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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:[ شهروند

 ۱۹۹۴ژانویه  ۲۱ –  ۱۳۷۲بهمن  ۱]تاریخ:[ جمعه 

 ۱۳۱]شماره:[ 

 ۴۲ - ۳۸]صفحه:[  

 

 طلب بخشایش از هموطنان بهائی

 تورنتو  –دکتر عزت هللا مصلی نژاد  

 یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند

 چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم

 به طیره گفت مسلمان گر این قبالۀ من 

 درست نیست خدایا جهود میرانم 

 جهود گفت به تورات می خورم سوگند 

 که گر خالف کنم مثل تو مسلمانم

 از استاد سخن سعدی

 بخش دوم

بدبختانه جهرم ما نیز مثل خیلی از شهرهای دیگر ایران داغ ننگ "بابی کشی" )در واقع بهائی کشی( را بر جبین 

سال پیش رخ داد. من شرح واقعه را   ۷۵دارد. این واقعۀ غم انگیز که برای بعضی بصورت مبداء تاریخ درآمده حدود  

فانه اتفاقات بسیار مهم و عبرت آموزی در دهات و  بصورت بسیار مبهم از زبان عباس کاظم سرباز شنیدم. متاس

شهرهای کوچک می افتد که در هیچ تاریخی ثبت نمی شود و پس از یکی دو نسل برای همیشه فراموش می گردد.  

 عباس می گفت: 

»آقا یه روز همۀ بزن و بهادرهای شهر را جمع کرد و گفت بیل توی قدتون بیاد. شماها زنده باشین و بابی ها 

اینطوری دم در بیارن؟ جمعیت وقتی این را شنید با چوب و چماق و کارد و علم و کتل، حیدر حیدر کنان راه افتاد.  

صدای حیدر حیدر همه را بطرف جمعیت کشاند. آدم های زیادی از روی ترس و العالجی خودشونه توی جمعیت  

ود می گفت بابی یه. جمعیت می ریخت  چپاندند. سگ صاحب خودش را نمی شناخت. هر کس با کس دیگر دشمن ب

توی خونۀ طرف و تا دلش می خواست چوک و چیو می کرد. نیم ساعت نگذشته بود که سه تا بابی کشته شد. دو تا  

بهائی را انداختند توی چاه مستراح، یه بهائی که مریض بود و روی پشت بام خوابیده بود و آه و ناله می کرد افتاد دم  

)هاون سنگی( زدن کله شو پخش کردن. بابی ها خبر شدند، زار و زندگیشون ول کردن و زدن  چک شان، با جوغن 

به کوه. آخر سر جمعیت رد آسید حسین را گرفت که می گفتند مخ بهائی هاس. آسید حسین توی نخلستانش که خارج 

باغ و هفت هشت دفه مثل  شهر بود تی آبی )آبیاری( می کرد. جعفر کچل نوکر مثالً با وفای آسید حسین رفت تو 

 آدمای گنا )دیوانه( آسید حسین را صدا زد. آسید حسین که عصبانی شده بود هوار کشید:
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 "چته؟ چه مرگته جعفر کچل؟ چه میخوای؟"  -

 جعفر کچل با صدای بلند که جمعیت را به خنده انداخت فریاد زد:

 "بیا که می خوام فالن...  -

فر کچل برسد که جمعیت مهلت نداد و حساب آسید حسین را رسید. بدون آنکه  آسید حسین با بیل آمد به حساب جع

 فرصت لعن به او بده. 

 توی جریان "حیدر حیدری" هشت تا بهائی کشته شدن«. 

من امروز از این درد می کشم که در عالم بچگی یکی دو بار آرزو کرده ام که در جهرم دوباره "حیدر حیدری" بشود  

 مقدس شرکت کنم...  و من هم در این نبرد

... در اینجا فقط به این نکته بسنده می کنم که قصدم از این صغری، کبری چیدن ها این نیست که خودم را بخاطر  

 آرزوی شوم دوران کودکی تبرئه کنم. من گناهکارم و طلب بخشایش دارم... 

ر قصبۀ کوچک ما همه ضد بهائی بودند. ... امیدوارم سابقۀ بد "حیدر حیدری" شما را به آنجا نکشاند که فکر کنید د

اکثریت مردم از یک جامعۀ هماهنگ طرفداری می کردند که در آن اقلیت و اکثریت آزادانه و در صلح و صفا با  

 یکدیگر زندگی و داد و ستد داشته باشند...

