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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]استخراج از کتاب "حرکت با جبر از پشوتن"[

 

 واقعیتی که باید پذیرفت

ها و حقایق تاریخی زمان را نادیده میگیریم و کوشش در کشیدن خط بطالن برآنها داریم وتصور میکنیم چرا واقعیت

های مغرضانه وناشی از ناآگاهی نویسندگان "معرب" بظاهر ایرانی بدون تحقیق و دقتی نوشتهکه اگربه پیروی از 

های فکری واجتماعی وسیاسی در جوامع بشری گردیده عمیق قلم را بحرکت آوریم وبر رویدادهائیکه منجر به جهش

 بدون تعمق بتازیم میتوانیم برآنها خط بطالن بکشیم.

های راستین ایرانی ه جامعه آریائی ما مورد هجوم اعراب وحشی قرارگرفت و فلسفهچرا درطول تاریخ از زمانیک

جایشان را به دروغهای تازی دادند همه جنبشهای اصیل و انسانی ایرانی را ناشی از تأثیر نفوذ سیاستهای بیگانه و 

 پیشرفت آنها را نتیجه حمایت آنها میپنداریم؟

خوب و آموزنده از این روش پیروی نموده ودر تجزبه و تحلیل رویدادهای  کتاب "قضاوت" متأسفانه با همه حقایق

تاریخی وجنبشهای ایرانی بی مطالعه چنین کرده است. نخست باید اقرار کنم که چون "رآلیست" هستم نمیتوانم مذهب  

م که انسانها زاینده درجه اول اهمیت قرار دارد زیرا معتقد دفاع از حقوق آنها در " وگرا باشم و برای من " انسانها 

انحطاط جوامع از آنجا شروع میشود که   و عقاید هستند نه زائیده آنها بنابراین "عقاید فرع بر اصل" انسانها هستند

 تحت تسلط "عقاید" قرار گرفته و بر دیگران روی این فلسفه بتازند. ""انسانها 

"انسانی" در مورد دیانت بهائی که یک جنبش اصیل اش" بر اصل وجود نویسنده کتاب "قضاوت" تحت تسلط "عقیده

جوامع بشری  از ظهور باب تا بهاءهللا و عبدالبها موجب جهشهای فکری و اجتماعی و حتی سیاسی در ایرانی بوده و

هایش میتوان چنین نتیجه گرفت که بدون مطالعه کتب و آثار این دیانت قلم را گردیده برداشتی غلط نموده واز نوشته

ای" و فراماسونری قرار داده و در انتخاب خطوط "مثلث" کت آورده و آنرا همردیف جنبشهای "سوسیالیستی تودهبحر

تخریبی سیاستهای استعماری و استثماری انگلیس که "فراماسونری" و "مذهب گرائی افراطی" و "سوسیالیزم 

ی داده و آنرا ساخته و پرداخته سیاست انگلیس الملل" هستند بجای خط مذهب گراهای افراطی "دیانت بهائی" را جا بین

خبر ونادان که تحت تأثیر "عقیده" راه افراط میپیمود نوشته شده  ای بیدانسته. اگر این ترکیب ناموزون بوسیله نویسنده 

 هایش احترامولی این برداشت سطحی و ناآگاهانه ازجانب نویسنده کتاب "قضاوت" که به نوشته  بود جای اغماض بود.

الزم میبینم آنچه را که موجب چنین تصوری باطل براو گردیده برایش روشن  میگذارم قابل اغماض وبخشش نبوده و

 نمایم.

بزرگداشت  اعتالء ایران و طول بیش از یک قرن عمر خود ثابت کرده که در ای که درتاختن ناآگاهانه به فلسفه

 واقعیتهای آریائی آن تالش کرده و کوشیده تا آثار تازی را ازنهادهای اجتماعی و انسانی آن کوشش نموده و در احیاء 

 انصافی است.ضمیر سرزمین پارس پاک کند حاکی از بیخبری و نهایت بی

تاریخ گویای این واقعیت است که هر زمان جنبشی ایرانی در پهندشت کشور ما بحرکت آمده تا فرهنگ و ادب وتمدن  

انی نجات دهد عوامل باز دارنده ومخرب و ضد ایرانی آن حرکت را زائیده ما را از نفوذ و وابستگیهای غیر ایر

تصورات و سیاستهای بیگانه پنداشتند و کوشش در متوقف ساختن آن نمودند. نویسنده کتاب "قضاوت" شاید ناخودآگاه 

ران است در از همین سیاست پیروی نموده و دیانت بهائی را که یک جنبش صد در صد ایرانی و مبتنی برعشق بای

ای وابسته به سیاستهای شرق و غرب قرار داده و آنها را جهان وطنی خوانده. در این ردیف چپ گراهای توده

بچشم میخورد. اول آنکه حزب توده نه تنها معتقد به جهان وطنی نیست بلکه اصوال در  برداشت باطل دو اصل یقین
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هاد خود درنظر نگرفته. حزب توده نهادی است تخریبی که فلسفه خود وطنی را متصور نیست و جائی برای وطن درن

