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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵دی   ۲۳ ]تاریخ:[

 

 تاکتیک سیاسی بهائی؛ تقابل َشهد با شمشیر 

گیری پیروانشان در برخورد با ظالمین، امر به تقابل شمشیر با شهد، تسلیم ی بهائیت در خصوص موضعفرقه رهبران 

مطلق و حتی عدم جواز بحث و جدال بوده است. این در حالیست که بهائیان در عالم عمل، رفتاری متناقض از خود  

ها امر رهبرانشان را تنها یک تاکتیک سیاسی و رد ه آنتوان فهمید کاند. از این تناقض در رفتار بهائیان مینشان داده 

 .دانندگم کنی می

گیری پیروان خود در برابر ظالمین،  ی بهائیت در خصوص موضعپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رهبران فرقه 

ظاهر هم که شده( سعی   ها همچنین در این راستا، پا را فراتر نهاده )و دراند. آن همواره آنان را مأمور به سکوت کرده

 .اندگران و ظالمین داشته در تغییر دید و برخورد پیروان خود با ستم

دارد: »دشمن را دوست ببینید و  رو عباس افندی به عنوان دومین رهبر این فرقه، به پیروانش توصیه میاز این 

خوار را مانند غزاالن  نید و گرگان خوناهریمن را مالئکه شمارید. جفاکار را مانند وفادار به نهایت محبّت رفتار ک

کاری دست  کند: »... اگر ستم[ او همچنین به پیروان خود توصیه می۱ُختن و ختامه مسک معطر به مشام رسانید«.]

تطاول بگشاید و مانند گرگ تیزَچنگ هجوم نماید، اَحبای الهی مانند اَغنام )گوسفند( تسلیم شوند. لهذا مقاومت ننمایند  

یغ و شمشیر را به َشهد و شیر مقابله نمایند. زخم به ِجگرگاه خورند، دست قاتل را ببوسند و در َسبیل الهی  بلکه ت

 [ ۲]«کار اِستغفار کنند و  طلب َعفو از پروردگار نمایندجانفشانی نمایند. از برای ستم

ی بحث و جدال را هم در ظلم  اند، بلکه حتی اجازه شدهگران منع ی با ستماما جالب است بدانیم، نه تنها بهائیان از مقابله

المثل به شرایع و ادیان الهی هم معتقد نباشد، بر فضل بهاءهللا و لزوم اتّباع دیانت  وارده به خود ندارند: »اگر انسان فی 

 [ ۳]  .«است او شهادت دهد که اتباع خود را از حرب نهی فرموده، بل از قیل و قال و بحث و جدل نیز ممنوع داشته

ی بحث و ی بهائیت، بهائیان نه تنها در خصوص ظلم وارده به خود، اجازه مالحظه نمودیم که بر اساس تعالیم فرقه 

ی محبّت تالفی کنند، مقاومت ننمایند و دست قاتل خود را  جدال ندارند؛ بلکه موظفند ظلم وارده به خود را به وسیله 

کنند، که در عالم َعمل تشابهی با این اصل در  ر به مظلومیت کبری معرفی میببوسند. بهائیان در حالی خود را مأمو

 .توان یافتها نمیرفتار آن 

دانند؛ پس چگونه در ایران، ساز  اإلتباع میبه راستی اگر بهائیان، تعالیم رهبرانشان را از جانب خداوند و واجب

تحریک کرده تا این نظام و کشور را تحت فشار قرار دهند.  ها را دهند و اَبر قدرت مخالفت با دولت و نظام را سر می

[ بهائیان ۴المللی قرار دارند!] اند، پس چرا پای ثابت محکومیت ایران در مجامع بینها از بحث و جدال منع شدهاگر آن 

حکومتی، حتی   توانند خود را بهائی معرفی نموده و به این کالم رهبر خود پایبند نباشند: »حکم هر دولت وچگونه می

 [ ۵] «اگر مستبد باشد، واجب اإلطاعه است

که بهائیان با  توان تحلیل نمود. اول این اما تناقض در کالم و رفتار رهبران و پیروان بهائیت را به دو صورت می

راف کرده  ی خود بر علیه نظام اسالمی در ایران، عمالً به الهی نبودن تعالیم و سخنان رهبرانشان اعترفتار کارشکنانه

اند که عدم مقابله با ظالمین و ترویج ها به این باور رسیدهکه آن دانند. دوم: این و اطاعت از آن را بر خود الزم نمی

خدمتی به  تفکر تقابل شمشیر با شهد )برای رد گم کنی( تنها یک تاکتیک سیاسی از سوی رهبران بهائی، برای خوش
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های مستقل نظیر نظام جمهوری اسالمی ایران، الزم  ل، در مقابل حکومتاربابان استعمارگرشان بوده و این اص 

 .اإلجرا نیست

 :نوشتپی

 .۱۶۰، ص ۳م، چاپ اول، ج   ۱۹۲۱هللا زکی الکردی، عباس افندی، مکاتیب، مصر: به هّمت فرج [۱]

 .۱۲۳ - ۱۲۴، ص  ۳همان، ج   [۲]

. به نقل از مقاله: مقابله با حفظ تمامیت أرضی ۱۰۳ - ۱۰۴، ص ۱عبدالحمید اشراق خاوری، رحیق مختوم، ج  [۳]

 !توسط بهائیت

 ی: انتقاد سیمین فهندژ از حسن روحانی، رئیس جمهور ایرانی بیشتر بنگرید به مقالهبه طور مثال: جهت مطالعه  [۴]

 .۲۴٧ - ۲۴۶، صص ۸بدیع، ج  ۱۳۴ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسهر.ک: عباس افندی، مکاتیب، بی [۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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