ی بهائیان شهر و حق ... با وجود این حتی در این جو هم کسانی پیدا می شدند که آشکارا و بدون واهمه از برابر

طبیعی آنان برای زیستن و زندگی کردن طرفداری می کردند. یکی از این افراد شادروان حاج حسین عباسیان بود که  

بین تمام کسانی که او را می شناختند از احترام عجیب و بی چون و چرائی برخوردار بود. او بارها و بارها دسیسه  

 ثی کرد و بدینوسیله توانست جان و مال و ناموس بهائیان را نجات بدهد... های ضد بهائی آخوندهای شهر را خن

... حاج حسین در کودکی پدر و مادر خود را از دست می دهد، بطرف شهر سرازیر می شود و به هر دری می زند  

مانده و از آنجا   که با نوکری و بدبختی شکم گرسنۀ خود را سیر کند، همه جا او را می رانند. سرانجام کودک از اینجا

رانده، در خانۀ یکی از بهائیان شهر بنام آقای ابوالقاسم عباسیان را میکوبد و با زبان الکن و لهجۀ "کودکی" خود اعالم  

می کند که حاضر است در ازاء دریافت نان و غذا نوکری خانه را بجان بخرد. آقای عباسیان او را با آغوش باز می  

شود و از خود  حله از زندگی خود به خالو حسین مشهور است بتدریج بزرگ میپذیرد. کودک که در این مر

کند و به او استقالل عمل و ابتکار دهد. آقای عباسیان مرتباً خالو حسین را تشویق میاستعدادهای درخشان نشان می 

با خود هم مذهب، هم  کنیم بزور چماق هم شده دیگران را دهد و برخالف بعضی از ما که حتی امروز هم سعی می می

آید. چند سال بعد خالو حسین جوان به کمک  مسلک و هم مرام کنیم، هرگز در پی تغییر مذهب نوکر باوفا خود بر نمی

کند. ابوالقاسم عباسیان آنقدر مهربان است که در زمان  خرد و زندگی مستقل خود را آغاز میای می آقای عباسیان، خانه 

دهد نام خانوادگی او را بر روی خود  شود، به خالو حسین اجازه میوال مطرح میرضاشاه وقتی مسألۀ ثبت اح

کند و بعد برای اینکه لقب گیرد ابتدا ضمن مشورت با آقای عباسیان ازدواج می بگذارد. کار خالو حسین بتدریج باال می

ین" بعد از آن همای اقبال مرتباً شود "مشهدی حسرود و می"خالو" را از روی خود بردارد به زیارت ثامن االئمه می

 آید... در آسمان زندگی مشهدی حسین به پرواز در می 

رفت. با وجود این، دوستی  شد، حال و روزگار ابوالقاسم عباسیان رو به پس می... هرچه وضع حاج حسین بهتر می

ختر آقای عباسیان از جان و  رود که حاج حسین در مراسم عروسی دآنها مثل روز اول حفظ شد. هرگز از خاطرم نمی

دل خدمت و از دهها بهائی و مسلمان پذیرائی کرد. یک روز شیخ عبدالعظیم روضه خوان محلۀ باال که اتفاقاً آدم  

 خوبی بود، به شوخی از حاج حسین پرسید:

 پلکی؟« ها می»تو حاجی، مرد خدا، چیطوره که دور و بر بهائی -

 مخصوص خود او بود جواب داد:  حاج حسین با لحن شمرده و فصیحی که

 »نمک پرورده هستم آشیخ، نمک پرورده.« -

 گفت:خودم از دوتای لب کلبعلی نوکر چماق بدست شیخ پلشت شنیدم که راجع به حاج حسین می 
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 کشم.«پرست رو میهای ننه سگ کاری ندارم؛ اول همین بابی »اگر حیدر حیدری بشه من به بهائی -

شدند ولی اگر  مردم و تکفیر بهائیان، آخوندها ید طوالنی داشتند و در واقع کان فتنه محسوب میگرچه در تحریک 

بخواهیم انصاف داشته باشیم باید الاقل از یک آخوند کامالً استثنایی صرفنظر کنیم. این مالی فرزانه کسی نبود جز 

نویسندۀ انقالبی و حامی پرشور مردم تراب حضرت حجةاالسالم و المسلمین جناب آقای حقشناس پدر )و شاید عموی( 