های فکری برای بازسازی دنیای های سیاستش جلوگیری ازپیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری و جهش پایه

انسانی و متوقف ساختن کاربرد نیروی انسانی درپیشرفتهای فردی است و بر همین اساس است که این حزب همیشه  

ای خاص که ستهای تخریبی قدرتهای استعماری و استثماری بوده ودر ایران از طریق تأثیر و نفوذ بر طبقهعامل سیا 

خود را شریک در دست آوردهای کوشش دیگران دانسته و حاضر به تالش نیستند با حمایت قدرتهای فرصت طلب که 

انی راکه برخالف مسیر سیاستهای تخریبی قدم خواه چپ باشند و یا راست که برای آنها فرقی نمیکند جامعه پیشرو ایر

برمیداشت باغتشاش و ناامنی کشانید و آن را از تولید کننده به عامل مصرف کننده برای قدرتهای تولید کننده تبدیل 

های های دیانت بهائی از آن پیروی میکنند. بنابراین مقایسه فلسفهنمود که این درست خالف جهتی است که فلسفه 

حزب توده با فلسفه سازنده دیانت بهائی همانند مقایسه کاه با کوه است که اولی تحت تأثیرباد بحرکت آید و تخریبی 

 پای برجا میایستد. هرکجا که باد بخواهد او را میبرد و دومی درجای خود استوار و

یارتش را دارند چیزی که دوم آنکه میلیونها بهائی درسراسر جهان "ایران" را کشور مقدس ایران مینامند و آرزوی ز

ایرانیهای غیربهائی بآن توجه و اعتنائی ندارند. اگر میبینیم که "وحدت عالم انسانی" دردیانت بهائی سرلوحه فلسفه آن 

قرار دارد نباید تصور نفی در اصل وطن پرستی دانست بلکه برعکس در حقیقت تأئید آنست و یا اگر میگویند "افتخار 

ط وطن رادوست بدارد بلکه برای آن کسی است که جهان را دوست بدارد". اگر قبول کنیم که  برای کسی نیست که فق

وطن نیز در قالب جهان است دیگر ایرادی باقی نمیماند و جای شکی در وطن دوستی نمیباشد. مسئله جهان وطنی در 

و عقیده است که زائیده این دیانت مطرح نیست بلکه جهان دوستی مطرح است. وطن پرستی چیزی غیر از ایمان 

پرستی با تولد انسان متولد میشود ولی با مرگ انسان نمیمیرد. این حقیقت نه قابل  افکار بشری باشد زیرا وطن و وطن

 نه در حد تصور رد. نفی است و

 نویسنده عزیز کتاب " قضاوت " آقای عبدالرحمن!

های تندروهای مذهبی ضد نهضتهای باب و نوشته  قضاوتت در مورد باب و ظهور او اشتباه محض و نتیجه مطالعه

آمد انحطاط درجوامع مذهبی دنیا بهاءهللا است. اگر واقعیت امر را طالب باشی که میدانم یقینا هستی ظهور باب پی

ای در مورد شیخ مخصوصا ایران بود که موجب ایجاد جنبشی عظیم در فلسفه و عقاید زمانی خود شد. نمیدانم مطالعه

قرآن آنرا  های تفسیر واهی "معراج" و مدت نفوذ اسالم که خود دری و سید رشتی که بنیاد نهضتشان برپایهاحسائ

هزار سال تعیین نموده است داری؟ اگر این آثار را مطالعه کرده باشی حتما میدانی که سنگ بنای اولیه انقالب 

های باب بر قلم میرزا آقاخان دید و اثرات نوشتهمشروطیت ایران را فلسفه این دو نفر که بوسیله "باب" دنبال گر

روحی کرمانی جاری گشت و سپس بصورت گلوله از دهانه تفنگ ستارخان شلیک شد گذاشته شد و انقالب 

مشروطیت بوجود آمد و قانون اساسی نوشته شد همان قانون اساسی که در زمان محمد علیشاه با نفوذ سفارت انگلیس 

بینی شده اضافه نمودن اصول متمم اول و دوم فاشیستی و قهقرائی همه حقوق و آزادیهای پیشهای مالها و و دسیسه 

اش همین وضع ناهنجار و وحشتناکی در اصل قانون برای ملت ایران تحت تأثیر استبداد مذهبی قرار گرفت که نتیجه

ه چوب بیعدالتیهای ناشی از همان ای کاست که کشور و ملت ما دست به گریبانش است. و اولین و شاید تنها جامعه

اصول متمم درقانون اساسی را خورد جامعه بهائی بود. بنابراین ظهور باب ادعای "نایبیت" ویا مهدیت و یا قائمیت 

نبود بلکه فقط برای رهائی انسانها از زیر یوغ و اسارت عقاید تندگرائی مذهبی و آزاد ساختن آنها از ظلم و ستم  

