرت باب برای کشف حقیقت امر،در همانجا خاضعا و خاشعا مومن شد وحتی دیگر به دربار باز نگشت و خبر ایمان خود را با پیک به محمد شاه اطلاع و وی را نیز به تبعیت ازحضرت باب ،فرا خواند و همچنین حجت زنجانی و قره العین،طاهره زمان و بسیاری دیگربه او ایمان اوردند و همین کافی بود تا زنگ خطر برای روسای مذهبی به صدا دراید و هجومی همه جانبه بر ان مطلع نور الهی و یاران وفادارش بنمایند. ایا این یک ادعای عادی بود که بطور روز مره در ایران اتفاق افتد؟.ایا این همه دلیلی موجه برای جلب توجه کنسول روس نیست؟ایا بهتر نیست بجای تاویلات عچیب و غریب که ساخته اذهان بیمار است،کمی هم به منطق توجه کنیم؟ کنسول روس ازاجساد مطهر حضرت باب و جناب انیس نقاشی کشید چون مفتون و شیفته سلوک و رفتار حضرت باب شده بود وهر چند از حقیقت مقام و پیام ایشان کما هو حقه اگاه نبوداما ان را یک رویداد نادر می دانست.نتیجه ضروری دیگر که قهرا باید بر ان گردن نهاد این است که دیانت بابی نمی تواند ساخته دست روس باشد و مستشاران آن، اینگونه مبهوت وقایع بمانند. 

		نظریه





		نظر بدهيد

		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.
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	استفاده از مطالب سایت نقطه نظرتنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.




	Creative Common
		






	
		
		
			

			
						
							
										در بارۀ سایت

		تماس

		راهنما

		جستجو

		ثبت نام / ورود

		ارسال مقاله



							

							
							

							
							

						

		
							
								صفحه اصلی  دریچه  تهدیدی فزاینده - جامعهء بهائی ای    ...							

						




				
			

		

		
				
					
													
								
									 
									
																			

								

												
							




						
				
		دریچه
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		آئین بهائی
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					اشتراک نشریه الکترونیکی				

		
					

براي آغاز يا قطع اشتراک، مشخصات را پرکرده و ارسال کنيد.	
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					  نظرات بزرگان 				

		
				«  ملاقات حضرت عبدالبهاء برای من از دیدن بزرگترین فیلسوف عالم مفیدتر بود. من هیچکس را تا به حال به فطانت و   ذکاوت و علم و قدرت حضرت عبدالبهاء ندیده ام. او عالم سرّ و الخفیات است و اسرار قلوب را می داند و جواب می گوید. به من ثابت شد که روح القدس در وجود او متمرکز می باشد. علم او لدنی و قدرت او الهی است...  »   شیخ محمد عبده - شخصیت بزرگ مصری - نقل از کتاب خاطرات دوساسی

			




									

											

						
					
									
										
											
												
															
																														
																												

		
														
																			
				
								
						
				
					
					
					تهدیدی فزاینده - جامعهء بهائی ایران در خطر است									




					
				 
					
						 Written by بهمن ن					
					  
				

		
					۱۰ مهر ۱۳۸۶				

		
				در حیات هر جامعهای دورههای بحرانی و حسّاسی هست که گاه موجودیت آن جامعه را مورد تهدید قرار میدهد. جامعهء بهائی ایران امروز با بحرانیترین دورههای تاریخ خود روبروست. دورهای است که از قریب نیم قرن قبل با جبههبندی و آمادگی منظم طبقهء روحانیون اسلامی علیه بهائیت آغاز شد، با انقلاب اسلامی قوت و نفوذ گرفت و در سی سال اخیر هر روز  به اوج تازهای رسید. 

بهائیان از ابتدای تاریخشان شاهد بسیاری از این بحرانها بودهاند که در آن، تحریکات و دشمنیهای مخالفان، هم مرکز سران ایشان، و هم جامعه را هدف داشته است.  تیرباران باب در تبریز در زمان ناصرالدین شاه، تبعیدهای مکرر بهاءالله، به دست دولت عثمانی به در خواست دولت ایران که سرانجام او و همراهانش را از حبسی به حبسی به زندان عکا انداخت، هر یک میتوانست اساس این جامعهء دینی را مورد تهدید شدید قرار دهد. 







در خود ایران هیچ جامعهء بهائی را در هیچ شهری و یا دهی سراغ نداریم که در طول 160 سال گذشته از تهدیدهای مداوم در امان بوده باشد، چندین کشته نداده باشد، بارها دچار حملات ددمنشانه و خشمآگین مخالفان قرار نگرفته باشد و انواع تحقیر و توهین بر او نرفته باشد. 



به سختی میتوان گفت کدام بحران از دیگری سهمگینتر و مهلکتر، و به حال این جامعه خطرناکتر بوده است. اما یک نکته روشن است: این حملات و مخالفتها، که برای بهائیان رویارویی با آن به صورت عادت و امری بدیهی در آمده بود، نتوانست به هدف خود یعنی برانداختن یا حتی تضعیف جامعهء بهائی برسد. بر عکس جامعهء بهائی ایران را چون پولادی آبدیده استوار و مقاوم نمود و جوهر آن را که مظلومیت و استقامت باشد قوّت بخشید. بلا کشیدن و زجر دیدن و شهادت، بخشی جداناپذیر از زندگانی بهائیان ایران شد که آن را به عنوان آزمایش ایمانشان به جان پذیرفتند. در چنین جامعهای که همواره مورد تهدید قرار داشت خانوادهای نبود که انتظار زندگانی آرامی داشته باشد و یا خود را به نحوی از حملات و تبعیضها و یا ناسزاهای روزانه در امان بیند.

در یک نکته تردید نیست و آن این که جمهوری اسلامی وجود دیانت بهائی و حضور بهائیان را در ایران بر نمیتابد.  با آنکه آگاه است که از این جامعه هیچگاه خطری متوجه رژیم نخواهد شد، با این همه مبارزه با بهائیان را ظاهرا سرلوحهء اقدامات خود قرار داده و در این راه به دنبال روشهای تازه و موثر است. کشتن دویست نفر بهائی در آغاز انقلاب، زندان و شکنجهء صدها تن از بهائیان، مصادرهء خانه و کاشانه و محروم ساختن آنان از هر نوع کار و پیشه، و نیز جلوگیری از تحصیل جوانان بهائی، در برآورد هدف دولت اسلامی عملاً ثمری در بر نداشت. لذا ترفند تازه پیش گرفتهاند که به قول خودشان "آگاه ساختن" جوانان بهائی – امیدهای آیندهء این جامعه – به "حقایق" این دین است و با این روش جدید میخواهند که جوانان ما را از دیانت اجدادی خود بری سازند. اما حقایقی که نشریات ریز و درشت ارگانهای گوناگون جمهوری اسلامی به نام "حقایق" عرضه میدارند، جعلیاتی است زائیدهء تخیلات مشتی نویسندگان کم مایه و دروغپرداز  که حیلهگری و نیرنگ بازی و بیبهرگی از عقلانیت از سر و روی نوشتههای بی پایشان میبارد. مهملاتی است که بارها و بارها در سی چهل سال اخیر تکرار شده و از سوی بهائیان پاسخ گفته شده و حال با واژه پردازیها و رنگ و لعابی تازه، با عکس و تفصیلات در تیراژهای وسیع به دست خلقالله میرسانند.

تازهترین نمونهء این مبارزه نشریهای است در 68 صفحهء بزرگ، شامل قریب پنجاه مقاله که ضمیمه روزنامهء جام جم (ایام، پژوهش تاریخ معاصر) روز 28 اوت که مصادف با 15 شعبان و به اعتقاد شیعیان میلاد امام زمان بود منتشر گردید. محتوا و کثرت مقالات نشان میدهد که از مدتها قبل تهیهء چنین نشریهای مورد نظر مسئولان صدا و سیما بوده است و چه بسا بزودی از مقالات آن در برنامههای تلویزیونی و رادیویی نیز استفاده نمایند. انتخاب روز 15 شعبان نیز البته تصادفی نیست؛ در چنین روزی این نشریه به هدف لجنمال ساختن جامعهای منتشر میشود که معتقد است دوران انتظار ظهور قائم بسر آمده و اینک انسان است که باید آستین خود را بالا بزند و آیندهء خود را پایه بریزد.

روزنامه جام جم متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. صدا و سیما از جمله سازمانهای کشوری است که زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، و طبعا آنچه در این روزنامه آمده نمیتواند از خواستهها و نیات ایشان دور باشد. 

جمهوری اسلامی و تمام مراکز و سازمانها و حوزههایی که اکنون مبارزه با بهائیت را جزئی از وظایف خود دارند از قدرت فراوان برخوردارند و پاسخگوی هیچکس در آنچه در این زمینه بگویند و بکنند نیستند. هرگاه یک بهائی شرحی در رد و توضیح آن نوشتهها برای روزنامهای بفرستد هرگز آن را چاپ نخواهند کرد. اگر یک جزوه بهائی نزد کسی بیابند، چه بهائی و چه مسلمان سر و کار آن فرد با زندان و دژخیم خواهد بود، اگر یک بهائی بخواهد دروغهای روزنامه را برای دوستی توضیح دهد و حقایق تاریخی را بنماید متهم به تبلیغ بهائیت و زندان و زجر و شکنجه میشود. 

جوانهای بهائی را نیز به طور مرتب و هدفمند، از کار و تحصیل محروم میکنند و با جعل تاریخ و دروغپردازی، امیدوارند آنان فقط یک راه جلوی خود بیابند: به اسلام و دامان امام غایب پناه بیاورند، آنگاه در دانشگاهها پذیرفته میشوند و از کار و امکانات دیگر بهرهمند میگردند. راه دیگر اینست که ایران را ترک گویند و سنگرها را یک به یک خالی نمایند.

باید با واقعبینی پذیرفت که این تهدید فزاینده فروکش نخواهد کرد، بر عکس با مقاومتی که بهائیان قهرمان ایران نشان میدهند ابعاد و وسعت تازهای خواهد گرفت و دامنهء آن به کشورهای دیگر نیز کشانده خواهد شد. کما آنکه در همین شمارهء مخصوص جام جم، آیتالله تسخیری ضمن مصاحبهای، با افتخار فراوان بیان میدارد که چگونه پس از آنکه دادگاه بدوی مصر رای موافق برای شناختن بهائیان و ثبت نامشان در کارتهای هویت داد، ایشان به مصر سفر کرد و با دیدار از علماء و بزرگان آنجا موفق شد رای دادگاه بعدی را علیه بهائیان بگیرد و آنان را از هر نوع حقوقی محروم سازد. از جزئیات گفتگوهای آیتالله تسخیری با علمای مصر و از داد و ستدهای پس و پنهان آن معامله چیزی نمیدانیم. 

مبارزهء دولتها و طبقهء روحانی با دیانت بهائی همواره مبارزهای نابرابر و ناجوانمردانه بوده، و این امر امروزه بیش از پیش مصداق پیدا کرده است. دولت ایران با اتکاء به منابع سرشار نفت و نیروی قدرتمند نظامی خود، امروز در جهان به عرض اندام برخاسته، حوزههای علمیه پر از علماء و محققان و مدرسّان است که به همهء منابع و مآخذ تاریخی و دینی اسلامی و بهائی دسترسی دارند، لذا انتظار میرود آنچه در مخالفت با دین بهائی مینویسند از استدلالی متین و محکم بهره برده باشد. اما برعکس شیوهء مبارزهء ایشان و این همه دروغ و جعلیاتی که در کتابها و سایتهای اینترنتی و روزنامهها در مورد بهائیت مینویسند به طور روشن حکایت از ضعف ایشان در رویارویی با استدلال و منطق بهائی دارد. در تمام این انتشارات – از جمله نشریه 68 صفحهای ضمیمهء جام جم – یک مقاله در مورد تعالیم بهائی دیده نمیشود زیرا آگاهی بر آن چشم و گوش مردم را باز میکند. در عوض بهائیان را ساختهء دست روس و انگلیس و امریکا و اسرائیل معرفی میکنند، تهمتی که با خروارها سریش به این جامعه نمیچسبد. در تاریخ دست میبرند و آگاهانه آن را مخدوش میسازند، چون همگان را مانند خود بی مایه و بی سواد تصور مینمایند. از آثار بهائی در اثبات کفر و خدا ناشناسی و الحاد بهائیان نقل مینمایند بدون آنکه تمامی جمله را بنویسند، یا در آن دستکاری نکنند و لااقل منبع و مرجع آن را معلوم دارند. این کارها و تقلبها دلیل ضعف است، دلیل چوبین بودن پای استدلال ایشان است و دلیل ناکارآمدی روش جدید مبارزه با جامعهء بهائی است وگرنه مبارزهء منطقی و عادلانه نیاز به پریشان گویی و خود را به هر در و دیواری زدن ندارد. چنین شیوهء مبارزهای دلیل آن نیز هست که نویسندگان این مقالات و سایتها کوچکترین احترامی برای مردم ایران قایل نیستند. آنان را مشتی نادان و ناآگاه میشناسند که هر مهملی را به عنوان حقیقت تاریخی میتوان به خوردشان داد. حال آنکه در اینجا نیز دستخوش اشتباه و گمراهیاند. گذشت آن زمانی که سر مردم را میشد با مشتی افسانه و خرافات گرم نگاه داشت. امروز روز منطق و استدلال و بکار بردن عقل و دانش است نه روز تهمتهای بی دلیل و افسانه و خرافات، و مردم ایران خوشبختانه به این امر آگاهی دارند.