اش، عالیترین نمونۀ اخالقی مدارای مذهبی را ارائه  العادۀ معنوی و مذهبیشناس علیرغم نفوذ خارقحقشناس. آقای حق

 داد... می

که   ... هرگز ندیده و نشنیدم که آقای حقشناس کوچکترین حرف ناروائی علیه بهائیان شهر بر زبان جاری سازد. آنان 

دادند که او بارها با نفوذ معنوی خویش و تکیه بر آیات و بینات مربوط به لزوم اندر کار بودند شهادت می دست

هاشان  کش را به خانه های چماقرعایت شفقت و مدارا نسبت به دیگران، آخوندهای ضدبهائی را ساکت کرده و دسته

 برگردانیده بود...

اش، هرگز حصارهای تنگ آخوندی خویش  وئیم که آقای حقشناس با تمام انسانیت... امروز ممکن است من و شما بگ 

هایی را که بر آنان رفت محکوم نساخت. این حرف را درهم نشکست، آشکارا از بهائیان مظلوم شهر دفاع نکرد و ستم

 شد.درست است، لیکن فراموش نکنیم که در چنان جوی سکوت خود نوعی سخن گفتن محسوب می

که پا به دورۀ دوم دبیرستان گذاشتم، خوشبختانه نه در شهر ما ناراحتی خاصی برای بهائیان پیش آمد و نه من  زمانی

توانستم مثل گذشته در محافل روضه و عزا و سینه زنی شرکت کنم. در رابطه با این  می -به علت فشار شدید درس  –

 ارزد: اش میشنیدنمسأله، از آن دوره تنها یک خاطره دارم که احتماالً به 

خواندم و تمرین من هم مثل سایر محصلین محل، در باغ حاج عبدالغفور در زیر سایۀ درختان نخل و لیمو درس می

خواند اغلب  کردم. پرویز که در کالس چهارم طبیعی درس میجبر و مثلثات و هندسه مسطحه و متمم حساب حل می

یشه درس خود را با گفتن بسم هللا الرحمن الرحیم و گاهی خواندن چند  پرسید. من هماش را از من میمشکالت ریاضی

 کردم. پرویز که از یک خانوادۀ بهائی بود یک روز به من گفت: خط از سورةالحمد شروع می

 بره باال؟«ات را میکنی بسم هللا گفتن نمره»عزت تو خیال می -

 من استدالل کردم که: 

 ما ناظره. اگه ما بیادش باشیم او هم بیاد ماست.«»خدا بر همۀ اعمال و رفتار آد -

 پرویز نظر مرا قبول نکرد و گفت:

 ات دو نمره کم بیاری یا زیاد.«»خدا اینقدر کار برای انجام دادن داره که براش مهم نیس که تو توی درس ریاضی -

 من قبول نکردم و گفتم:

 رسه.«»اگه خدا به جزئیات نرسه به کلیات هم نمی -

هایش پشت سر بگذاریم و سری به پایتخت ایران ها و تنگ نظریزه دهید جهرم را با نخل و مرکبات و زیباییاجا

 بزنیم و ببینیم در محافل دانشگاهی و روشنفکری تهران چه خبر است.

از  دیپلم گرفتم و همان سال در کنکور مدرسه عالی بازرگانی تهران قبول شدم. سه ماهی   ۱۳۴۳من در خرداد سال 

ها از روی کنجکاوی سئواالتی در  اند. بچهسال نگذشته بود که متوجه شدیم یک دختر و پسر بهائی با ما همکالس

گفتند. این موضوع حساسیت  پرسیدند و آنها نیز با خوشرویی پاسخ میمورد شعائر مذهب بهائی از ایندو نفر می

های ما بنام عاشق آبادی که پدرش از روحانیون بنام سیهای بازاری و آخوند کالس را برانگیخت. یکی از همکالبچه

جنوب تهران بود، رهبری مبارزۀ ضد بهائی را بدست گرفت و غوغا برپا کرد. پروین و فرزاد )هر دو اسم مستعار 

که   کردنداست( در برابر جریان ایستادند و پرسش را با پرسش و استدالل را با استدالل پاسخ گفتند. آنها استدالل می

است و بر اساس عدم خشونت،  –دین یهود، مسیحیت و اسالم  –این ]دین[ بهائی حقلۀ رابطه بین سه دین بزرگ جهان  

گفتند که اگر صلح، محبت و اتحاد همۀ انسانها استوار است. آنها از دوازده اصل اساس حضرت بهاءاله سخن می

 حافظه یاری کند اهم آنها به قرار ذیل است: 
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گیری مستقالنۀ حقیقت، وحدت مبانی همۀ ادیان، ضرورت هماهنگی بین علم و دین، لزوم  انسانی، پیوحدت جهان 

برابری زن و مرد، ضرورت مقابله با تعصب و خرافات دینی و نژادی، صلح و آموزش و پرورش همگانی، زبان و 

 پارلمان واحد جهانی و باالخره حل معنوی مسائل اقتصادی.

