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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]

 فروردین ۲۵ :[تاریخ]

 

 بقلم آقای نخعی )ریمن(

 و حق طلب توجه نمایند!  بهائیان بیغرض

است که از پنج نفر مبلغین برجسته و درجه یک شما برای یک مناظره عمومی رسمی دعوت  شش ماهاکنون قریب 

ئی نداریم جز آنکه این سکوت را حمل بر مغلوبیت و اعتراف اند و ما چارهکنون آنها حاضر نشدهاشده است و ت

)!( این راه باطل را ترک گوئید و قدم در  و اینک با شماست که با توجه باین سکوت مشعشعانه شکست ایشان بنمائیم

 شاهراه حقیقت اسالم نهید و در دو جهان رستگار شوید.

 تعالیم بهاء

و پیدایش  یو مبانمقالتی که تاکنون بر رد فرقه ضاله مضله نوشته شده از تاریخچه این ادعای باطل  کتب و معمولا 

تجارب و آشنائی که بتاکتیک تبلیغات  بنا برو اساس دعاوی بانیان بابیت و بهائیت آغاز کالم شده است ولی نگارنده  آن

این فرقه دارم بهتر آن دیدم که تیشه منطق و متین دینی خود را که از مکتب مقدس قرآن و اهل بیت پاک پیغمبر )ص( 

ام. بر اساس تبلیغات این فرقه آشنا سازم و لذا ر عصر فرا گرفتهو تحت رهبری استاد معظم و دانشمند و یکتا مناظ

را شناختم و نشان دادیم که بهائیان حتی از موازین ادراک که در دست داشتن آنها  ادراکاتاینک که مقدمه میزان 

تاریخچه و اساس ادعای باب و بهاء  [ناخوانا] مبانی صحیح و عقالنی ،شرط اولیه جستجوی حق و تحری حقیقت است

شویم لزم میدانیم که موضوع تعالیم بهاء را مورد بررسی قرار دهیم، چه بهائیان وقتی در استدللت نقلیه خود 

هللا )ع( و خاتمیت اسالم و ابدیت قرآن و مسئله موجودیت و غیبت حضرت بقیة کمیتشان لنگ بماند و در امر قائمیت و

قیامت کبری و عذاب و پاداش اخروی در مقابل منطق محکم و استوار اسالم که مبلغین و مروجین و معاد جسمانی و 

مناظرین وارد مسلمان درمانده و عاجز شوند آنگاه بمصداق الغریق یتشبث بکل حشیش بخاشاک تعالیم بهاءهللا متوسل 

و فریبنده دارد و در حقیقت جنبه مثبت  شوند و خوشبختانه این آخرین وسیله نجاتشان که ظاهری بسیار آراستهمی

اساس بودن پایه و توخالی است که با مختصر دقت و غور رسی میتوان به بیبمنطق بهائی میدهد، بقدری سست و بی

 برد. هیاهو و جنجال تبلیغاتی ایشان در مورد این تعالیم پی

که تا بعد از  ۱۲۶۰ز ادعای بابیت در سال برای روشن شدن ذهن خوانندگان عزیز باید عرض شود که سید باب پس ا

( بهمین ادعا باقی بود و سپس دعوی قائمیت نمود و ادعای پوچ اناالقائم الذی انتم ۱۲۶۵واقعه قلعه طبرسی )سال 

ن )یعنی من آن قائمی هستم که منتظر هستند( برخاست. جز یکمشت بافندگیها که از شیخ احمد احسائی و سید ومنتظر

سلسله بافندگان قرن اخیر و ردیف کردن کلمات و جمالت نامربوط و بافتن دعاوی عجیب و غریب از  کاظم رشتی سر

مرحله بابیت )باب امام زمان )ع( تا مرحله ربوبیت و الوهیت )طبق نوشته کتاب فرائد( کاری صورت نداد و البته 

تر از دعاوی خود پرداخت جیب و غریبچون نمیتوانست با این دعاوی در ظل شریعت اسالم بماند بتشریع احکامی ع

در بغداد دعوی مظهریت و ظهور من  ۱۲۸۱در تهران و در سال  ۱۲۶۹ولی وقتی میرزا حسینعلی بهاء در سال 

اللهی نمود و خود را موعود کل امم و بشارت داده شده در کتب مقدسه و ظهور کلی خدا و مکلم طور... و از یظهره

احکام باب پرداخت و بعضی را نسخ و بعضی را ابرام و پیروان او را  جرح و تعدیل دراین قبیل ادعاها نامید و ب

بدور خود گردآوری کرد و در عکا استقرار یافت و با اروپا و اروپائیان ارتباط و تماس گرفت، دریافت که با 

دهد لذا دست بیک شاهکار  نمیتواند دکان خود را رونق« ایقان»مندرجات کتاب بیان و عبارات منشی منشانه و مغلوط 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

ا بزرگ زد که  ئی برای او بشناسیم و برسالتش معجزه آن رااگر از دست شیادان بشری ساخته نبود حق بود که  انصافا

 غیر رحمن ایمان آوریم. از جانب

یخت و درآمم این شاهکار بزرگ این بود که بنام یک مصلح شرقی افکار و تعالیم اروپائی را با معارف اسالمی با ه

 ناف وف و اکخود نیز مطالبی بر آنها افزود و بنام تعالیم خود منتشر ساخت ولی نه بسراسر جهان بلکه فقط باطرا

 اقطار و خانه شخصی خود در عکا که از آنجا نیز محرمانه بگوش بعضی از احباب میرسید.