سوای آن تاثیر این تبلیغات در بین هممیهنان غیر بهائی روشنتر از آنست که نیاز  به گفتن داشته باشد. مردم ایران به طور سنّتی در مورد تبلیغاتی که از سوی دولتها انجام میگیرد با تردید و سوء ظن و ناباوری مینگرند. اگر در گرماگرم سالهای اول انقلاب برخی از آنان با بهائیان دشمنی نشان میدادند آنچه در سی سال گذشته از دولت اسلامی و از جامعهء بهائی دیدهاند کافی بوده است که اینک با احترام و همدردی به این گروه از هممیهنان دردکشیدهء خود بنگرند و گوششان را بر صدای کر کننده تبلیغات دولتی علیه بهائیان ببندند. 

تمام نشانهها حاکی از آن است که جامعهء بهائی چه در ایران و شرق و چه در غرب آموخته است که باید روی پای خود بایستد وبدون آنکه منتظر معجزه یا کمکی از عالم غیب باشد مشکلات خود را حل نماید. اما با دشمنی بیرحم و دژخیم خو روبروست و باید دید که این بار از این طوفان پر مهلکه چگونه بیرون خواهد آمد.  
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						 نگارش: اخبارالیوم					
					  
				

		
					۱۳۸۶ مهر ۰۶				

		
				موضع رسمی در حال بُروز در مصر: حقوق بهائیان را بدهید

مبتنی بر اطـّلاعاتی که اخیراً از رسانههای رسمی مصری به دست آمده، به نظر میرسد بهائیان عنقریب مجاز خواهند شد آزادانه دین خود را در اسناد رسمی دولتی، از جمله شناسنامه، مستند سازند.

جدیدترین این نشانهها مقالهای است که روز 22 سپتامبر 2007 در روزنامهء رسمی دولت موسوم به اخبارالیوم درج شد. در این مقاله، بحث اخیر تحت نظارت شورای ملـّی حقوق بشر گزارش شده است.

همانطور که قبلاً اشاره شد، نفوسی هستند که نسبت به حذف طبقهبندی دینی از کارتهای هویت کاملاً نظر مساعد دارند؛ در حالی که دیگران لزوم حفظ آن را مورد تأکید قرار میدهند.







آنچه که از اهمّیت خاصّ برخوردار است سخنان یکی از نفوس ذینفوذ و مهمّ است که کسانی با همان مقام و مرتبت از او حمایت میکنند. دکتر زینب رضوان، استاد فلسفهء اسلامی دانشگاه، نمایندهء اوّل مجلس الشّعب (پارلمان مصر) و عضو شورای ملـّی حقوق بشر، نقطه نظرش را در مورد این بحران اعلام کرد و گفت، "حق هر فردی از آحاد بشر است که دین خود را مستند سازد، حتـّی اگر به دیانتی معتقد باشد که [اولیاء حکومت] آن را تصریح نکرده باشند." او با استفاده از دو اصل عقیدهء خود را توجیه میکند: "اوّل آن که آزادی عقیده در قانون اساسی ذکر شده است. دوم فرصت مساوی در معاملات اجتماعی است ... که همهء ما در قراردادهایمان از هویت طرف مقابل آگاه باشیم، بخصوص بهائیان، چون اسامی آنها شبیه اسامی مسلمانان است و این به نفع دختران ما است که با بهائیان ازدواج نکنند، و بالعکس."در رابطه با حکم مورّخ 16 دسامبر 2006 دادگاه عالی اداری مصر که بهائیان را از دریافت کارت هویت محروم میکند، او راه حلـّی را پیشنهاد کرد که "باید از مجلس و قوّه قضائیه خواسته شود به هر کسی که مایل است دیانتش را مستند سازد حقّ این کار عطا شود" و بر اهمّیت اظهار صحیح روی کارتهای هویت تأکید کرد زیرا این کارتها جزئی اساسی در بسیاری از معاملات در جامعه است، مانند ازدواج، ارث، و ابوّت فرزندان. او به لزوم "صراحت و صداقت" به عنوان عوامل تسهیلکنندهء این مواضیع مهمّ اجتماعی اشاره نمود. 

دکتر احمدکمال ابوالمجد، وزیر سابق اطـّلاعات، استاد قانون اساسی و معاون شورای ملـّی حقوق بشر، با زینب رضوان نظر موافق دارد. او بر اهمّیت تمسّک به تضمینهای قانون اساسی که حقوق مساوی را برای کلـّیه شهروندان مصری در نظر گرفته و این که "هیچ تبعیضی نباید مبتنی بر تبار، جنسیت و دیانت وجود داشته باشد و همه باید به آن متمسّک باشند" تصریح و تأکید نمود. او اصرار نمود که باید به بهائیان اجازه داده شود در نهایت صداقت دیانت خود را بهائی ذکر نمایند و پافشاری نمود که "ما نمیتوانیم کسی را به تغییر دیانتش در کارت هویت مجبور کنیم یا نام او را به عنوان مسلمان ثبت نماییم، بخصوص وقتی که قانون آزادی کامل عقیده را برای ما تثبیت نموده، و بعد از آن ما نمیتوانیم کسی را از این واقعیت معاف نماییم."

نشانهء دیگری از موضع رسمی حکومت در دو محلّ مشاهده میشود؛ یکی عقیدهء مؤسّسهء الأزهر مصر و نیز گنجاندن موضع مزبور در نشریهء رسمی حزب حاکم موسوم به الحزب الوطنی [حزب دموکراتیک ملـّی].

تقریباً یک سال قبل، روزنامهء الوطنی الیوم (سخنگوی دولت) مصاحبهای را با شیخ الأزهر، دکتر محمّد سیّد طنطاوی منتشر کرد که در طیّ آن وی موضع مقامات برجستهء پیشرو اسلامی الأزهر را به وضوح اعلام نمود.این واقعهء خاصّ سال گذشته در اینجا انتشار یافت.

جالب آن که، همین مصاحبه همچنان در سایت روزنامهء مزبور تا این تاریخ درج میشود که آخرین آن تاریخ 18 سپتامبر 2007 را دارد.

ذیلاً گزیدهای از مصاحبهء مزبور را درج مینماید؛ سؤالات 4 تا 8 که به بهائیان اشاره دارد، به طور کامل ترجمه شده است.

سؤال – سازمانهای حقوق بشر توصیه کردهاند که ستون مذهب از اسناد رسمی حذف شود زیرا بین شهروندان تبعیض ایجاد میکند. نظر شما چیست؟ منظور آنها از حذف ستون مذهب چیست و چرا آن را تقاضا دارند؛ آنها به چه حقـّی حذف ستون مذهب را توصیه میکنند؟

جواب – آنها در این مورد حقـّی ندارند؛ به نظر ما وجود ستون مذهب کاملاً صحیح است، و موجب هیچگونه تبعیضی هم نیست. این هیچ ربطی به حقوق بشر و هیچ چیز دیگری ندارد؛ ذکر دین در ستون تعیین شده یک باید است؛ باید است؛ باید است!

سؤال – اصرار شما بر لزوم آن چه منفعتی دارد؟

جواب – منفعت ناشی از هدف از وجود آن است، که باید شخص را در اسناد رسمیاش توصیف نماید؛ هیچ ضرری از مستند ساختن دیانت شخص، هرچه که باشد، متوجّه او نمیشود؛ پس چرا حذف شود؟ ستون مذهب نباید تغییر داده شود، مهم نیست چه کسی درخواست میکند، زیرا هر شخصی محقّ است که دینش را در ستونی که برایش تعیین شده تصریح نماید.

سؤال – حتّی اگر بهائی باشد؟

جواب – بله، در این ستون بنویسد "بهائی"؛ مادام که این عقیدهء اوست و آن را دیانت خود قرار داده، چه اشکالی دارد؟ نوشتن "بهائی" در ستون مذهب ارتباط سایر ادیان با او را روشن میکند و سایر نفوس را از وابسته کردن خود به ادیان آسمانی دیگر وقتی که اینها از آن مبرّا هستند، باز میدارد.

سؤال – بنابراین، این به معنی تأیید [به رسمیت شناختن] آن به عنوان یک دین است؟

جواب – بهائیت دین نیست؛ امّا، نوشتن آن به عنوان عقیده در ستون مذهب میسّر است و ضرری ندارد؛ بلکه تمایزی اجباری برای کسانی است که از ادیان آسمانی تبرّی جُسته و مرتدّ شدهاند.

سؤال – شما بهائیت را گروهی ناراضی [مرتدّ] میدانید که از اسلام جدا شده و با این حال از آزادی عقیده صحبت میکنید – در اینجا تناقضی مشاهده نمیکنید؟

جواب – آزادی عقیده برای همه تضمین شده نه برای شخصی خاصّ؛ منظور از آزادی عقیده این است هر یک از آحاد بشر عقیده خود را داشته باشد؛ کسی که بر مسند قضاوت نشسته خداوند است.

 بدیهی است، میتوان یک نتیجه گرفت: حکومت قویّاً به سوی صدور اجازه به بهائیان حرکت میکند که در کمال صداقت در کلـّیه اسناد رسمی دیانت خود را ذکر کنند. مضافاً، مصر در مورد حلّ بحران جاری اسناد هویت و حقوق شهروندی جدّی است. تمامی نشانهها حاکی از تمایل و قدمهای مثبتی است که توسّط دولت در تلاشهایش برای اعطاء حقوق کامل مدنی، مبتنی بر تضمینهای قانونی اساسی، به کلّیه شهروندان مصری برداشته میشود. اگر ما مدنیت موروثی و عظیم مصر را مدّ نظر قرار دهیم، چنین تصمیمی حیرتآور نیست. مطمئنـّــاً گاهی به علـّت شرایط غیر قابل کنترل، اشتباهاتی رخ میدهد، امّا آیت عظمت زمانی مشهود میگردد که حکومت مایل است در تلاشهایش برای خدمت منصفانه به شهروندانش، بر غرورش غلبه نماید. 

------

8 اظهار نظر:

باک گفت: همیشه از این تفکّر در حیرتم که اینهمه مردم در کمال ثبوت و رسوخ میتوانند معتقد باشند که فقط یک خدا وجود دارد و باز هم با دیگران در این مورد اختلاف داشته باشند. بسیاری از نهضتهای مجزّا، امّا سازگار و در همان حدّ رئوف و بامحبّت در این طریق سیر میکنند که در زمینههای مشترک با هم توافق داشته باشند. ما هم به طریق خودمان باید نقشمان را ایفا کنیم.

ایدو ریور گفت: باعث مسرّت است که این موضوع در حال حلّ شدن است و ما میتوانیم به موضوع بعدی بپردازیم. پیشرفت حاصل میشود؛ اگرچه به کُندی، امّا به اطمینان.

بایلو گفت:میتوان گفت که این موضوع برای بهائیان مصر از فوریت برخوردار است. زندگی روزانهء آنها به حلّ فوری آن بستگی دارد.

نبیل گفت: بایلو، از درج این دیدگاه "رسمی" در حال بُروز متشکّرم. من این موارد را خواندم امّا آیا حکومت به حلّ موضوع نزدیکتر شده است؟ بهائیان مصر خیلی رنج بردهاند؛ بنابراین امیدوار باشیم که پایان ماجرا نزدیک است! تا زمانی که این تحوّل رسمی شود، فقط خوشبینی خود را اظهار میداریم.

ناشناسی گفت: آنچه که در این وقایع متحوّل کننده مایهء خشنودی است این است که پیشرفت از طریق دموکراسی حاصل میشود. با این همه در این مورد، حکومت مصر ره به خطا رفته (در بسیاری از کشورها چنین اتـّفاقی معمول است) امّا، به مردم فرصتی داده میشود تا عقیدهء خود را آشکارا و آزادانه بیان کنند. میز گردها، مجادلات داغ، بیانیههای مطبوعاتی و اظهارات مندرج در جراید وجود دارد و به نظر میرسد در حرکت به سوی راه حلـّی منطقی و منصفانه مؤثـّر است. اگر نتیجهء غایی برای بهائیان مثبت باشد، نه تنها برای آنها پیروزی است بلکه برای مردم مصر نیز که نسبت به بیعدالتی واکنش نشان دادند، مظفـّریت است و مهمتر از همه، که به اندازهء کافی حیرتآور است، مظفـّریتی برای خود حکومت است که به سوی اقدامی جهت مردمی که نمایندهشان است، رانده شده است. خطاب به اقلـّیتی که از چنین تصمیمی از سوی دولت، ناراضیاند میتوان گفت: این ارادهء اکثریت مردم است. دموکراسی وقت میبرد ... امیدوار باشیم آن زمان برای مصر فرا رسیده و امیدوار باشیم ایران کشور بعدی باشد!

بایلو گفت: این مسلـّماً آزمون واقعی دموکراسی است. همیشه به عمل معلوم میشود نه به حرف!

ناشناسی گفت: هر روز دعا میکنم که حسّ قضاوت عام و منطق در دو حکومت مصر و ایران مسلـّط باشد. این بنفسه معجزه است.