 گفت:روز در کتابخانه از پروین شنیدم که میرود که یک یادم نمی

»طبق نص صریح قرآن یوم هزار سال است. به این معنی که بعد از هزار سال باید یک دین جدید بیاید و آن دین جدید  

 دین حضرت بهاءاله است.« 

از سرکوب بحث دینی در کالس شروع شد و بتدریج به تمام دانشکده کشیده شد. در اینجا من شاهد نوع دیگری 

رفتند همۀ  های بهائی خود شدم: پروین و فرزاد بزودی بصورت گاوهای پیشانی سفید درآمدند. هر جا میهمکالسی

نما شدن را تنها کسانی درک شد. درد انگشتها بسوی آنان دراز میگشت و همۀ انگشتنگاهها بطرف آنها برمی

دهد که به خود و به محیط و روابط پیرامونش به آدمی دست می کنند که خود آن را تجربه کرده باشند. این احساسمی

کند وصلۀ سفید است روی  کند برایش بیگاه است. انسان حس می تعلق ندارد. حتی گاهی هوایی که انسان تنفس می

 لباس نیلی...

اد و پروین را نیز هایی را که دور و برا بودند فرز... یک روز آقای عاشق آبادی همۀ کالس را جمع کرد. بر و بچه 

های مختلف حضرات باب، بهاءاله و عبدالبهاء را با ای به کالس کشاندند. عاشق آبادی شاید ده جلد از کتاببه بهانه

 خود پشت تریبون برد و گفت: 

 برسانم.«ام با استفاده از کتب و اسناد خود بهائیان جعلی بودن این مسلک را برای شما به اثبات »من امروز آمده  -

هایی آورد و در اثبات کتاب معروف حضرت او از کتاب "اقدس" شروع کرد و از اقدس کتاب آسمانی بهائیان نقل قول

باب بنام بیان. بعد از آن کتاب اقدس را پرت کرد روی میز و شروع کرد به رد بیان. در تمام مدت فرزاد  

س را محکم بهم زد و بیرون رفت. فرزاد اعتراض کرد که  داری کرد، لیکن پروین از کوره در رفت. در کالخویشتن

 چرا قبالً به آنها از وجود جلسه خبر داده نشده است. 

یادم نیست چگونه جلسه بهم خورد ولی خوب یادم هست که پروین یکراست رفت و به معاون دانشکده آقای لبیب 

 فرستاد و عاشق آبادی را به دفتر احضار کرد. کنم آقای لبیب یکی از مستخدمین را شکایت کرد. تصور می

ای از فرزاد و پروین موضوع از سطح کالس بصورت مسألۀ اساسی کل دانشکده درآمد. بحث عمومی در گرفت: عده

بصورت ضمنی و دست به عصا جانبداری کردند و تعدادی پشت سر آقای عاشق آبادی متحد شدند. اکثریت مثل  

 همیشه خاموش ماند... 

دکتر جهانگیر صوفی رئیس مدرسه عالی بازرگانی آدمی بود سلیم النفس، لیکن محافظه کار و تا حدودی ترسو.  ... 

همان روز یا روز بعد آقای لبیب عاشق آبادی، پروین و فرزاد را احضار کرد و به هر سه نفر خاطرنشان ساخت که  

ه از دفتر معاون دانشکده به کالس برگشت جریان بحث دینی را در محیط دانشکده قطع کنند. عاشق آبادی پس از آنک 

 مذاکره را برای ما شرح داد و در پایان گفت: 

کنید در یک محیط مسلمان تبلیغ بهائیت بکنید. »آخر سر آقای لبیب رو کرد به آن دختر و گفت: شما چطور جرأت می

 تهد شدید بحث کنید.«بعد رو کرد به من و گفت: شما حاال با ابنا بحث نکنید، بگذارید وقتی مج

