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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 شده است[ درج ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ تهران تایمز

 [۱۳۶۱مهر  ۲۸] – ۱۹۸۲اکتبر  ۲۰]تاریخ:[ چهارشنبه 

 

 هانامهتفاوت بین 

برای  "سرگشاده است سال گذشته " یک نامه مندعالقهکه به انقالب اسالمی ایران  کاناداییرابین وودورث، نویسنده 

 موردارد چند به جمهوری اسالمی د کلیکه بطور  ایعالقهامام خمینی فرستاد. وی در این نامه ضمن اشاره به 

ذکر نموده است. جوابهای متعّددی ردی که دولت جمهوری اتّخاذ کرده رهبری و موا خود را نسبت به طرز اعتراض

به این "نامه سرگشاده" داده شد. ولی دو مورد از آنها اخیراٌ در کتاب جدید کارلسون بنام "امام و انقالب اسالمی او" به 

 چاپ رسید.

نخست وزیر دولت موقّت ایران بود. نامه دیگر از جانب علی  و دی بازرگان آزادیخواه مشهوراولین آنها از جانب مه

قلی قرائی بود که از مسلمانان هند و سردبیر اّولین روزنامه انگلیسی زبان که قرار بود بعد از انقالب در ایران به 

تی که نامه آقای قرائی دارد، مواردی از نامه چاپ برسد. در اینجا به خاطر تفاوت چشم گیر بین این دو نامه ونیز مزیّ 

 کامل نامه دّوم را به نظر میرسانیم: متن واّول 

 

 نامه مهدی بازرگان

 جناب آقای کارلسون

عقیدتی دارند  ایرانیانی که باورهای مختلف سیاسی و غیر ومن متوّجه نکات مورد نظر شما درباره رفتار با ایرانیان 

شکوه انقالب ما را فقط با رفتار  عظمت و که امنوشته ومورد آنها با شما کامالٌ موافقم. من بارها گفته  در وهستم 

آنها با نابودی مخالفین  حلمقامات مسئول میتوان دید. همه گرفتاریهای جمهوری ما را شیطان نیافریده و راه  مناسب

 بدست نمی آید. ...

 

 نامه علیقلی قرائی

 سونجناب آقای کارل

رسید و آنرا بارها با عالقه خواندم زیرا این  به دستم... چند روز پیش "نامه سرگشاده" شما خطاب به آیت هللا خمینی 

 . ...امگفتهنامه بازگو کننده مطالبی است که منهم راجع به آنها سخن 

احمد  و غالمدر عراق  عبدالوهابابن  هللا و امثال او مانند محّمدبه بهائیت وارد است آنستکه بهاء بزرگترین ایرادی که

آنها ساخته دست  سه هر. اندشدهوزارت خارجه وقت انگلیس فرستاده  از طرفخدا بلکه  از طرف، نه هند درقادیانی 

اختالف بین مسلمین میباشد. اگر آنها موفق میشدند ما هرگز شاهد  و ایجادبردن اعتبار اسالم  بین ازبمنظور  انگلیس و

 پیروزی انقالب اسالمی نمیشدیم.
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 ارتباط آنها با اسرائیل آخرین حلقه ارتباط آنان با دولتهای خارجی است. 

نّیت های میگویند که راه جهنّم با  و اروپا نمیدانم چه بگویم؟ در آمریکا در مورد "نیّت خالصانه هزاران بهائی"

که شاید در  امدیدهبدبخت پیرو مکتب هندو را  هایاروپائیخالصانه فرش شده است. من هزاران نفر از آمریکائی و 

 . ...اندکرده" سقوط ایافسانهموهومات " راه یافتن
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