بایلو گفت: میدانم که حکومت مصر از قوّهء تمیز و هوشیاری برخوردار است. از لحاظ سنـّتی مصر هرگز افراطی نبوده است. امّا در مورد ایران مطمئن نیستم.
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		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.
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	استفاده از مطالب سایت نقطه نظرتنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
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				چکیده:

در این مقاله استدلال میشود که اذیت و آزار فعلی جامعهء بهائی در ایران با تعالیم اصلی حضرت محمّد در قرآن کریم که تفاهم و احترام نسبت به اقليّتهای دینی را توصیه میکند، در تناقض است. قرطبه [کوردوبا یا کوردووا]، که زمانی پایتخت اسپانیای مغربی Moorish و معروف به آندلوس بود، به عنوان نمونهای از مدارا ذکر میشود که در آنجا، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کمال اتّفاق و مسالمت تحت حکومت اسلامی در کنار هم میزیستند. این مقاله به توصیف اذیت و آزار اعضاء جامعهء بهائی ایران نیز در چارچوب آن زمینهء دینی و تاریخی میپردازد.







 مقدّمهدر دوران معاصر که بنیادگرایی دینی مردم را نسبت به مقصود از دین به شکّ و تردید میاندازد، انداختن نگاهی به گذشتهء تاریخ که پیروان ادیان گوناگون در کنار هم گِرد آمدند و در صلح و آرامش زندگی کردند، میتواند دلگرمکننده باشد. قرطبه، مقرّ خلافت عظمی (1031-929)[1]، یکی از این موارد است که مظهر مدارای اسلامی به طور یکسان در مورد مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بود. در طیّ دوران طلاییاش، علوم، علوم انسانی، هنرها، تجارت و صنعت در اثر همکاری جمعی پیروان این سه دیانت شکوفا گردید. منبع الهام این تحوّلات و پیشرفتها مسلـّماً ناشی از آن آیات قرآنی بود که بر پذیرش و مدارا تأکید داشت. این مقاله، در بررسی این مواضیع، به مطالعهء وضعیت شوم بهائیان ایران نیز میپردازد که در صد و شصت سال گذشته به علل دین و اعتقادات مذهبی مورد اذیت و آزار بودهاند.

اگر کسی اطراف شهر تاریخی قرطبه در جنوب اسپانیا قدم بزند، میتواند محلـّههای قدیمی یهودی، مسیحی و مسلمان را مشاهده کند که در کنار هم واقع شدهاند. همین ترتیب و ترکیب محلـّهها در بین سایر جماعات اندلوس نیز وجود داشت که این سه جامعهء دینی قرنها در کمال مسالمت در کنار یکدیگر زندگی میکردند. کنیسهها، مساجد و کلیساهای قرون وسطایی را هنوز میتوان دید که در شعاعی محدود در سراسر منطقهای که اینک به نام آندالوچیا معروف است، در کنار هم قرار داشتند.

 

مدارای دینی قرآن

آن ایّام اوج جلال و عظمت اسلام و زمانی بود که مدارای بینالادیان در بعضی از قلمروها مانند قرطبه و طبق اصول احترام دینی که در قرآن ذکر شده، برقرار بود. توجّه به این نکته جالب است که استفاده از جبر و زور برای وادار کردن دیگران به قبول اسلام – اتـّهامی که غالباً منتقدانش به آن وارد میسازند – از همان ابتدای امر، بنا به صریح کلام قاطع حضرت محمّد، عملاً ممنوع بود. میفرماید، "لا إکراهُ فی الدّين" (بقره، 257)؛ "... أ فأنتَ تُکرُهُ النّاس حتّی یکونوا مؤمنین؟ و ما کان لنفسٍ أن تؤمنوا إلاّ بإذنِالله" (یونس، 100-99)؛ "إن اللهَ لایُحبُّ المُعتدین" (بقره، 190).

به جای آن، گفتگو و ارتباط معقول در دعوت دیگران به کیش خود، مؤثـّر تشخیص داده شده است: "أدعٌ إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلهُم بالـّتی هِیَ أحسَن" (نحل، 125). در رفتار با نفوسی که پیرو آیینهای دیگر هستند، پذیرش و اذن دخول دادن به آنها نیز به همین ترتیب توصیه شده است: "و لاتسُبّوا الـّذین یدعونَ مِن دونِ الله فَیَسُبّوا الله عدواً بغیر علمٍ. کذلک زَیّـــنّــا لِکُلّ أمّةٍ عَمَلَهُم؛ ثمّ إلی ربِّهِم مَرجِعُهُم. فَیُنَبِّعُهُم بما کانوا یَعمَلون" (انعام، 108).

قرآن در مورد تعصّب شدید و انعطافناپذیر در رعایت شریعت و احکام آن در مقابل عُرف مذهبی نوین نیز امر به خویشتنداری و شکیبایی میکند، "قولٌ معروفٌ و مغفِرَةٌ خیرٌ مِن صدقةٍ یَتبَعُها أذًی" (بقره، 263). حضرت محمّد همچنین در مورد خطرات ورود به مباحثات و مجادلات دینی که در آن کسی حق را به جانب خود بداند و به کینه و بغض مذهبی و غالباً به خشونت منجر شود، هشدار میدهد: "و لو شاءالله لَجَعَلَکُم أمّةً واحدةً و لکن لَیَبلُوَکُم فیما آتیکم فاستبقوا الخیرات. إلی الله مَرجِعُکُم جمیعاً فَیُبِنّئُکُم بما کُنتُم فیه تَختَلفون" (مائده، 53-52). و در مقام دیگر میفرماید، "لیس البِرّ أن تُوَلـّوا وُجُوهَکُم قِبَلَ المشرق و المغرب؛ ولکنّ البِرّ مَن آمَنَ بالله ... و آتَی المال علی حُبّه [یعنی حبّ الله] ذوی القُربی و الیَتامی و المساکین و ابن السّبیل و السّائلین..." (بقره، 177)

مدنیت جدید اسلامی، با کسب قدرت از تفکـّرات جدیدش، عناصری را از گسترهء وسیعی از فرهنگهای کلـّی و جزئی واقع در آسیا، افریقا و اروپا گرفته به سواحل اقیانوسهای اطلس، آرام و هند رسید. بهترین نمونه به احتمال قوی سیستم ارقام عربی است که از هند اخذ شد و بعدهاً اصلاح گردیده در سراسر دنیای غرب انتشار یافت. بنابراین در توسعهء مدنیت جدید که با تعالیم حضرت محمّد مرتبط بود، تنوّع و کثرت، و نه یکدستی و مشابهت، اهمّیت اساسی داشت: "و مِن آیاته خلقُ السّموات و الأرض و اختلاف ألسِنَتِکُم و ألوانِکم" (روم، 22). "یا أیّها النّاس إنـّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و أنثی و جَعَلناکُم شعوباً و قبائلَ لِتَعارَفوا" (حَجَرات، 13).

طولی نکشید که عالم اسلامی توسعه یافت و فرهنگهای دیرینی چون یونانیها، پرتغالیها، رومیها و اسپانیاییهای مدیترانه را در بر گرفت. در خاور میانه، اسلام آنقدر توسعه یافت که قلمروهای مرتبط با ایرانیان، سُریانیان، عبرانیان، حرانیان[2]، و ماندائیان[3] را در ظلّ خود در آورد. در آسیای صغیر، ترکها، ارمنیها و کردها به آن پیوستند، و همین جریان در شبه قارّهء هند در مورد فرهنگهای مرتبط با سانسکریت و بسیاری از سایر جوامع رخ داد. همچنین، ملل آسیای شرقی از جمله چینیها، تَبّتیها، اندونزیاییها و مالایاییها و دیگران به این تمدّن جدید ملحق شدند. گروههای قومی آسیای مرکزی مانند مغولها، تبّتیها، افغانها و چندین ملـّیت قفقازی نیز در این گسترش از جمله عناصر مهمّ آن گشتند. در افریقا، اهالی اتیوپی، قبطیها و مصریها، اعراب، بربرها و تعداد زیادی از اقلّیتهای نژادی خود را به این آیین جدیدی که حضرت محمّد اعلام کرده بود پیوستند و به این ترتیب بر خصیصهء کثرتگرایانهء آن تأکید نمودند (بالیوزی، 1976).

چنین جامعیت قومی مسلـّماً نتیجهء تصدیق منشأ روحانی سایر ادیان توسّط حضرت محمّد بود. توجّه به احترام حضرت محمّد به "صوامع و بَیعٌ و صلواتٌ و مساجدٌ یُذکَرُ فیها اسمالله" (حجّ، 40) جالب است. تعدادی از ادیان غیر مذکور در کتاب مقدّس مانند زرتشتیان و صابئین در سراسر متن کتاب همراه با کسانی که از تبار کلیمی و مسیحی هستند ذکر شدهاند: "إن الـّذین آمنوا [مسلمانان] و الـّذین هادوا و النّصاری و الصّابئین مَن آمَنَ بالله و الیوم الآخر و عمل صالحاً فَلَهُم اجرُهُم عند ربّهم و لا خوفٌ علیهم و لا هُم یحزنون" (بقره، 59).

برای آن که به این چشمانداز روحانی، کثرت و تنوّع بیشتری افزوده شود، قرآن بر وجود ادیان دیگری که با کتاب تورات و انجیل ارتباطی ندارند یا برای نسل حضرت محمّد شناخته شده نیستند اشاره دارد: "رُسُلاً قد قصَصناهم علیک و رُسُلاً لمنقصُصهُم علیک" (نساء، 162)؛ "و لقَد أرسلنا مِن قبلِک فی شِیَعِ الأوّلین" (حجر، 11)؛ "و ماأرسلنا مِن رسولٍ إلاّ بلسان قومه" (ابراهیم، 4)؛ "لِکُلّ أمّةٍ جَعَلنا مَنسَکاً هُم ناسِکوه" (حجّ، 67).

تردیدی نیست که در قرون اوّلیهء توسعهء اسلامی، مواجهات موفـّقیتآمیز فرهنگی با جوامع مذهبی غیرمذکور در کتاب مقدّس در سراسر آسیا و افریقا، بخصوص با دو آیین هندو و بودایی رخ داد. فیالمثل، دو مجّسمهء عظیم بودا در افغانستان که حدود قرون دوم تا چهارم میلادی در دل کوه تراشیده شد، به عنوان مظهر و نُماد این مواجهات پربار تا همین اواخر برپا بود.

شایان توجّه است که از ادوار اوّلیهء اسلام، رعایای غیرمسلمان به عنوان اهل ذمّه نامیده میشدند که به معنای "پیروان سایر ادیان و تحت حمایت"بود. این روش مبتنی بر اصل احترام متقابل دینی بود که حضرت محمّد در سورهء کافرون (آیهء 6) مطرح فرمود: "لَکُم دینُـکُم و لی الدّین". به اهل ذمّه این حقّ انتخاب داده میشد که یا به اسلام اقبال کنند یا مبلغ معقولی به نام جزیه پرداخت نمایند که آنها را از خدمت سربازی معاف میکرد (پارجا، 1975). ذکر این نکته نیز شایان توجّه است که خلیفهء ثانی در وصیتنامهاش به جانشین خود توصیه نمود که، "اهل ذمّه را به او میسپارم تا از حمایت خدا و رسولش برخوردار گردند؛ باید که آن را مراعات نماید و به عهد و پیمان با آنها وفا نماید" (آرنولد، 1913، ص57).

بنا به گفتهء گیل (1976)، چهار مورد آزادی که امروزه شناخته شده، یعنی آزادی خواسته و ترس، آزادی عبادت و بیان، به نظر میرسد در ابتدای اسلام در قرآن نهادینه شده است. چنین اقداماتی در جوامع جدید اسلامی مانند قرطبه مشهود گشت.

قرطبه؛ الگوی مدارای اسلامی

کوردووا (که در عربی قرطبه گویند)، که زمانی پایتخت آندولوس بود، طولی نکشید که مرکز روشنفکری فرهنگی شد. کوردوبا این فخر و مباهات را داشت که اوّلین دانشگاه در نیمکرهء غربی، هشت کالج و هجده کتابخانه را دارا بود؛ یکی از کتابخانهها دارای 000ر400 جلد کتاب بود که در چهل و چهل مقوله طبقهبندی شده بود. این کتابخانه، با پانصد کتابدار، مستنسخ، و محقـّق، یکی از بزرگترینها در نوع خود در جهان بود. شایان توجّه است که در آن زمان مهمترین کتابخانهء اسپانیا در صومعهء ریپولی فقط 192 کتاب داشت (کاب، 1963). خود کوردوبا به عنوان یکی از مهمترین بازارهای کتاب در دنیای آن عصر به حساب میآمد. طلب علم و دانش آنقدر بود که خلفا هیأتهایی را به نقاط دوردست اعزام میکردند تا کتاب تهیّه کنند یا با اسرای جنگی معاوضه نمایند. در نظر بسیاری از نفوس، کوردوبا، در اوج شکوفایی و رونقش، تا آغاز اوّلین هزاره، پیشرفتهترین شهر اروپا بود، که حتـّی آب جاری در آبروها و روشنایی معابر داشت. این شهر، با 000ر500 نفر جمعیت، بعد از اسلامبول، از لحاظ ترقـّی و نیز ابعاد، دومین شهر به حساب میآمد. به گفتهء ترند، کوردوبا "متمدّنترین شهر در اروپا، مایهء شگفتی و تحسین دنیا، و وینی در میان کشورهای بالکان" بود (1931، ص9).