 نما شدند.بحث مذهبی در محیط دانشکده قطع شد ولی پروین و فرزاد صرفاً بخاطر داشتن عقیده متفاوت انگشت

گذرد که هنوز آورم پرسشی از ذهننم ]ذهنم[ میسالها از ماجرا گذشته است، لیکن وقتی سخن آقای لبیب را بخاطر می

 ا یک بهائی جرأت نداشته باشد در یک محیط مسلمان تبلیغ بهائیت کند؟«هم برایم بدون پاسخ مانده است: »چر

واقعیت این است که هر دین، فلسفه، مرام و مسلکی تمایل به گسترش دارد و گرایش به اینکه خود را به دیگران  

ید حق تبلیغ را نیز ترین حقوق انسانی قبول داشته باشیم، بابشناساند. اگر حق آزادی عقیده را به عنوان یکی از اساسی 

ناپذیر آن قبول داشته باشیم. اگر آموزش و تبلیغ وجود نداشت دانش و هنر انسانی از حد دورۀ  به عنوان جزء جدایی

 غارنشینی فراتر نرفته بود... 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ید ... لیکن راستی من در رابطه با دفاع از پروین و فرزاد چه اقدام عملی و موثری انجام دادم؟ با کمال شرمندگی با 

آقای   –ام دهم. البته اقدامات تعصب آلود دوستان عقیدتیاعتراف کنم که امروز در این رابطه به خود نمرۀ صفر می

مرا از لحاظ عاطفی به فرزاد نزدیک کرد )پروین حق داشت یک جوانک شلختۀ شهرستانی   –عاشق آبادی و دیگران  

گۀ دیگر را تحویل نگیرد. لیکن این نزدیکی عاطفی کدام  که حتی در لباس پوشیدن یک لنگه شلوارش باال بود و لن

 توانست حل کند؟...معضل فرهنگی و انسانی را می

ای درس خشک  ... در سال سوم دانشکده واقعه جالبی رخ داد: دکتر احمد علی شیبانی استاد بازاریابی برای لحظه

ودکی خودش زد. او گفت دوران دبیرستان خود  بازاریابی و بازار داری را رها کرد و گریزی به خاطرات دوران ک

ها از او پرسیدند که آیا خود شده است. بچهای گذرانیده است که توسط بهائیان بنیان گذاری و اداره می را در مدرسه 

 بهائی است. دکتر شیبانی گفت:

طرات خوشی از آنها دارم. ولی  کردند. من واقعاً خا»بهائیان آدمهای خوبی بودند. مدرسه را هم خیلی عالی اداره می -

من بهائی نیستم و کسی هم در صدد بهائی کردن من بر نیامد. برای من بهائی و مسلمان و زردشتی و غیره فرق  

 کند.« نمی

 پس از آن دکتر شیبانی با گچ روی تخته سیاه نوشت: 

 »بهائی، مسلمان، مسیحی، در، پنجره« -

های ما بنام محمد عسکری زاده که جوانی بود شهرستانی  از همکالسی و گفت که اینها با همه فرق ندارند. یکی

اندازه تند و پرشور شدیداً به دکتر شیبانی بند به اصول اعتقادات اسالمی و بی  )عسکری زاده اهل اراک بود(، پای

 اعتراض کرد: 

 کی بکنین؟«...دهید، بهائی و مسلمان و در و پنجره را ی»استاد شما چطور به خودتان اجازه می -

العمل یکی از دانشجویان خود را نداشت با لحنی خشک و تا ... دکتر شیبانی که آن روز اصالً و ابداً انتظار عکس

 حدودی تحقیرآمیز خطاب به عسکری زاده گفت:

 دهی؟« »حاال چرا شما نسبت به دین بهائی حساسیت نشان می -

 تر از گذشته گفت: عسکری زاده با لحنی محکم

 »برای اینکه ساخته و پرداخته دست استعماره...« -

دکتر شیبانی که دید سیر آونگ به نهایت دیگر رسید و چیزی نمانده که در کالس درس بازاریابی و بازارداری به یک 

 کن پاک کرد و گفت:  بحث سیاسی دامن زده شود ترسید، فوراً نوشتۀ خود را با تخته پاک

 نباشین، شوخی کردم. حاال خوبه؟« »شما ناراحت  -

 بعد بالفاصله دنبالۀ درس بازاریابی را گرفت... 