عکا  آمریکا توانست از گوشه عزلت جمعیت اتحاد و ترقی]بکمک[ مک وبعدها که عبدالبهاء به اعتراف خود بک

یشان را بفریفت ئی از ابیرون آید و باروپا و آمریکا مسافرت کند این تعالیم را باهل مغرب زمین عرضه داشت و پاره

 از آنها ه بعضیچه آنان تعالیم مزبور را که رنگ اروپائی و قیافه نو داشت تراوش مغز شرقی میدانستند غافل از آنک

فریفته  ودند وأخوذ شده بود و بابیان و اصالح طلبان ایران که بعد از مشروطیت در جستجوی افکار نو باز خودشان م

ا گفته هاء این مطالب رپیش از ب آنکه بدانند از اروپائیان اقتباس شده و یا اسالم قرنها این تعلیمات ظاهر فریب شدند بی

مقام  در جا که ازه و امر بدیعی نیست و اکنون نیز بهائیان هرو این تعلیمات را منتشر ساخته و در حقیقت ابتکار ت

ن بعناوی مناظر سمجی فرار کنند، و یا مجلس بحث و مناظره را تعطیل کرده از چنگبحث گرفتار شوند و نتوانند 

شان لنگ ء کمیتبها نمایند و یا در مقام اثبات دعاوی باب ومختلف شانه از زیر بار مباحثه و مذاکره دینی خالی می

ا به تعالیم بهاء متشبث میشوند و  فوراا بماند  قوق تساوی ح ودر پیرامون وحدت عالم انسانی و وحدت ادیان  مخصوصا

گرد  ایشان رجال و نساء که جلب کننده و فریبنده زنان است و میتوانند از وجود آنان بعنوان شمع محافل روحانی

اقدامی که  ۲۰یور اگر خوانندگان گرامی بخاطر داشته باشند قبل از شهر آورند، بسیار هیاهو و جنجال راه میاندازند و

وحانی و در محافل ر فوراا ها در پیرامون آن داد سخن میدادند بهائیان بنام اصالحات صورت میگرفت و روزنامه

ر اقدامی را هبر معمول، بخود نسبت میدادند و  کردند و بنامراکز امری آن اقدامات و اصالحات را بخود منتسب می

له از جم خودشان در کتبیکی از مواد برنامه خود بشمار میآوردند و ما انشاءاله بعضی از این ماجراها که حتی 

 تاریخ نبیل زرندی مندرج است ضمن تاریخچه پیدایش باب بیان خواهیم کرد.

اتمام ماند و نالقدس تعطیل گردید و شد و بنای حظیرة دهیبرچان باری بطوری که میدانیم در آنزمان تشکیالت بهائی

 مدارسشان بسته شد تا دیگر اقدامات اصالحی دولت را بنام خود جا نزنند:

در کتب  یغ نمودهضمن خطابات خود در اروپا و آمریکا بیان داشته و تبل چنانکه عبدالبهاء در بهاءهللاخالصه تعالیم 

 – شانه )مبن ۹۹خطابات عبدالبهاء در اروپا و آمریکا چاپ شهرالجمال »کتاب  ۵۵ر صفحه مندرج است که از جمله د

 ئی بمدیر و قارئین مجله شرقی لندن مینویسد:ط( ضمن نامه - ۲۸۴

ت ن وحداعال بهاءهللاباری من جمیع ممالک غرب را سیاحت نمودم و در جمیع مجامع و کنائس عظمی بموجب تعالیم 

س شم الحمدهللام و ترویج صلح عمومی کردم و نعره زنان جمیع را بملکوت الهی دعوت کردم که عالم انسانی نمود

 و آنست ای )!( حقیقت از افق شرق در نهایت لمعان اشراق نمود و بر جمیع آفاق پرتو انداخت، پرتو او تعالیم آسمان

 ق علم وو محبت بقوه دیانت و تطبی الفت تأسیساعالن وحدت عالم انسانی و ترویج صلح عمومی و تحری حقیقت و 

ی که عقل و دین و ترک تعصب دینی و جنسی و وطنی و سیاسی و تعلیم معارف عمومی و تحکیم محکمه کبری عموم

حل  انسانی و فضائل عیدر جمالمللی نماید و تربیت عموم اناث نظیر رجال حل مشکالت مسائل مختلفه بین دولی و بین