مسجد عظیم، باشکوه و مجلّل کوردوبا دومین بنای بزرگ دینی زمان خود محسوب میشد که روی 850 ستون مرمر رنگارنگ قرار داشت. معماری آن که در سال 785 آغاز گردید، ترکیبی از سبکهای معماری فرهنگهای متعدّدی چون اسپانیایی، رومی، ویزیگوتی[4]، ایرانی، ، سُریانی، تونسی و بیزانسی بود و یکی از ویژگیهای ابتکاری آن تاقهای ششلایه در دو ردیف بود. کوردووا اوّلین شهری بود که تولید ابریشم و کاغذ را در قرن نهم شروع کرد که متعاقباً  به تمام اروپا راه یافت. المقرّی مورّخ در مورد این دوران باشکوه مینویسد:

"کوردووا در چهار مورد بر پایتختهای جهان پیشی گرفت. این چهار مورد عبارت بودند از پل روی رودخانه و مسجد؛ سومین مورد مدینةالزّهرا [ویلای سلطنتی]؛ امّا از همه مهمتر و بارزتر علم و دانش بود" (هیلنبرَند، 1980، صفحات 600-599).

دانش و اتـّفاق و اتّحاد دینی مسلـّماً در زمرهء بزرگترین داراییهای کوردووا بودند. از جمله دانشجویانی که در اماکن یادگیری کوردوبا حضور یافتند محقـّق باهوش و استعداد فرانسوی گربرت اوریلاک بود که بعدها به نام پاپ سیلوستر دوم (1003-950) معروف شد. بسیاری از سایر متفکـّرین مسیحی نیز برای کسب علم از مسلمانان آمدند و شروع به ترجمهء متون علمی از عربی به لاتین جهت انتشار بیشتر در اروپا نمودند و شرایطی برای ظهور نوزایی (رنسانس) در قرنهای بعدی فراهم آوردند (هندال، 2004). مدارس ترجمهء سویل Seville، گرانادا، و بخصوص تولدو Toledo نیز نقشی مهمّ در این فرایند ایفا کردند (ورنت، 1978). بنا به گفتهء بالیوزی (1976) بسیاری از آثار کلاسیک یونانی اگر به زبان عربی ترجمه نمیشدند بهکلـّی از بین میرفتند. مقامات کلیسایی، به علــّت پیشینهء الحادی این آثار، معمولاً با نظر تحقیر به آنها نگاه میکردند. در زمانی که اکثر محقـّقین قرون وسطایی به علـّت مطالعهء علم تشریح گناهکار محسوب میشدند و به علم ستارهشناسی به عنوان فعالیت جادوگرانه نگریسته میشد، دانشمندان سه دیانت در آندولوس به طور فعّال و جدّی به پیشرفتهایی در زمینههای ریاضی، طبّ، زیستشناسی، کشتیرانی، معماری، ستارهشناسی، فیزیک و امثال آن نایل گشتند (هندال، 2004). خود کوردووا به عنوان اورشلیم غرب مورد ستایش بود.

به علـّت جوّ آزاد دینی، کوردووا نهایتاً ملجأ و پناهی برای یهودیان آزار دیده شد؛ بخصوص یهودیانی که در اروپا اجازه نداشتند مکاتب و مدارس تلمودی خود را اداره کنند و مراسم عبادی خود را انجام دهند به آنجا پناه آوردند (کُهِن، 1995). تعداد یهودیانی که اواخر قرن سیزدهم در اسپانیای مغربی میزیستند بالغ بر صد هزار نفر تخمین زده شده است (واسرشتاین، 1995). بنا به گفتهء هیلنبرَند (1980)، جامعهء مسیحی در کوردووا اجازه داشت قاضی خودشان را داشته باشد و نظام عدالتی خود را که به احتمال قوی پیرو قانون ویزیگوت بود، به کار ببرد. فرقههای مسیحی که در کشورهای اروپایی بدعتگزار و مرتدّ محسوب میشدند نیز در آندولوس ملجأ و پناه یافتند (مینوکال، 2002). بنا به گفتهء آرنولد (1913، ص143 پاورقی) در اسپانیای اسلامی هیچگونه تغییر کیش و آیین به زور و ضرب صورت نگرفت.

تأثیر بسیاری از محقـّقین متولـّد کوردوا در علوم و علوم انسانی، مانند ابن رشد[5]De Materia Medica Dioscorides و هدیهای از جانب امپراطور بیزانس به خلیفهء کوردووا، توسّط گروهی متشکـّل از محقـّق یهودی حسدای ابن شَپَروت[9]، طبیب مسلمان ابن جُلجُل[10]، که هر دو اهل کوردووا بودند، و راهب مسیحی، نیکولاس، ترجمه و شرح و بسط داده شد. خود حسدای به عنوان وزیر امور خارجهء دربار منصوب گردید. مسیحیان و کلیمیانی که در علوم، هنرها، تجارت و صنعت از نفوس برجسته به شمار میرفتند، در ظلّ خلفایی که به عنوان حامی و مشوّق آنها عمل میکردند، به مناصبی دست یافتند. از آن جمله بود الحَکـَمِ دوم کبیر (76-914)[11] که خودش محقـّق بود و کتابخانهء بزرگی را بنیان گذاشت. در چنین جامعهای، به سهولت میتوان دریافت که علم و دین به موازات یکدیگر پیش میروند و ایمان وسیلهای برای وحدت، یادگیری و پیشرفت مدنی میگردد. (1198-1126) و میمونید[6] (1204-1135) یهودیتبار در سراسر جهان شناخته شده و مورد تأیید است. یکی دیگر از اهالی کوردووا به نام ابن حزم[7] کتاب فصل را نوشت که اوّلین تاریخ موثـّق شناخته شده در مورد سایر ادیان از جمله آیینهای کلیمی، مسیحی، هندو، زرتشتی و فلسفههای یونانی است. فهرست دارویی[8] کلاسیک پنج جلدی موسوم به 

 

اختلافات مدارا و عدم مدارا

تقریباً هزار سال بعد از انقراض خلافت عظمای قرطبه، به نظر میرسد بخش عمدهای از این میراث مدارا در بعضی نقاط به فساد گرایید.  این موضوع بخصوص در مورد رفتار با بهائیان ایران که بزرگترین اقلـّیت دینی این کشور را تشکیل میدهند مصداق دارد.

امر بهائی، اگرچه در محیط اسلامی به وجود آمد، امّا خود را دیانتی مستقلّ با پیامبر، احکام و کتاب مقدّس خاصّ خود به حساب میآورد. پیروانش، از زمان تأسیس این دیانت به طور متناوب توسّط روحانیون و نیز دولتهایی که پیاپی در ایران بر سر کار آمدند مورد اذیت و آزار قرار گرفتند که به مرگ تقریباً بیست هزار نفر، از جمله زنان و کودکان، منجر شد که تنها جرم آنها ایمانشان بود. بهائیان، که قانون ایران آنها را به عنوان مرتّد مردود میشمارد، باب (1850-1919) و بهاءالله (1892-1817) را دو پیامبر جدیدی به حساب میآورند که از سوی خداوند بعد از حضرت محمّد ظاهر شدهاند.

امر بهائی، که اواسط سدهء نوزدهم توسّط بهاءالله در ایران تأسیس گردید، به وحدانیت الهیّه، وحدت دین و وحدت عالم انسانی اعتقاد دارد. طبق اصل توالی ظهور ادیان که امر بهائی به آن معتقد است، کریشنا، بودا، زرتشت، ابراهیم، موسی، عیسی مسیح، محمّد و باب همه پیامبرانی از سوی یک خدای واحد بودند و بهاءالله نفر بعد از آنها است. بهاءالله در تأیید مقام رسالت و مأموریت محمّد اعلام کرد، "این قرآن حجّت است بر مشرق و مغرب عالم" (ایقان، ص163). او همچنین تعلیم داد که کلـّیه این پیامبران الهی در اعصار مختلفه برای کمک به عالم انسانی ظاهر شدند تا مراحل متوالی ترقـّی و پیشرفت بشری، اعم از روحانی و اجتماعی، را طیّ کند. بهاءالله ابداً مدّعی نشد که آخرین ظهور الهی است بلکه پیامبر الهی بعد از مدّتی که کمتر از هزار سال نخواهد بود، ظاهر خواهد شد (اسلمنت، 2006). او تعبیر و تفسیر نمادین و نه تحتاللـّفظی نبوّات مذکور در کتب مقدّسه مانند قرآن و کتاب مقدّس را بیان کرد. بهعلاوه، بهاءالله اعلام کرد که همان "شخص موعودی" است که در نبّوات کلـّیه ادیان الهی با عناوینی چون شاهبهرام در دیانت زرتشتی، رجعت عیسی مسیح، و ظهور مهدی و قائم به ترتیب در دو فرقهء سنّی و شیعهء اسلام، به او اشاره شده است. طولی نکشید که این تعالیم سبب نارضایتی روحانیون شیعه شد که با حکومت ایران دست به دست یکدیگر دادند و تاریخ غمانگیز اذیت و آزار و قتل عامهای قرون نوزدهم و بیستم ایران را رقم زدند.

سایر اصول بهائی شامل از بین بردن تعصّبات نژادی، مذهبی و ملـّی، تحرّی حقیقت، انطباق و هماهنگی ضروری بین علم و دین، تعلیم و تربیت عمومی، برابری بین مردان و زنان، اختیار زبان بینالمللی کمکی است. بهعلاوه، آثار بهائی از ازالهء فقر و ثروت مفرط، تأسیس محکمهء کبرای بینالمللی، و ترویج صلح عمومی که توسّط فدراسیونی جهانی حفظ شود، حمایت میکند (هندال، 2007)

بهاءالله در خانوادهای اشرافی متولـّد شد که اجدادش را میتوان تا سلسلههای باستانی ایران ردیابی کرد. طولی نکشید که به زندان افتاد و اموالش مصادره شد. متعاقباً چندین بار تبعید شد که محلّ تبعید او شهرهای بغداد، استانبول، ادرنه بود که در مرحلهء آخر به حبس ابد در شهر عکّا، تبعیدگاه مجرمین واقع در فلسطین (که اکنون در اسرائیل است) تبعید گردید. در طیّ این چهل سال تبعید و حبس، بهاءالله بیش از صد جلد کتاب نوشت که شامل تعالیم اخلاقی و اجتماعی، شروح عرفانی، احکام و وصایا و توصیهها میشد. همچنین، بهاءالله در کمال شهامت رسالههایی خطاب به سلاطین و امرای عالم از جمله ملکه ویکتوریا، تزار روس الکساندر دوم، ناپلئون سوم، فرانتس ژوزف امپراطور اتریش، پاپ پی نهم، ناصرالدّین شاه سلطان ایران، عبدالعزیز سلطان امپراطوری عثمانی، ویلهلم اوّل قیصر آلمان و امرا و رؤسای جمهور امریکا نوشت و ارسال داشت. این مجموعهء عظیم نوشتهها شامل کتاب اقدس، مهمترین کتاب در میان مجموعه آثار بهاءالله میشود که به انواع احکام و توصیهها و نیز اصول حکومت جهانی اختصاص دارد.

 

هدف از دین

از اصول اساسی بهاءالله نقش وحدتبخش دین در جامعه است. بهاءالله، با اشاره به خطراتی که بنیادگرایی دینی متوجّه جامعه میسازد، بیش از صد سال قبل هشدار داد که، "ضغینه و بغضای مذهبی ناری است عالمسوز و اطفاء آن بسیار صعب" (اشراقات، ص134). مسلـّماً آتش مزبور بود که کتابهای کتابخانهء بزرگ کوردووا را سوزاند و نهایتاً خلافت را ساقط کرده عمرش را به انتهی رساند. امّا، بهاءالله در اشاره به قدرت متحوّلکنندهء دین در جامعه در کمال صراحت و وضوح فرمود:

دینالله و مذهبالله محض اتـّحاد و اتـّفاق اهل عالم از سماء مشیّت مالک قِدَم نازل گشته و ظاهر شده؛ آن را علـّت اختلاف و نفاق مکنید. سبب اعظم و علـّت کبری از برای ظهور و اشراق نیّر اتـّحاد و دین الهی و شریعهء ربّانی بوده و نموّ عالم و تربیت امم و اطمینان عباد و راحت مَن فی البلاد از اصول و احکام الهی. او است سبب اعظم از برای این عطیهء کبری؛ کأس زندگانی بخشد و حیات باقیه عطا فرماید و نعمت سرمدیّه مبذول دارد. (اشراق نهم، مجموعه اشراقات، ص80)

بهاءالله در ماه مه 1892 در عکّا، نزدیک لبنان و جلیل، در حالی که هنوز زندانی امپراطوری ترکیه بود درگذشت. دو سال قبل از آن، به شرقشناس برجستهء دانشگاه کمبریج، پروفسور ادوارد گرانویل براون، اجازه داده شد با ایشان مصاحبهای بنماید. سالها بعد، پروفسور براون جزئیات این ملاقات به یاد ماندنی را بازگو کرد و سخنان بهاءالله را که به توضیح و تشریح اصل وحدت عالم انسانی و دین به عنوان محور بنیادی و اساسی آن پرداخته بود، نقل نمود:

راهنمای من اندکی مکث کرد تا من کفشهای خود را از پای در آوردم. به سرعت پرده را به کنار زد و پس از عبور من آن را به جای خود رها کرد. در این حال خود را در اطاقی وسیع یافتم که در صدر آن مندری نهاده و در طرف مقابلِ در دو یا سه صندلی قرار داشت. هرچند واضحاً نمیدانستم به کجا آمده و با چه شخصی ملاقات خواهم کرد (چه که از قبل صراحةً اشارهای نشده بود) یکی دو ثانیه گذشت تا با اهتزازی عجیب و حالت احترام به خود آمده دریافتم که اطاق خالی نیست. در آن گوشه که مندر به دیوار متـّصل میشد شخصی جلیل و در کمال عظمت و وقار جالس و نوعی کلاه که دراویش تاج مینامند بر سر (ولی از جهت بلندی و ساخت متفاوت) و به دور آن در قسمت پایین عمّامهای کوچک از پارچهء سفید پیچیده شده بود. جمالی را که مشاهده نمودم هرگز فراموش ننمایم هر چند که از عهدهء توصیف برنیایم. آن چشمان نافذ گویی تا اعماق روح و ضمیر را میخواند و قدرت و عظمت بر جبین مبینش نمودار؛ از چینهای عمیق پیشانی و سیما علائم سالخوردگی نمایان، ولی گیسوان و محاسن مشکین که با کمال زیبایی تا نزدیک کمر افشان بود، خلاف آن را نشان میداد. مپرس در حضور چه کسی ایستادهام؛ چه، سر تعظیم به آستان کسی فرود آوردهام که محلّ پرستش و محبّتی است که پادشاهان حسرت میبرند و سلاطین عالم غبطه میخورند.