العموم و از خواهد پس از گذشت سالیان دراز بخاطر نادانی و پیشداوری آن روزم از پیشگاه ملت ایران علی ... دلم می 

اظ مذهبی هیچگونه پیشداوری  ام علی الخصوص پوزش بطلبم. آن روز گرچه من از لح پیشگاه هموطنان عزیز بهائی

علیه بهائیان نداشتم، لیکن بر اثر تلقینات و استدالالت یکطرفه اطرافیان پذیرفته بودم که دین بهائی در قرن نوزدهم  

ریزد. برخی از دالیلی که  ساخته و پرداخته دست استعمار بوده و در قرن بیستم نیز آب به آسیاب امپریالیسم جهانی می

 شد بشرح ذیل بود:موضوع ارائه می در اثبات این 

مدفن بهاءهللا در شهر عکای اسرائیل قرار دارد. بین محافل بهائی و دولت اسرائیل رابطۀ تنگاتنگ وجود دارد. به   -۱

 شوند. بهائیت مسلکی است در خدمت صهیونیسم جهانی.دلیل است که خیلی از یهودیان بهائی می همین

توانسته است اتفاق بیفتد جز با جا ( مفتخر شده است این نمیSirانگلستان به لقب سر )عبدالبهاء از طرف پادشاه  -۲

 های استعماری انگلستان در فلسطین و کمک به تأسیس دولت اسرائیل.انداختن نقشه
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ت داران ایران هستند و طی سالیان متمادی در سطحی بسیار باال به رژیم شاه خدمبهائیان جزو بزرگترین سرمایه -۳

 اند.کرده

ترین بهائیان با هر نوع فعالیت سیاسی مخالفت دارند و با این عمل خود به تثبیت وضع موجود و تایید ارتجاعی -۴

 رسانند.اجتماعی کمک می  –های اقتصادی ها و نظامرژیم

 م تا دیگران بشنوند...گفت گفتند تا من بشنوم، در مواردی نه چندان کم من هم می فکر نکنید حرفهای باال را دیگران می 

حثی ]حتی[ اگر جامعۀ بهائیت مرا ببخشد و آن اینکه من هم در   –بخشم ... لیکن من بخاطر یک موضوع خود را نمی

وار تکرار کردم که »بعله بهائیت هم باالخره ساخته دست جاهایی نشستم دهانم را بیدادگرانه باز کردم و طوطی

ترین راه سرکوب یک ترین و در عین حال ظالمانهترین، آسانبخشم زیرا این کوتاهاستعماره.« من امروز خود را نمی

 اقلیت است... 

... اجازه بفرمائید در اینجا به نوع دیگری با استدالالت طرفداری استعماری و امپریالیستی بودن مذهب بهائی برخورد 

های نماترین شیوهدر نسبی باشد. انسان میتواند موجهتواند چقکنم و عمالً خدمت همۀ شما نشان دهم که منطق انسانی می

استداللی را در خدمت مفروضاتی بگیرد که قبالً آنها را بصورت تعبدی پذیرفته است. سالها پیش روزی یکی از  

اش آن را پذیرفته بود به  ای را که سازمان سیاسیدختران دانشجو نزد من آمد و خواستار منابعی شد که بتواند مقوله 

درجه برگشت... دوباره نزد من آمد و خواستار اسناد و   ۱۸۰"اثبات" برساند... سه یا چهار ماه بعد نظر سازمان وی 

و  –پردازیم به نگاهی از نوع متفاوت مدارک مخالف شد تا این بار عکس قضیه را ثابت کند. با این مقدمه می

 به مذهب بهائی:  –خوشبختانه 

ندرانی یا حضرت بهاءاله یک ایرانی وطن پرست بود که او را بخاطر عقاید مذهبی و...  میرزا حسینعلی نوری ماز -۱

اش کشور همسایۀ وطن  –اش از وطن راندند. بر اثر فشار دولت ایران به او حتی اجازه ندادند که در ترکیه اجتماعی

جهانیان اعالم کرد. او نیز مانند  اقامت گزیند. حضرت بهاءاله به ناچار به قبرس رفت و از آنجا دعوت خود را به –

همۀ مصلحین بزرگ یک تبعیدی مذهبی بود که در تبعید نیز زندگی راحتی نداشت و در تبعید نیز جان را به جان  

 آفرین تسلیم کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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