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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه[: اخبار ایران 

 1359 مهر 24]تاریخ:[ 

   11 [:شماره]

 1۸  [صفحه:]

 

 معجزه سقاخانه آ شیخ هادی

 ها یعنی مذهب وارد کارزار شده استراهترین دشمن از شیطانی

 ... 

ها و روضه خوانها باز شد و رونق گرفت. هر چهار پنج معجزه طلب پول از همان اوایل انقالب معجزه دکان مداح 

ها را به گریه بیندازد تا »حضور قلب« پیدا کنند و ها روضه بخواند و آن گذاشتند تا آخوندی برای آن هم میروی

های مذهبی در خیابانها کم دستهها دردادن مراد حسن تقدم قائل شود کم ها بسوزد و برای آن به حال آن حضرت دلش 

زدند: »چهارراه آ شیخ هادی، چهارراه آشیخ هادی، از معجز راه افتاد که خوب یادم هست که با این نوحه سینه می

 ابوفض کور شده چشم بابی«! 

ات حضرت بود. گویا حضرت برای دادن چشم به کورهای معجزه طلب چشم کور شدن چشم بابی یکی دیگر از معجز

کم آورده بود شروع کرد به کور کردن چشم کفار تا با یک تیر دو نشان زده باشد هم یک مؤمن را صاحب چشم کرده  

 باشد و هم یک کافر را کور. 

نظیر به اطراف سقاخانه آ شیخ  ه کم برداری از این واقعباری کنجکاوان و خبرنگاران خارجی برای عکاسی و فیلم 

کنسول آمریکا در تهران بود. وقتی ایمبری به چهارراه آ شیخ هادی آمد و   Imbriهادی آمدند که از آن جمله ایمبری 

دوربین عکاسی خود را متوجه سقاخانه کرد ناگاه صدایی برآمد که »این مرد که بابی است از سقاخانه عکس گرفت و 

ین کرد مؤمنین بریزید و بکشیدش که قتلش واجب است«. ایمبری از نگاههای پر از تهدید و کینه به مقدسات ما توه

مردم که متوجه او شده بود مطلب را دریافت و پا به فرار گذاشت و مردم هم در تعاقب او. ایمبری که کم مانده بود 

خانه را  کرد در قهوهدر موقعیکه سعی میای پرید و خانهتوسط جمعیت کف به لب آورده دستگیر شود به داخل قهوه

خانه انداخت شکری« معروف بود خود را به داخل قهوه بروی خود ببندد سید جوانی از اهل محل که به پسر »سید لب

رسد که سید اوالد پیغمبرم. این را گفت و خود را به سماور  و گفت صواب به درک واصل کردن این بابی به من می 

نظامی اعالم شد تا از توسعه بلوا جلوگیری ن را بر سرکنسول آمریکا خالی کرد در تهران حکومتجوشان رساند و آ

 شود.

 عجیب است که از آن لحظه به بعد سقاخانه به حال عادی برگشت و معجزات ابوالفضل بند آمد.

ها آشکار در ایران روزنامه های آنوقت درج شد و چند سال بعد باز به مناسبت بحران نفت این واقعه در تمام روزنامه

کردند که سرتاسر این تئاتر بدست دولت انگلستان به نفع شرکت نفت بریتیش پترولیوم روی سن آورده شده بود زیرا  

ها یک پیشنهاد قرارداد نفتی بسیار مساعد بدولت ایران داده بودند. )در آن وقت سهم ایران از منابع آنوقت آمریکائی

( این واقعه در تاریخچه نفت ثبت شده است و یک قصه نیست. این واقعه اولین ماجرا از نوع درصد بود 1۶نفت فقط 

 بسا که انقالب اسالمی تکرار همان واقعه باشد. داد و شاید آخرین هم نبود و چهخود نبود که در ایران رخ می
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نجام منظور خود دقیقاً چند اصل الزم  بینم که طراح »مسئله معجزه« برای اکنم میکه حاال به آن روزها فکر میوقتی

 شدن تلقین و تبلیغ و برانگیختن مردم را به کار زده بود.برای مؤثر واقع

 برای تولید هیجان از مذهب یا در حقیقت از خرافات مذهبی استفاده کرد. - 1

دنیا خبر نداشتند. وقت مردم بدبخت از هیچ جای عنوان دشمن ملت »بابی« ها را انتخاب کرد چون در آنبه  - 2

عنوان دشمن ملت در  ها بهشناختند و تمام کشورهای اروپائی را بنام فرنگ. انتخاب بابیآمریکا را بنام ینگه دنیا می

کردند گری متهم میاوان مشروطیت هم سابقه دارد و در آن زمان آخوندها و مرتجعین، آزادیخواهان را به بابی

آنوقت به نام »نسیم شمال« این کیفیت را به شکل بحر الطویل و مکالمه موزون  سیاسی -بطوریکه روزنامه فکاهی 

 بین دو نفر چنین تشریح کرد:

 کبله باقر )کربالیی باقر(-

 بله آقا -

 چیست این قلقله ها؟ -

حرفها   انعطاف و پیچ است( تازگی حاجی بالل آمده از شام و حلب.قلقل نی پیچ آقا )یعنی قلیانی که نی آن دراز و قابل 