صوتی ملایم و مهیمن امر به جلوس نمود و آنگاه فرمود، "الحمدلله که فائز شدهاید؛ به دیدار یک مسجون منفی آمدهاید ... ما جز اصلاح عالم و سعادت امم مقصدی نداریم؛ معذلک آنها ما را از اهل نزاع و فساد شمرده مستحقّ سجن و نفی به بلاد میدانند... آیا اگر تمام اقوام و ملل در ظلّ یک دیانت در آیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند، روابط محبّت و یگانگی میان ابناء بشر استحکام یابد و اختلافات مذهبی از میان برود و تباین نژادی محو و زائل شود، چه عیب و ضرری دارد؟ ... بلی، البتـّه چنین خواهد شد. این جنگهای بیثمر و منازعات خانمانسوز منتهی شود و صلح اکبر تحقـّق یابد ... آیا شما در اروپا نیز به همین محتاج نیستید؟ و آیا همین نیست که حضرت مسیح خبر داده؟ ... با وجود این مشاهده میکنیم که پادشاهان و زمامداران شما خزائن خود را به عوض آن که در سبیل سعادت و آسایش عالم انسان صرف کنند خودسرانه در تهیّهء وسائل دمار و انهدام نوع بشر به کار میبرند ... این جنگها و کشتارها و اختلافات باید قطع شود و ابناء بشر مانند یک قوم و یک عائله گردند ...لیس الفخر لمن یحبّ الوطن بل لمن یحبّ العالم... (نقل ترجمه از صفحات 48 الی 50 بهاءالله و عصر جدید؛ اصل مطلب در 40-39 مقدّمه کتاب A Traveller’s Narrativeدرج است).

 

اقلـّیتی مذهبی تحت فشار

انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به تعصّب و تحجّر علیه بهائیان ایران منجر شد. خانهها به آتش کشیده شد، اماکن مقدّسه تخریب گردید، بیش از دویست تن از بهائیان به قتل رسیدند یا اعدام شدند و بسیاری دیگر بعد از دستگیری ناپدید شدند و دیگر اثری از آنها به دست نیامد و بعضی نیز بعد از شکنجه در زندان جان باختند (روحیزادگان، 1994). همچنین، کودکان در مدارس مورد اذیت و آزار و حتـّی ضرب و شتم واقع شدند؛ جوانان از دانشگاهها اخراج گشتند؛ بزرگسالان شغل خود در خدمات دولتی را از دست دادند و خانهها و پساندازهایشان مصادره شد. بهعلاوه، قبرستانها تخریب و مورد اهانت واقع گردید، و جلسات، تشکیلات و انتشار کتب و نشریات بهکلـّی ممنوع گردید (قانع، 2002).

بهائیان ایران، اگرچه بزرگترین اقلـّیت دینی ایران را تشکیل میدهند و تعداد آنها به مراتب بیش از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان است امّا، در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدهاند، در معرض بیعدالت قرار گرفته و از هر گونه حقوق مدنی محرومند. شرایط تهدیدکنندهای که جامعهء بهائی ایران را احاطه کرده در سالهای اخیر رو به وخامت گذاشته است. مثلاً، سال گذشته پنجاه و چهار جوان در حالی که به خدمات عمومی برای یکی از سازمانهای غیردولتی مشغول بودند دستگیر شدند. اخیراً، موجی از سوء رفتار و هتـّاکی و توهین نسبت به اطفال بهائی در مدارس شروع شده که از آن جمله بستن چشمها و کتک زدن آنها بوده که به نحوی آشکار با هماهنگی کامل با اولیاء حکومت صورت گرفته است (سرویس خبری عالم بهائی، 2007).

تلاشهایی اخیراً توسّط حکومت صورت گرفته تا نام کلـّیهء بهائیان در فهرستهای مشخّصی ثبت شود که مبیّن رَوَند ارعاب برای کلـّیه کسانی است که طالب آزادی عقیدهاند. در این رابطه، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متـّحدّ در امور آزادی دین و عقیده در مورد این موج جدید اذیت و آزار نگرانی عمیق خود را ابراز داشته است:

گزارشگر ویژه در مورد شروع نظارت بر فعالیتهای افراد صرفاً به علـّت تمسّک آنها به یکی از ادیان که با دیانت حکومتی تفاوت دارد، سخت نگران است. او چنین تلقـّی میکند که این نظارت و تحت نظر قرار دادن عبارت از دخالتی غیرمجاز و غیر قابل قبول در حقوق اعضاء اقلـّیتهای مذهبی است. او همچنین ابراز نگرانی میکند که اطـّلاعات حاصل از این نظارت به عنوان مبنایی برای ازدیاد اذیت و آزار، و تبعیض علیه اعضاء جامعهء بهائی قرار گیرد که نقض معیارها و موازین بینالمللی است (گزارشگر ویژهء سازمان ملل متـّحد، 2006).

این اذیت و آزار در قطعنامهای که در دسامبر 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متـّحد رسید محکوم شد و در طیّ آن نسبت به وضعیت حقوق بشر اقلـّیتها در ایران، از جمله تشدید نقض حقوق بهائیان، "نگرانی شدید" ابراز گردید. این بیستمین قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است که مجمع عمومی به تصویب رسانده و در طیّ آن به "گزارش برنامههای حکومت برای شناسایی بهائیان و تحت نظر قرار دادن آنها"، "افزایش دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه" و "امتناع از اعطاء آزادی دینی یا اجرای علنی امور جامعه" توجّه خاص مبذول شده است (مجمع عمومی سازمان ملل متّـحد، 2006).
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		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.
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				"   تعلیمات دیانت بهایی آینده بسیار درخشانی دارند... به همین علت من این دین را دوست دارم چه خالصترین و پاک    ترین ادیان حقه الهیه می باشد. تساوی برادری و محبت و فداکاری را در روح انسان ایجاد می سازد و او را آماده و مستعد    برای فداکاری در راه خدا می نماید... "  تولستوی -  نامه به گرژواسکی
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					۱۳۸۶ مهر ۰۶				

		
				 تازه ترين گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره آزادی های مذهبی در جهان، از وخيم تر شدن وضعيت آزادی های مذهبی در ايران خبر داده است.

در اين گزارش سالانه که به وضعيت آزادی مذهب در کشورهای جهان می پردازد، از کشورهای چين، کره شمالی، ميانمار و مصر به دليل وضع محدوديت های مذهبی انتقاد شده است. اين گزارش از «نشانه هاي» بهبود در وضعيت آزادی های مذهبی در عربستان خبر داده است.







در اين گزارش با اشاره به اينکه تنها اديان زرتشتی، يهودی و مسيحی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شده اند، تصريح شده است پيروان اين اقليت های دينی در ايران بازداشت، آزار و اذيت و يا به دليل عقايد اين افراد، مورد تبعيض قرارمی گيرند.

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا آمده است که جمهوری اسلامی هيچ گونه نرمشی در برابر آزادی اديان نشان نمی دهد و وزارت خانه های ارشاد و اطلاعات به شدت بر فعاليت های اقليت های دينی در ايران نظارت می کنند
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا تصریح می کند که جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد که مسلمانان دين خود را تغيير داده و به ديگر مذاهب روی بياورند. 

در اين گزارش آمده است اقليت های دينی در ايران، به غير از اهل تسنن، نمی تواند در قوه قضاييه ، نيروهای امنيتی و يا حتی به عنوان مدير مدارس دولتی مشغول به کار شوند.

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا می افزايد که جمهوری اسلامی فشار خود بر بهاييان را ادامه داده و آنها مرتد می داند.

در ادامه گزارش آمده که جمهوری اسلامی هيچ گونه نرمشی در برابر آزادی اديان نشان نمی دهد و وزارت خانه های ارشاد و اطلاعات به دقت بر فعاليت های اقليت های دينی در ايران نظارت می کنند.

اين گزارش می افزايد هرچند قانون اساسی ايران دين يهود را به رسميت می شناسد، اما جمهوری اسلامی به کرات درباره پيروان اين دين تبعيض قايل شده و افزايش سياست های ضد اسراييلی دولت باعث افزايش فشار بر يهوديان در ايران شده است. 

«آزادی مذهبی در عراق ؛ قربانی جنگ»

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت آزادی های مذهبی در عراق خاطر نشان کرده است که آزادی های مذهبی، يک قربانی ديگر جنگ عراق است و مردم اين کشور بدون در نظر گرفتن مذهب آنها مورد آزار و اذيت قرار گرفته، در برخی مواقع ربوده شده و حتی کشته می شوند.

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا، همچنين، از تبعيض درباره اقليت های دينی و به ويزه مسيحيان در منطقه کردستان خودمختارعراق خبر داده است. 

		نظریه





		نظر بدهيد

		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.


		کاربر:*		

		ایمیل:		

		عنوان نظر:		

		متن نظر:*
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	استفاده از مطالب سایت نقطه نظرتنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
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		صفحه اول  مقالات مستقل  بهائيان درموسیقی صدا و سی    ...	




		
			
				 
			

				
							
						مقدمهآموزه هاتاریخ مختصرفعالیتهای اجتماعیدر آئینه مطبوعاتمقاله هاسئوالات مکررنقدها و نظرها
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					بهائيان درموسیقی صدا و سیما چه خوب مینوازند!									




			
				
					
						 نگارش یافته توسط  دبیر					
					  
				

		
					۰۹ مهر ۱۳۸۶				

		
				۲۹ ژانویه ۲۰۰۷



بهائيان درموسیقی صدا و سیما چه خوب مینوازند!



نیکان میلانی





 

«توفیق حسنزاده» در مقالهاش نوشته است که روحالله خالقی «از موزیسینهای مشهور بهائیت» بوده است و در مدرسۀ «تربیت» بهائیان درس خوانده ! قطعاً بهائیان بسیار مفتخر خواهند بود اگر معلوم شود روحالله خالقی بهائی بوده است! 



دوست عزیز روحالله خالقی در مدرسۀ آمریکائیها به مدرسه رفت و بهائی هم نبود. اگر میخواهی نسبت بهائی بودن به کسی بزنی، حداقل به شخصی بزن که واقعاً بوده است. مثلاً میرزا عبدالله پدر موسیقی سنتی زمان ما که اعتقادش به دین بهائی باعث شد که به تکمیل هنر موسیقی بپردازد. 