 .«لسان عمومی و امثال ذلکمسائل اقتصادی و تأمین 

 مینویسد: ابقه استبرای آنکه ثابت کند این تعالیم ابتکاری و تازه و بدیع و بیس عبدالبهاءکتاب خطابات  ۱۹۱در صفحه 

در کدام  ست اینااگر نفسی میگفت در انجیل هم شبیه این تعالیم هست میگفتم از جمله این تعالیم وحدت عالم انسانی »

د گر نباشابدهید و صلح عمومی است این در کتاب کدام است؟ و دین باید سبب محبت و الفت باشد کتاب است؟ نشان 

ب است؟ ام کتاعدم دین بهتر است این در کدام کتاب است؟ و دین باید مطابق عقل سلیم و علم صحیح باشد. این در کد

 وو تعصب سیاسی و تعصب وطنی و مساوات بین رجال و نساء در کدام کتاب است و ترک تعصب مذهبی و دینی 

 «تعصب جنسی است این در کدام کتاب است؟
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لب صحیح و ین مطاهمه ا اولا بطوریکه مالحظه میفرمائید بهائی این تعالیم را امری بدیع میداند و چنین میپندارد که 

قد است اء معتبگفته بهو عبدالبهاء موهوم میداند و  ءوحی منزل آسمانی است چنانکه بهائی وطن را طبق تعلیمات بها

گ پرچم نههر روز صبح که در مدارس بدستور وزارت فر مثالا العالم( الوطن بل لمن یحبالفخر لمن یحبکه )لیس

خندند ن امر میآموزان مدارس سرود پرچم میخوانند محصلین بهائی در دل بایملی افراشته میگردد و نوآموزان و دانش

ائی در اند که وطن موهوم است یک کودک بهشناسند زیرا بآنها گفتهوهوم میو وطن و پرچم و تعصب وطنی را م

و  ق دولتحالیکه سرود پرچم را در مدرسه میخواند وطن را موهوم میداند. یک کارمند بهائی در حالیکه از صندو

که و حال آن یداندخاک پرورش مییابد جمیع کره ارض را وطن خود مو المال مسلمانان حقوق میگیرد و در این آب بیت

قط دن اندونزی فمسلمان تربیت شده و متم ونیلیهشتاد مئی نمیتواند عرض اندام کند چنانکه در بین در هیچ جهنم دره

غ یک مبل نیز محفل ملی روحانی در نظر دارد اخیراا بهائی )سه نفر بومی و یک ایرانی( وجود دارد و  چهار نفر

هو انه خود هیابدهند و آنوقت در محافل مخفی« مشت»ا شاید پنج نفری تشکیل یک دان بآنسامان اعزام دارد تانگلیسی

فسر ا!! یک راه بیندازند و بگویند که چون مشت نمونه خروار است پس امرهللا شرق و غرب عالم را فرا گرفته است

یک  ولا اصو  انی میداندبهائی که لباس محترم سربازی در بر کرده و خود را مدافع این کشور باستانی و زادگاه ایر

وهوم گیرد و در جامعه سرافراز و سربلند است وطن و تعصب وطنی را معمر برای همین دفاع از وطن حقوق می

 پندارد و این قول عبدالبهاء را که میگوید:می

 این با ووحی آسمانی میشناسد « اوهام شود جمیع ارض قطعه واحده است و وطن واحد لذا نباید بشر متمسک باین»

ری از عناصر های اداری و لشگمقامات دولتی و انتظامی است که از نظر توجه به ترویج شعائر ملی و تصفیه دستگاه

ن میزنند ع بیگانگابنف [ناخوانا]قومیت و احساسات ملی ملیت و مخالف تکلیف اینان را که بنام دین و خدا تیشه بریشه و 

ام دین، است که بن [ناخوانا]ثابت خواهم کرد که موهوم، آن  [ناخوانا]و نگارنده انشاءاله ضمن تشریح  [ناخوانا]وم معل

 اند:نهد که فرمودهالنبیاء )ص( میو پا بر روی بیان حکیمانه حضرت خاتم [ناخوانا]وطن را موهوم 

نگان مر بنفع بیگابانیان این ا [ناخوانا]و حق طلب از همین یک نمونه پی ببرید  زیعزبهائیان « الیمانحب الوطن من»

خود آئید و بهوش باند. ماشتهگ [ناخوانا]مدارج انسانیت دور ساخته و ]ناخوانا[ احساسات ملی و وطنی مردم  [ناخوانا]

ن پنجم نام ستوبا ]ناخوانا[ از شما بباشید که با عواطف فطری و انسانی ]ناخوانا[ کنند و شما را بنام خدا بیوطن 

 بیگانگان ]ناخوانا[ نمایند.

 ]ناخوانا[ ا بنامرعزیز  و ایراننگارنده افتخار دارد که ]ناخوانا[ از عشق بوطن داشته و حب وطن ]ناخوانا[ از ایمان 

 دوست میدارد و دلمهد تشیع از جان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته  به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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