 طلبمیزند از فرقه مشروطه 

 دین عملش قالبی استپس یقین این سگ بی-

 ایها الناس بگیرید که این هم بابی است 

 اند از: بینیم که انقالب اسالمی یک تکرار تاریخ است که عوامل آن عبارتکنیم میوقتی خوب مالحظه می

 هانفت برانگیزنده طمع -آخوند –سوءاستفاده از مذهب  -سوادی مردم جهل و بی -نفت 

مذهب و نفوذ و تأثیر آن بخصوص خرافات وابسته به آن بهترین وسیله برای برانگیختن و شوراندن مردم و بهترین -

 افتاده مسلمانهای شیطانی و وصول به هرگونه هدف در کشورهای عقبراه عملی کردن طرح

 نوع تبلیغات بر مبنای مذهبسوادی مردم زمینه مساعد برای قبول هر جهل و بی-

 آخوند، ابزار کار طراحان و عامل اجرای مقاصد دشمنان از راه اشاعه خرافات و خر کردن مردم. -

 راه مبارزه

های تاریخی مانند ها را به یاد فتنه میهنان و همت دادن بآنها جهت مبارزه غالباً آن ایرانیان مقیم اروپا برای تهیج هم

اندازد که چگونه ایرانیان بپا خاستند و پشت سر شجاعانی مانند هجوم مغول و عرب و غیره میحمله اسکندر و 

میهنان دلسوخته و آواره از وطن یک  ابومسلم خراسانی به حرکت درآمدند و دشمن را از خاک خود راندند. این هم 

وتاز قرار  ج خاک ما را مورد تاختهای گذشته، دشمن از خاراند و آن این است که در فتنه نکته را فراموش کرده

انگیزه واحد و  کرد آتش میزد، قتل و عام میکرد و چپاول میکرد، و بعد هم تمام ملت یکپارچه باداد، ویران می می

ها یکپارچه کردن و برانگیختن مردم برای یک نفر  اراده واحد بر ضد یک دشمن خارجی قد علم میکرد. در آن زمان

پیشگام کار آسانی بود چون مغز مردم برای شنیدن گفتارهای بر ضد دشمن خارجی تبلیغ پذیر یا یک عده مبارز و 

ترین راهها یعنی مذهب وارد کارزار شده است. برای دشمن فعلی  بود. ولی این بار دشمن داخلی است که از شیطانی

مام« اعالم کند و بدست پیروان بسیار آسان است که هر جنبشی را یک حرکت ضد اسالمی و »محاربه باخدا و نایب ا

کن کردن فتنه  طلسم شده خود آن جنبش را در نطفه خفه کند، همانطوریکه هنوز هم میکند. بنابراین برانداختن و ریشه

 گران کنونی و پایین آوردن خمینی از تخت امامت دو سه امکان بیشتر ندارد:

کشور همسایه نوعی سازش کند و برای پاک کردن و آرام   اینکه یک کشور خارجی خاک ایران را اشغال کند یا با - 1

برداری از منابع و امکانات ایران به سلطنت آخوندها پایان دهد و یک رژیم معمولی دنیاپسند کردن محیط جهت بهره

در ایران برقرار کند. این امکان از بحث خارج است چون چیزی نیست که بدست ایرانی انجام گیرد و خدا نکند که 

 نین شود.چ
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 یافته خارج از مرز ایران. یک کودتای نظامی با ارتباط با ایرانیان مسلح و آموزش - 2

باشد.  وقوع کودتا هیچ بعید نیست اما چون مقدمات کودتا مستلزم کارهای مخفی و زیرزمینی و پیدا کردن همدست می

های تی که هر دو سه روز یکبار به بهانهالعاده مشکل است چون با تلقینادر وضع کنونی سازمان دادن به آن فوق

دهند و طرحهای  دهد مردم همدیگر را زود لو میمختلف بمردم میشود و انقالب را انقالب درراه خدا و اسالم جلوه می

 کودتا عقیم میماند.

مردم از  منظور روشن کردن اذهان شده وسیع و دائمی و درازمدت به اجرای یک برنامه علمی و تبلیغاتی حساب - 3

راه تشریح خرافات، علل مخلوط کردن خرافات با حقایق مذهبی چگونگی استفاده از این خرافات برای سوارشدن بر  

ایمان دوش مردم و آشکار کردن خطراتی که ممکن است آن دسته از روحانیون که یا مذهب را نفهمیده و یا اصوالً بی

ما ایرانیان مقیم خارج از کشور فقط یک نوع مبارزه وجود دارد و آن   ویرا کارند به جامعه ایرانی وارد آوردند. برای 

استفاده از روش سوم مبارزه است. همه باید کوشش کنیم و با خود عهد کنیم که تا رسیدن روز نجات مقاالت و اخباری 

شریات خارجی که حقایقی را از حیله گریهای مذهبی آشکار میکند به نشریات ایرانی و حتی در صورت امکان به ن

بدهیم و با خود عهد کنیم که حتی بعد از رفع فتنه به این خدمت خود ادامه داده و با تکرار و تذکر دائمی 

هایی که از مذهب میشود، حیله گریهای مذهبی و ریاکاری آخوندها ذهن عوام را چنان روشن کنیم و تبلیغ سوءاستفاده

ها بیدار کنیم که به راه  یابی و استقالل در تفکر را چنان در آن قیقتها را چنان محدود کنیم و حس حپذیری مغز آن

 انداختن غائله هائی مانند خمینی برای همیشه در سرزمین ما غیرممکن گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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