معلوم نیست اصولاً خانوادۀ خالقی چه هیزم تری به شما فروختهاند که به ضدّشان قلمفرسائی کردهای به جای آنکه تقدیر به عمل بیاوری. گلنوش خالقی هنرمندی بسیار تواناست با تخصص رهبری گروه کُر. وقتی به ایران آمد به او اجازه رهبری کارهای خودش بر روی کارهای پدرش داده نشد، چرا؟ چون یک زن بود و با معیارهای نظام مغایر بود که یک زن رهبر گروه باشد! معلوم است که تحت این شرایط به ایران برنمیگردد. نوشتهای که ایشان در مصاحبه با کیهان لندن گفته بود «برای من (ازنظر رهبری ارکستر( خود ارکستر مهم نیست، مهم روح مبارزه با (آخوندها) است. آنچه ایشان گفته بود ربطی به مبارزه با آخوندها نداشت (برای همین هم در پرانتز گذاشتهای)، ایشان فقط گفتهاند «مهم روح مبارزه است» و مقصودشان هم روح مبارزه برای پیشبرد موسیقی و پیشرفت فرهنگمان است. بعد هم شروع کردهای به کوبیدن همسر خانم خالقی «استیو اَکرت»، که موزیسین بسیار قابلی است، به اینکه «نوازندۀ سطح پائین ساز کلاوسن» است! سؤال من از شما این است که اصلاً تا به حال ساز کلاوسن دیدهای؟ آیا میدانی کدام نوازنده سطح بالا است و کدام پائین؟این  ساز  در ایران آنقدر کم است که امکان آن را به کسی نمیدهد که آن را بشناسد تا چه رسد به اینکه نظر تخصصی بدهد که کدام نوازنده خوب است یا بد. آقای محترم, جناب توفیق حسنزاده، استیو اکرت دارای مدرک دکترای موسیقی است و تحصیلاتش در آلمان و آمریکا بوده است و بسیار هم نوازندۀ قابلی است و آنجائی که نوشتی «سالها به برکت مافیای صهیونیستی- بهائی موسیقی به عنوان مدیر اکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران مشغول کار و از حقوق فوقالعاده بالا برخوردار بود» اصلاً معلوم نیست راجع به چه مطلبی صحبت میکنی؟ مافیای صهیونیستی-بهائی؟ برای یک آدم مسیحی که هیچ ربطی نه به اسرائیل دارد و نه به جامعۀ بهائی؟ حقوق فوقالعاده بالا! ماهی پنج هزار تومان حقوق بسیار متوسط خیلی به شما فشار آورده است، در زمانی که مهندسان ماهی ۲۰ هزار تومان حقوق میگرفتند، ۵ هزار تومان حقوق فوقالعاده بالا محسوب نمیشود. آقای حسنزاده معلوم نیست به شما چه قدر پول دادهاند که دروغهای شاخدار پشت سر هم ردیف کردهای. برگردیم به گلنوش خالقی، نوشتهای که «در خارج از کشور مشغول فعالیتهای مقاله با نظام اسلامی میباشد.» گلنوش خالقی درس پیانو میدهد و فقط هم به شاگردهای ایرانی درس میدهد و آنها را با موسیقی و فرهنگ ایران آشنا میکند. فعالیتهای مقابله با نظام؟ کدام؟ کجا؟ میدانی عزیز، مقالهای که نوشتهای از هر چیز دیگری بیشتر مقابله با نظام اسلامی است و ضرر بیشتری به نظام اسلامی زده است. 

بر گردیم به «استیو اکرت», نوشتهای که «بعد از انقلاب اسلامی علیرغم داشتن عنوان موزیسینی، با توجّه به بیسوادایاش با ثروت کلانی که از ایران خارج کرده بود در فرانکفورت آلمان مغازۀ جواهرفروشی باز کرده»!



جلالخالق! با ثروت کلان؟ مغازۀ جواهر فروشی؟ استاد اعظم! استیو اکرت برای مدّت کمی در یک مغازۀ جواهرفروشی، فروشندگی میکرد و مغازه مال خودش نبود. تاریخ و محل و همۀ جزئیاتش هم مشخص است و نیازی به ایجاد سردرد بیشتر برای خوانندگان نیست که بخواهیم همه را تکرار کنیم. در قسمت آخر مقالهات هم متلکی گفتهای به یکی از تالارهای فرهنگی طهران که «به نام یکی از عناصر مشهور بهائیت (ح-س) نامگذاری شده است». اگر مقصود ت گالری سیحون است که همگی میدانیم که آن گالری را همسر مطلقهء ایشان اداره می کند . بماند که اسم کوچکش هم «هوشنگ» است که با «هـ» است و نه با «ح». اگر هم راجع به جای دیگری صحبت میکنی تکلیف ما را روشن که آن «عضو بهائيت» کیست و کدام تالار فرهنگی مقصود نظرت است. بماند که به بهمن ریاحی هم زدهای که بیسواد است و همسرش یک رقاصۀ نیمه عریان بوده است و ...



عزیز دل، شاید از روی دلسوزی همۀ اینها را گفتهای، شاید مجبورت کردهاند، و یا شاید از روی دشمنی با بعضی اشخاص، ولی کاشکی به جای بد دهنی و یک مشت دروغ، از بزرگان و زحمت کشان و دانشمندان کشورت تقدیری میکردی و میگفتی استاد خالقی چه خدمتی به موسیقی مملکتمان کرد و میگفتی که هوشنگ سیحون چه آثار زیبائی خلق کرده است و میگفتی که گلنوش خالقی برای موسیقی رادیو و تلویزیون چه سختیهائی کشید و چه سرو کلههائی زد که کاری به انجام برسد. چه نتیجهای حاصل از تهمت و حمله به دیگران نصیبمان میشود؟ بهتر نیست نهال دوستی را به جای دشمنی در دلمان بکاریم؟ برای همه صرفنظر از دین و مذهب و ملیتشان؟





 

		نظریه

		نوشته شده توسط کاربر  ضعیفه در ۰۹ مهر ۱۳۸۶
بسیارندهنرمندان و موزیسینهای بهایی ایرانی که باعث افتخار مملکت و مردم ایران باید باشند ولی عزیز دل این مملکت ممکن است هنوز ایران نامش باشد ولی از وجودش و مردمش چه عرض کنم   
 





		نظر بدهيد

		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.


		کاربر:*		

		ایمیل:		

		عنوان نظر:		

		متن نظر:*

     
     
    		


					
					
					
					
				


				کلمۀرمز:*		  این کلمه رمز را در سمت چپ وارد کنید
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					حقوق تمام مقاله ها و محتوای سایت نگاه محفوظ است. نقل بخشی از یا نقل کامل مقاله های سایت نگاه با ذکر ماخذ مجاز است. برای نقل کامل مقاله یا بیش از یک پاراگراف نیاز به کسب اجازه کتبی از سردبیر سایت می باشد. نقل مطلب باید همراه لینک به سایت باشد.
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								صفحه اصلی  دریچه  دریفوس در ابرقو -   شرح جریان قتل یک خانواده مسلمان در ابرقو 							
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					اشتراک نشریه الکترونیکی				

		
					

براي آغاز يا قطع اشتراک، مشخصات را پرکرده و ارسال کنيد.	
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					  نظرات بزرگان 				

		
				«  اینکه درباره صلح بین المللی و راههای آن از من سئوال فرموده اید باید بگویم که این موضوع به نظر من حقیقت  ندارد. زیرا اگر حقیقت بود، دولت ایران پیغمبران صلح، حضرت باب و حضرت بهاءالله را شهید و یا زندانی نمی کرد   ... چه که کلید صلح بین المللی در دست زندانی عکا است...» تولستوی

			




									

							
					

						
					
									
										
											
												
															
																														
																												

		
																			
				
								
						
				
					
					
					  دریفوس در ابرقو -   شرح جریان قتل یک خانواده مسلمان در ابرقو									




			
				 
					
						 نگارش: شینتو					
					  
				

		
					۱۳۸۶ مهر ۰۶				

		
				 بهاییان متهم می شوند که در ابرقو یک خانواده مسلمان را به قتل رسانده اند و دستگاه قضایی زمان شاه نیز به حمایت از انها پرداخته است.جام جم در ویژه نامه" ایام "خود نیز اخیرا این اتهام را تکرار نمود از این رو این مقاله بر اساس کتاب جناب محمد تقی افنان تحت عنوان "بیگناهان" ،با تشریح و تحلیل این واقعه ،اثبات می نماید که قاتل و یا قاتلین ، مسلمان بوده اند و نه بهایی ودر ثانی ،تقریبا تمامی عوامل قضایی، در سطح محلی وملی، با پرونده سازی و تحریف واقعیات مسلم وغیر قابل انکار، بر علیه بهاییان حکم راندند و روی قضات فرانسه در محاکمه یک افسر یهودی ارتش فرانسه به نام سروان آلفرد دریفوس را سپید نمودند.



 واقعه قتل فجیع صغری و فرزندانش 

  خانواده ای به نام " امید سالار" از مقتدر ترین و ثروتمند ترین مالکین منطقه اباده و ابرقو بوده و مخصوصا "محمد رضا خان امید سالار" تنها پسر "سالار نظام"، و داماد حاج شیخ احمد،امام جمعه آباده ،از اعتبار ویژه ای برخوردار و در چند دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی نیز انتخاب شد.او همیشه به خود می بالید که موکب احمد شاه قاجار همراه سردار سپه و ملتزمین رکاب انها ،در اباده نهار را در منزل پدر وی ،"سالار نظام" صرف کرده اند و در سال 1316 نیز رضا شاه با ولیعهد و در بهار سال 1323 ،محمد رضا شاه و ملکه فوزیه و همراهان در اباده،توقف کرده و افتخار پذیرایی را به او داده اند.این مقدمه لازم بود تا واضح گردد که چنین شخص مقتدری تا چه حد در عزل و نصب روسای ادارات و مامورین دولت در اباده و ابرقو ،مداخله و اعمال نفوذ می کرده است.خواهر ایشان ،" مریم خانم "، همسر پسر عمویش  "محمد حسن خان سالاری " نقش کلیدی در واقعه ابرقو دارد بدین قرار که پس از مرگ نابهنگام " محمد حسن خان سالاری " و بیوه شدن مریم خانم ،برادر وی ،" اسفندیار خان سالاری " با این که متاهل بوده و اولاد نیز داشت به طمع این که با بیوه جوان ،زیبا و ثروتمند برادرش که دختر عمویش هم بوده ازدواج کند از مشار الیها خواستگاری می کند ولی علی رغم تمام کوششی که بکار می برد موفق نمی شود زیرا " سید محمد قیومی "،روضه خوان ابرقویی که جوانی بلند بالا و،قوی هیکل و خوش سیما بوده و صدای گرم و گیرا و دلپذیری نیز داشته است، زود تر از " اسفندیار خان " اقدام کرده و همسایه خود " صغری " را که کلفت مریم خانم هم بوده واسطه ارتباط قرار داده و سر انجام با جد و جهد  " قیومی " از یک سو و وساطت و افسونگری "  صغری " از سوی دیگر ،مریم خانم با ازدواج با "  قیومی " موافقت می کند و در اقلید ،در چهار فرسخی اباده ازدواج خود را در دفتر ثبت ازدواج به ثبت می رسانند.اسفندیار خان ،عاشق شکست خورده و ناکام چندین بار قیومی و صغری را تهدید به قتل کرده و قیومی کرارا به دوائر انتظامی ابرقو گفته بود که اگر صدمه ای به انها رسد ،به دستور اسفندیار خان سالاری بوده است..بالاخره در شب سیزدهم دی ماه 1328 شمسی در خانه ای واقع در مزرعه رباط در دو کیلو متری ابرقو از توابع شهرستان یزد ،یک خانواده شش نفره شامل دو پسر،جهارده و شش ساله،و سه دختر، پانزده و یازده و هشت ساله با مادرشان بنام صغری پنجاه ساله،بر اثر جراحات وارده از ضربات بیل و تیشه که متعلق به همان خانه صغری بوده، به قتل می رسند.ظن غالب این بود که قاتل یا قاتلین فقط قصد کشتن صغری را داشته اند ولی به احتمال قریب به یقین چون فرزندانش ،انها را شناخته اند ،انها را نیز قتل عام کرده اند.

مسیر اولیه رسیدگی به پرونده

 بدنبال اشکار شدن جنایت ،" جعفر" و" علی "،دامادهای صغری و " رمضان " برادر جعفر،که تا اواخر شب وقوع حادثه در منزل صغری میهمان بوده و به دلیل گفته های متناقض و متباینی که در بازجوییهای اولیه اظهار  کرده بودند ،قویا در مظان اتهام قرار داشتند ،بازداشت می شوند.جریان قتل به دادسرای یزد اعلام می گردد و سید محمد جلالی نائینی ،دادستان یزد ،تحقیق پیرامون این مساله را به جواد صادقی ،بازپرس یزد محول می کند ایشان در همان روز به همراه رئیس ژاندارمری یزد ،به سمت ابرقو حرکت می کنند اما تغییر مسیر داده و بجای ابرقو به مهریز رفته و دو شب و یک روز در مهریز توقف می نمایند تا با استوار خاکپور فراغه ای ،رئیس دسته ژاندارمری مهریز که از سر سپردگان مورد اعتماد اسفندیار خان بوده به مشاوره و چاره جوئی پرداخته و اسفندیار خان سالاری و عوامل و مرتکبین اصلی قتل را از تعقیب و مجازات رها کرده برای به دام انداختن و متهم کردن بیگناهان به طراحی نقشه ای بپردازند.بالاخره این گروه در روز پانزدهم دی ماه وارد ابرقو شدند و بزودی مشخص شد که در این دو روز و یک شب ،در مهریز در حال نوشتن چه سناریویی بودند.

تغییر ناگهانی مسیر رسیدگی 

  به محض ورود به ابرقو،استوار حسین صدری پور که با بازداشت سه نفر متهمین اصلی ،لرزه بر اندام اسفندیار خان انداخته بود ،توسط رئیس ژاندارمری یزد معزول و استوار خاکپور (همان رئیس دسته ژاندارمری مهریز و متحد اسفندیار خان) به جای او منصوب شد و تمام متهمان بازداشت شده ،بدون تحقیق و حتی اخذ ضامن، ازاد و بجای انها سه نفر دیگر به نامهای" محمد شیروانی مسلمان" همسایه صغری و فرزند 17 ساله اش بنام"علی محمد " و"محمد حسین نکوئی " را بازداشت و به زندان انداختند و در ضمن تمام برگه های بازجویی از متهمین قبلی را از پرونده محو نمودند اما ناگهان اتفاق عجیبی می افتد و مسیر پرونده بکلی دگرگون می شود.ابواب مکاشفه و غیب گویی ناگهان بر وجه بازپرس پرونده گشوده می گردد و به قلب مبارکشان الهام و بر عقل سلیمشان اثبات می گردد که علت وقوع قتل صرفا اختلافات مذهبی و ان هم از نوع اختلاف بهاییان با مسلمانان بوده است و لا غیر. عجبا!سابقه دشمنی و کینه دیرینه اسفندیار خان با قیومی و صغری بر همگان روشن بود و عموم مردم او را مسبب این جریان می دانستند و اقای بنی ادم،فرماندار یزد به استناد گزارش صدری پور و بخشدار ابرقو انگیزه وقوع قتل را به مرکزاعلام کرده و در اختیار جراید محلی و روزنامه های" باختر امروز" و روزنامه "داد" چاپ طهران قرار داده بود و گذشته از همه این ها ،تمامی اهل ابرقو بدون استثنا ،مسلمان بودند و حتی یک بهایی در بین انها نبود پس چگونه می توان این جنایت را به انها منتسب نمود؟اما وقتی قرار باشد پرونده به این شکل تنظیم شود دیگر این چیزها مهم نیستند و لذا:

الف :اقدام به انگشت نگاری از متهمین ضرورتی نمی یابد بلکه خلاف عقل و مصلحت می باشد

ب :تحقیق دقیق از مهمانان شب واقعه در منزل صغری ،حماقت محض و عملی کاملا غیر ضروری است ولو این که اختلاف و خلاف گوییهای انها زیاده از حد باشد

ج : اینکه قاتلین برای ارتکاب قتل از بیل و تیشه موجود در خانه صغری استفاده کرده و با خود هیچ سلاحی نیاورده اند اصلا مهم نیست.گویی می دانسته اند که امدادات غیبی این مشکل را حل می نماید.

د :سوابق کینه و دشمنی اسفندیار خان ،یکسره فراموش می شود و اصولا نیازی به بازجویی از این حداقل مظنون قضیه نیز احساس نمی گردد

ه :این که تعالیم دینی بهاییان انها را شدیدا از انجام اعمال غیر انسانی حتی در حد رنجاندن افراد منع می کند تا چه رسد به قتل، انهم قتل عامی چنین وحشتناک،اصلا محلی برای توجه ندارد

و :این که فرزندان صغری قاتلین را می شناخته اند و به همین جهت خود نیز قربانی این توطئه گردیده اند و اینکه بهاییانی که اصلا در ابرقو نبوده اند چگونه برای فرزندان معصوم صغری شناخته شده بوده اند،سخنی لغو می شود و ابدا اهمیتی ندارد.

و دهها مورد دیگر که همگی به یکباره به طاق نسیان کوبیده می شوند.تنها اشکال موجود، همراهی سید محمد قیومی است که ان هم در ظرف یکی دو روز و با مذاکرات جدی بین قیومی و سالاری ها ،این دو دشمن خونی، صلاح و مصلحت را در اتش بس می بینند لذا با یکدیگر صلح می کنند تا با فراغت تام و تمام بر علیه بهاییان متحد شوند.حال نوبت بخش بعدی سناریوی طراحی شده در مهریز رسیده است.بازپرس پرونده اقای جواد صادقی بعد از فقط سه روز اقامت در ابرقو،قصد بازگشت به یزد را می کند و زمام امور را به استوار خاکپور کذایی می سپارد.خاکپور که هنگام طراحی نقشه خود ،این جا را نخوانده بود که در تمام ابرقو حتی یک بهایی هم زندگی نمی کند( زیرا چندین سال قبل سه نفر بهایی را با چنان زجر و ازاری کشته بودند که دیگر کسی جرات نمی کرد با اعتقاد به دیانت بهایی در ابرقو بماند یا به ابرقو برود) اینک مانده بود که متهم بهایی از کجا بیاورد که فرشته نجات به دادش می رسد و می فهمد که احمد نکویی، برادر یکی از متهمان زندانی،بهایی است.این مژده مسرت بخشی بود ولی ایراد کار در این بود که وی فرسنگها دور از ابرقو زندگی می کرد.اما مهم نبود .خاکپور اعلام کرد که محمد نکوئی،یکی از متهمین، اثاثیه به سرقت رفته از منزل مقتولین را شبانه به منزل احمد نکویی در" دهبید"برده و مجددا به ابرقو باز گشته است .این سوال که او که اتومبیل نداشته با چه وسیله ای در ان وقت شب،این مسافت 300 کیلومتری را طی کرده و توانسته صبح زود در ابرقو حاضر باشد و اصولا چه نیازی به این عمل احمقانه داشته است،اصلا مهم نبود .مهم این بود که بالاخره پای یک بهایی به این معرکه بازشود. اما اسفندیار خان که خود در مظان اتهام است در حالی که از لحاظ قضایی هیچ مسوولیتی در این مورد ندارد، کار و زندگی خود را رها کرده وبه" دهبید" و سپس به"قشلاق" می رود و چون متوجه می شود که نکوئی در شیراز به سر می برد و در خانه اش هم چیزی نمی یابد ،از همان جا به شیراز می رود تا وی را دستگیر کند، ولی اسفا که وی در شب وقوع قتل در شیراز بوده و از یک هفته قبل در انجا دست فروشی می کرده و دالان دار کاروانسرا و دیگر مسافرین نیز شهادت می دهند.او پس از ان که موفق نمی شود از سروان ثریا ،رئیس کلانتری 3 شیراز حکم جلب او را بگیرد شتابان به یزد رفته و حکم جلب را از صادقی بازپرس پرونده می گیرد و مجددا به شیراز رفته واحمد را به ابرقو برده و به خاکپور می سپارد .خاکپور هم او را به زندان یزد می فرستد.

 علت قتل از نظر پرونده سازان

  اما هنوز دو مانع عمده بر سر راه طراحان توطئه وجود داشت.اول اینکه هیچ بهایی در ابرقو ساکن نبود و دوم اینکه انگیزه قتل چه بوده است که البته در این وانفسای عقل و انصاف ،حل این و جعل ان نیز چندان دشوار نمی نمود.استوار خاکپور ابتدا سعی کرد برای حل مشکل اول، با اعمال دردناکترین شکنجه ها ،" محمد شیروانی مسلمان " یکی از زندانیان را مجبور کند که به بهایی بودن و ارتکاب قتل اقرار کند اما موفق نمی شود لذا سناریو را این گونه پیش می برند که بهاییان" اسفند اباد " به ابرقو امده و صغری و بچه هایش را کشته اند.انگیزه قتل هم این بوده که هر وقت سید محمد قیومی در ابرقو روضه می خوانده و راجع به بهاییان صحبت می کرده ،این زن (صغری) در میان جمعیت به بهاییان فحش داده و ناسزا می گفته است.قیومی نیز که حالا در سلک یاران اسفندیارخان در امده بود ،به این امر شهادت داد.استوار خاکپور گرچه موفق نشد از محمد شیروانی اعتراف بگیرد اما علی محمد ،فرزند 17 ساله وی زیر شکنجه های سخت (اویزان کردن از سقف و شلاق زدن و داغ کردن و روی یخ گذاشتن در زمستان سرد)تحمل نیاورد و به هر ان چه انان خواستند اعتراف نمود و گفت که سه تن از بهاییان اسفند اباد شبانه به ابرقو امده و به همراهی پدرش ،صغری و فرزندانش را به قتل رساندند.خلاصه استوار خاکپور به اسفند اباد میرود و پس از ماجراهایی سه تن از بهاییان انجا را به جرم قتل دستگیر و به زندان یزد می فرستد اما از بد حادثه، شهود مسلمانی پیدا می شوند و شهادت می دهند  که این سه تن، در شب قتل در " بوانات "که فرسنگها با ابرقو فاصله دارد بوده اند. بازپرس که ایراد اتهام را غیر ممکن می بیند به ناچار انها را ازاد می کند.در این میان فرماندار یزد اقای "بنی ادم" که جانب انصاف را رعایت کرده بود و اولین بار حقیقت ماجرا را اعلام نموده بود، با تحریکات اسفندیار خان و دوستانش در یزد و تهران ،عزل و "احمد معاون زاده"رئیس دادگستری یزد که از هر حیث مورد اعتماد انها بود کفیل فرمانداری شد و به این ترتیب همه چیز در تحت کنترل انها در امد.چون ایده قاتل شمردن بهاییان اسفند اباد به شکست انجامید برای جبران این شکست با بهانه ای سست،حاج میرزا حسن شمسی رییس محفل اسفند اباد را متهم و به زندان یزد فرستادند و کم کم فکر در گیر کردن بهاییان یزد به این معرکه قوت گرفت و به این بهانه که بین" شمسی" و محفل یزد ارتباطاتی بوده است بالاخره ،نه نفر از اعضای محفل یزد به دادسرا احضار می شوند و در نهایت امر،" جواد صادقی " ،بازپرس یزد چهار نفر به نامهای محمد شیروانی مسلمان،محمد حسین نکویی،احمد نکویی و علی محمد شیروانی را به ارتکاب قتل متهم و یازده نفر یعنی حاجی میرزا حسن شمسی و عباسعلی پور مهدی و نه نفر اعضای محفل روحانی یزد را بعنوان معاونین و محرکین قتل معرفی نمود. جالب این جاست که در مقدمه کیفر خواست دادستان اشاره شد که سه نفر اسفند ابادی بهایی که تا کنون شناخته نشده اند نیز از عاملین قتل بوده اند. این سوال که مگرهمه بهاییان اسفند اباد چند نفر بوده اند که با وجود این که برای دادستان واضح بوده که سه تن از قاتلین ،اسفند ابادی بوده اند باز ایشان نتوانسته انها را شناسایی کند،کماکان بدون جواب مانده است.در این بین حکم جلب شخص بهایی دیگری به نام " جلال بینش"که بازرگانی درستکار و علیل المزاج بود نیز صادر گردید .اتهام او این بود که نامه ای خطاب به حاج میرزا حسن شمسی مبنی بر اعلام وصول تنباکوی ارسالی از ابرقو نوشته بوده است که قضات یزد ان را یک پیام رمزی که دال براعلام انجام قتل بوده دانسته و او را معاون در جرم شناختند .ایشان در زندان و پس از یازده ماه تحمل مشقات طاقت فرسا و قبل از محاکمه،جان به جان افرین تسلیم نمود.

    زندان کرمان

 در شب هفدهم دی ماه 1329شمسی،زندانیان را به زندان کرمان منتقل می کنند.در این زمان "عبدالله رازی " وکیل پایه یک دادگستری به وکالت متهمین انتخاب می شود و ایشان در همان بدو امر متوجه می شود که که پرونده ساختگی و نامرتب است و چند ین برگ را هم از اول ان برداشته اند.جریان را به اطلاع " حسین فروغ "،رییس دادگستری کرمان که ریاست دادگاه عالی جنایی راهم عهده دار بوده می رساند ایشان هم ذکر می کند که من هم متوجه این امر شده بودم و به همین دلیل و دلایل دیگر تقاضا کرده ام که پرونده را به دادگاه عالی جنایی مرکز ارجاع کنند.علی ای حال ،مقرر می شود که متهمین به تهران منتقل شوند.در ان زمان سپهبد رزم ارا نخست وزیر بود و مشهور است که وی در یک تماس تلفنی به "بوذری"وزیر دادگستری گفته بودکه: "باید وزیر عدلیه سعی کند که متهمین در راه یزد به طهران کشته شوند و همگی از گرفتاری و سر و صدای این پرونده و محاکمات ان اسوده شوند". به هر حال متهمین با اتوبوس به طهران اعزام شدند.اما شایعاتی قویا بر سر زبانها بود که قرار است در راه اتوبوس انها مورد حمله قرار گیرد.بعضی ها هم می گفتند که رزم ارا مایل است از این جریان سوءاستفاده کرده و به بهانه حمله به بهاییان و با ایجاد اشوب در شهرهای مختلف حکومت نظامی اعلام و سپس کودتا کند.به هر حال رزم ارا در همان زمان ترور شد و اتوبوس حامل متهمین تقریبا بدون اتفاق خاصی به طهران وارد گردید.دادگاه جنائی شعبه یک مرکز پس از مطالعه پرونده متوجه نقایص ان می شود و قرار رفع نقص پرونده را می دهد و از جمله می نویسد که:

1- بالاخره ان سه نفر بهایی اسفند ابادی مجهول الهویه که ادعا شده که قاتلین اصلی هستند کجا یند؟انها را بیاورید تا انها را محکوم به اعدام و سایرین را هم بتوانیم به عنوان معاونت در جرم محکوم کنیم.

2- راجع به فعالیت عباسعلی پور مهدی در ابرقو،کوچکترین دلیلی در پرونده نیست .یک فکری برای این کار بکنید و بگویید چه اقدامی در این قتل کرده است؟

3- ....اخر این استوار خاکپور که می گویداثاثیه مقتول را محمد حسین برادر محمد شیروانی به ده بید نزد احمد نکویی برده ،منبع این اطلاع کجاست؟چگونه محمد حسین ،شبانه بال در اورده و پس از کشتن صغری به" دهبید" رسیده و صبح در ابرقو بوده است؟

و دستورهای دیگری هم می دهد که هر کس ان قرار را می خواند یقین می کرد که ان قرار به منزله حکم برائت متهمین است.با این حال در همین قرار هم بسیاری موارد نادیده گرفته شد.از جمله غیبگویی و مکاشفه مجعول و غیر قانونی او و ادعای الهام غیبی مبنی بر ارتکاب قتل به علت اختلافات مذهبی و همچنین اقدام بازپرس در رها کردن بدون قید و شرط متهمین درجه اول یعنی مهمانان صغری مقتوله و نقش اسفندیار خان و عزل ناگهانی فرماندار حق گوی یزد و ....

به هر تقدیر" اسدالله زمانیان " مامور تکمیل پرونده می شود .او به یزد می رود و با هجوم به منزل بهاییان و حظیره القدس یزد، مقادیر زیادی از دفاتر و اوراق و الواح و کتب امری و اوراق تجارت خانه جلال بینش و حتی اسناد و عکسهای شخصی و و خانوادگی و کتب خطی نفیس و خلاصه مدارکی که هیچ ارتباطی با پرونده ابرقو نداشته را ضبط کرده و به عنوان دلایل قاطع به طهران می فرستد.انگاه به اسفند اباد میرود و از استوار خاکپور به اصطلاح بازجویی می کند.اما پاسخهای نهایی وی به سوالات مرکز برای رفع نقص پرونده بسیار جالب است:

    در مورد سه نفرزارع بهایی اسفند ابادی تبرئه شده، که حتی " صادقی "بازپرس یزد هم چاره ای جز ازاد کردن انها نداشت، مجددا انها را احضار کرده و این بار با مهربانی و خدعه انها را فریب داده و ورقه ای را جلوی ان بیچارگان بیسواد می گذارد تا ذیل ان را انگشت بزنند و بلافاصله این سه تن یعنی محمد رفاهی ،حسن همتی و حسین کرم بخش را بازداشت و به طهران می فرستد  به این ترتیب درس جدیدی از خیانت و فریب کاری به خاکپور و استادش صادقی می اموزد.

   در باره عباسعلی پور مهدی و ارتباط او با محمد شیروانی ،هرچه کردند نتوانستند کوچکترین دلیلی بیابند اما بالاخره دو نفر را در ابرقو یافتند که اظهار می کردند ما سه روز بعد از واقعه قتل صغری ،عباسعلی را در ابرقو دیدیم که اوقاتش تلخ بود و می گفت می خواهم به یزد بروم و این هم مدرک محکمی برای ارتباط او با این قتل شد.

 و در مورد بال در اوردن محمد حسین و سیر سریع شبانه او نیز بسیار جالب است که خاکپور در جواب گفته است که: " یادم نیست از چه کسی شنیدم اما اقای بازپرس شما الحمد لله عقل کل هستید چطور باور نمی کنید که محمد حسین صغری را کشته و شبانه بیست و پنج فرسنگ به دهبید رفته و صبح در ابرقو حاضر بوده باشد؟" و به این ترتیب این ابهام هم به نیکو ترین شکل حل شد. و مدارک کافی! برای تشکیل دادگاه فراهم امد و این دادگاه در روز 17 اردیبهشت 1331 تشکیل گردید.

 تحریک مردم و سوء استفاده ازاحساسات مذهبی انان

 نکته بسیار مهم در جریان این واقعه تحریک مردم و ایجاد بلوای عمومی به منظور ارعاب دست اندر کاران امور قضایی و جبران کاستیهای پرونده می باشد.درابتدا اسفندیار خان فقط برای اینکه خودرا از معرکه رهایی بخشد گناه را به گردن بهاییان انداخت ولی در مراحل بعدی دستهای دیگری وارد کار شدند.ده نفر وکلای شخصی برای دفاع از ورثه مقتول انتخاب شدند که هزینه انها قبلا تامین وبه قولی حدود هفتصد هزار تومان از محل اعانات عمومی برای این امر جمع شده بود." حاجی علی اکبر خان طه " وکیل دادگستری که بعد ها دادستان کانون وکلای دادگستری شد به احمد نصیری یکی از وکلای مدافع متهمین گفته بود که تا این مبلغ درامد باقیست هر ساله یا یک نفر بهایی را می کشند و برای قاتلین اعانه جمع می کنند و به جیب می ریزند و یا یک بهایی را به ارتکاب قتل متهم می کنند و برای حمایت مدعی خصوصی،تحصیل درامد می کنند.در سالن دادگاه تعدادزیادی از ارباب عمائم و جم غفیری از بازاریان متعصب و عصبانی ،نه برای تماشا که برای بر هم زدن نظم دادگاه و ارعاب قضات در جایگاه تماشاچیان می نشستند و با ایجاد هیاهو و جنجال ،خواستار صدور حکم محکومیت متهمین می شدند.خلیل صبری ،دادیار سنی مذهب ،برای رفع سوء ظن نسبت به خود ،کاسه داغ تر از آش شد ودر مقابل جماعت کثیر شیعیان سخنرانی ای فتنه انگیز و تاسف بار نمود و در طی ان اظهار داشت بهاییان پنجاه سال است که ادم می کشند و بیانات خود را با این جمله خاتمه داد که دادگاه باید متهمین را به اشد مجازات محکوم کند و گرنه مردم خود انتقام خواهند کشید و به این ترتیب احساسات مذهبی را برانگیخته و دادگاه را به محیطی رعب اور تبدیل نمود و این در حالی بود که وظیفه دادیار فقط اقامه دلایل اتهامیه می باشد .در بیرون از دادگاه همه روز جزواتی حاوی اکاذیب ،تهمتهای واهی وفحشهای رکیک و ناسزا چاپ و منتشر می شد.بطور مثال در اعلامیه ای به قطع 52x32 سانتیمتر با چاپ و نقاشی نوشته شده بود:

   " بانو صغری و پنج طفل بیگناه او چگونه به قتل رسیدند؟چرا انها را کشتند؟قاتل و محرک                           کیست؟همه روزه از ساعت 9 در دادگاه جنایی حاضر شویدو در این محاکمه نظارت داشته باشید.شما ای مقامات مسوول کشور و هیئت حاکمه قضات محترم ،در برابر این فاجعه عظیم چه قضاوت می کنید؟ایا قاتلین و محرکین این جنایت را به دار مجازات بالا می برید و یا قضاوت را به دست ملت می سپارید که با دلی خونین تا اخرین روز محاکمه ناظریم که رای محکمه صادر شود؟ "

 و در اعلامیه دیگر امده 

 "اینجا کشور اسلامی است مردم باشهامت ایران اجساد پلید عناصر بی وطن را به خاک مذلت خواهند کشید.ای بهاییان بی وطن،ای دستهای الوده..... "

 و در جای دیگر:

"بخدای منتقم قسم اگر کسانی که خواهر مسلمان ما و جگر گوشه گان او را قطعه قطعه کرده اند به دار اویخته نشوند صرفنظر از اینکه تمام انها را قطعه قطعه می کنیم مقامات مسوول و محافظه کار را شدیدا مجازات می نماییم "

و دهها اعلامیه از این دست که همگی زمینه را برای التهاب مردم و تاثیر بر رای دادگاه اماده می نمود.

 بیانات وکلای شاکیه خصوصی

  به استثنای دو سه نفر وکلای خصوصی که به تشریح مواد قانونی و مسائل حقوقی و جزائی پرداخته و انصافا ادب و نزاکت را رعایت نمودند،سایر وکلا چند روز متوالی محشری بپا کردند و بجای استدلال منطقی در اثبات جرم متهمان،به حملات شدید،بهتانهای واهی و کلمات بسیار زشت و رکیک نسبت به معتقدات دینی و شخصیت متهمین مشغول شدند.خداداد صابر استارانی که خصومت زیادی با بهاییان داشت اظهار داشت که بهاییان هر شیئ نجسی را پاک می دانند .اگر یک بهایی هر 19 سال یکبار اسباب و اثاث خانه اش را عوض نکند او را از جامعه اخراج می کنند،بهاییان باید مرده های خود را در صندوق بلوریا مرمر بگذارند و به خاک بسپارند و معلوم نیست اگر همه بهایی شوند این همه سنگ مرمر از کجا می اورند؟  و خلاصه مطالبی گفت که هیچ ارتباطی با مورد اتهام نداشت .ابوالحسن عمیدی نوری مدیر روزنامه داد که در اول کار به استناد گزارش" بنی ادم " فرماندار حق گوی یزد گزارش صحیح واقعه و مرتکبین واقعی ان را در روزنامه خود درج کرده بود ،برای رفع اتهام طرفداری از بهاییان ،جزوه مجعول و سراسر دروغ یادداشتهای کینیاز دالگاروکی سفیر سابق روسیه در ایران را به دادگاه اورده و همه ان را قرائت کرده و بدون اقامه دلیل ،متهمین را بی وطن و جاسوس و قاتل خواند.سید مهدی رضوی دیگر وکیل خصوصی رقیه ،تنها دختر زنده مانده صغری،اظهار کرد : " ما در محاکمه قاتلین بهاییان مهدورالدم مانند قتل در شاهرود و دکتر برجیس در کاشان،با ایجاد ازدحام و هیاهو،قضات را تهدید و مرعوب کردیم تا برائت قاتلین را از دادگاه گرفتیم " و با این سخنان علنا  به تماشاچیان نشان داد که چه باید بکنند.ادیب رضوی یزدی گفت که قبل از مشروطیت هر کس در یزد علنا خود را بهایی معرفی می کرد واجب القتل بود و تا کنون صدها بهایی را به فتوای علما در یزد کشته اند ولی از وقتی که قانون وضع شده ،علما اجازه ندارند فتوای قتل کسی را بدهند پس باید بهاییان را محکوم و بدین گونه معدوم کرد. " وکیل دیگر در مورد لزوم سپردن بهاییان به اصناف برای کشتن انها داد سخن داد و دیگری گفت که بهاییان به این دلیل صغری را کشته اند که پنجاه سال قبل ابرقوئی های مسلمان ،دو نفر بهایی را کشته بودند. در هنگام تمامی این اتهامات ،با اینکه همه خارج از موضوع بودند،هیچ منعی از طرف رئیس دادگاه بعمل نیامد و برعکس اظهارات وکلای مدافع متهمین بارها و بارها از طرف وی قطع و اخطار داده شد.گفتنیهای بسیاری در این باره وجود دارد ولی در حوصله این مقال نمی گنجد.

 نتیجه نهایی

  رای چنین دادگاه و چنان فضایی کاملا قابل پیش بینی بود. تمامی متهمین مجرم شناخته شدند.ابتدا چهارنفر را به اعدام و بقیه را به حبسهای تا 15 سال همراه با اعمال شاقه محکوم نمودند و پس از فرجام خواهی ،محمد شیروانی به اعدام محکوم و این حکم در میدان امیر چخماق یزد به اجرا گذاشته شد.بقیه به زندان با اعمال شاقه محکوم شدند .حاجی میرزا حسن شمسی سالخورده که به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده بود در 15 فروردین 1334 شمسی در اثر شش سال گرفتاری و تحمل نا ملایمات و مشقات طاقت فرسای فراوان در زندان بیمار شده و روح پر فتوحش به ملکوت الهی پرواز نمود.

خاتمه

 سالها از ان واقعه می گذرد .امروزه کسانی بهاییان را متهم می کنند که در زمان شاه،تمام امکانات کشور در چنگ انان بوده است.می گویند و می نویسند که بهاییان مسلمانان را قتل عام کرده اند.مهم نیست چه می گویند.انها در طول تاریخ،و نه تنها برای بهاییان که برای بسیاری دیگر نیز این چنین گفته اند .مهم این است که مردم ایران ،در این زمان چه فکر میکنند؟ایا با انان هم رای هستند؟ایا هنوز همان مردمی هستند که در سالن ان دادگاه کذائی اجتماع کردند؟ایا پس از گذشت این سالیان دراز در شیوه تفکر انان تغییری حاصل شده است؟ ایا انصاف را جانشین تعصب نموده اند؟ ایا به دموکراسی و احترام به عقاید دیگران معتقد شده اند؟ در این صورت چه باک از جام جم و کیهان و رجعت اسفندیار خان ها و قیومی ها و خاکپور ها و صادقی ها و زمانیان ها وامثال انها ؟ مهم اندیشه مردم است.چیزی که بهاییان سالیان دراز است که به انتظار ان نشسته اند تا روزی بتوانند با هموطنان خود درد دل کنند.راز ان همه سالهای غربت در وطن را برای انان بازگویند وحدیث ترقی انان و ایران عزیز را زمزمه کنند.آمین یا رب العالمین.
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'>نسرین در ۱۳۸۶ مهر ۰۶
میرزا حسن شمس اسفند ابادی صحیح است نه شمسی ایشان از شهدای امر محسوبند و زندگینامه شان در مصابیح هدایت موجود است





		نظر بدهيد

		لطفا نقد و نظریات خود را صرفا در رابطه با موضوع مقاله بنویسید.

متن هایی که در آن به افراد تهمت و یا بی حرمتی شده باشد، فورا از سایت حذف خواهند شد.

نوشته هایی که در آن آدرس سایت شما آمده باشد فورا حذف خواهند شد.

برای دیدن کلمه رمز جدید، مطمئن شوید که اول کلید "Refresh" را فشار بدهید و بعد "ارسال" کنید.

به خاطر داشته باشید که اقدامات بالا فقط زمانی لازم است که کلمۀ رمز اشتباه وارد کرده اید.
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	استفاده از مطالب سایت نقطه نظرتنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
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