العمل عمامه بسرهای مزدور آن زمان جاد حکومت مردم بر مردم در جامعه ایرانی بود و عکس وحکومت مالها و ای

را در تحریک دولت وقت و تبعید سید باب به چهریق و ماکو و سپس به تبریز و تیرباران کردن او دیدیم وحال اگر به 

نفوذی گسترده این دو رقیب و یا بهتر  عقیده تو این سید با تحریک انگلیس و یا روس علم شده بود با توجه به سایه

بگویم دو رفیق بر حکومت و دربار آن زمان ایران و مالها میبایستی او را حفظ مینمودند چه که میدانیم در زمان 

احمدشاه انگلیس سرسپرده مطیع خود یعنی مدرس را تا آخرین لحظه حفظ نمود و او را در مقابل رضا شاه تقویت کرد 

ای از سیاست داخلی ایران کوتاه نمود این شاه پس از آنکه بقدرت رسید و دستهای انگلیس را تا اندازهتا باالخره رضا 

نوکر سرسپرده انگلیس را بدرک فرستاد ولی پنجاه و چند سال بعد نوه او یعنی محمد بهشتی را مجددا علم نمود و  

 بایران فرستاد.
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ی یک واقعیت است. واقعیتی که اثباتش وجود میلیونها بهائی در ها را بپذیر. دیانت بهائآقای عبدالرحمن واقعیت

سراسر جهان از اسکیمو گرفته تا سرخ پوست آمریکائی و سیاه پوست آفریقائی است. و این واقعیت است. واقعیتی که  

 با نفی کردن من و تو محو نمیگردد. 

"با وجودیکه در   ایای و نوشته دیانت نمودهآقای عبدالرحمن در جائی از کتاب "قضاوت" گله از سکوت پیروان این 

اند و هیچ اقدامی طول پنجاه سال اخیر از مواهب زندگی در کشور ایران برخوردار بودند اکنون چرا ساکت نشسته 

"ایران آزاد" خواندم که پای از آن فراتر نهاده و تهدید کرده  نمیکنند." چندی قبل نیز عین همین جمله را من در نشریه

ای را که اند در آینده نمیتوانند توقعی داشته باشند. این جمله تو و همچنین جملهها اکنون که ساکت نشسته د که بهائیبودن

نشریه ایران آزاد که تا به آن روز فکر میکردم هدفش احقاق حق انسانهاست نه تأئید و دنباله روی روشهای فاشیستی 

مالئی انگلیسی محمد علیشاهی موجب تأسف عمیق شد نه تنها تأسف من ناشی از اصول اول و دوم متمم قانون اساسی 

بلکه تأسف همه آنهائیکه به دور از تأثیر تعصبات عقیدتی قلم در دست گرفته و برای رسوا ساختن عمال جابر حاکم 

صوری جز بوجود بر ایران در تالشند. نمیدانم آنها چه باید بکنند تا تو و نویسندگان ایران آزاد را که در حقیقت ت

 آوردن "ایرانی" در بند ندارند خوش آید.

اما در جمله "از مواهب برخوردار بودند" در مورد پیروان دیانت بهائی در ایران خود سخن بسیار است. جامعه بهائی 

فاشیستی "عدم در ایران در طول شصت سال اخیر نه تنها از موهبتی برخوردار نبودند بلکه باستناد اصل مسخره و 

شناسائی رسمی" از همه مواهب محروم هم بودند و با آنها چون بیگانگان و یا حتی بهتر بگویم بدتر از بیگانگان رفتار 

الظاهر ایرانی بودند و از آنها مالیات میگرفتند و فرزندان آنها را به سربازی میبردند ولی وقتی سخن میشد. آنها علی

به دادگستری میرفتند  اجتماعی بمیان میآمد و یا برای احقاق حق و استفاده از قوانین قضائیاز استفاده از حقوق و ... 

و خود را بهائی معرفی میکردند حقی نداشتند و این موهبتی بود که بآنها ارزانی شده بود. ولی اکنون آنها چه میکنند؟ 

ایم و با نیش قلم برای باز گرداندن وطن و رهائی از چنگال عفریت استبداد در حالیکه من و تو در دنیای آزاد نشسته

همین کار را در وطن و داخل ایران عزیز در نهایت شهامت و از خود گذشتگی میکنند و کشته  جنگیم آنها مذهبی می

ها نسبت بآنها میشود بیم ندارند و برای آزادی میشوند و از هرگونه تجاوزی که از جانب حکومت بربرها و فاشیست 

 کشور مقدس ایران میجنگند. 

های افراطی و توطئه های رژیم دموکرات آمریکا و سوسیالیزم از زمانیکه شکست دوم قادسیه بدست ستون مذهب گرا

الملل و کمکهای مالی شرکتهای نفتی و برنامه ریزی دقیق استعمارگر جهان یعنی انگلیس انجام گرفت و بر کشور بین

نه و  مقدس ما تحمیل گردید و مردم ما بدون توجه به ضایعه وحشتناک و عواقب شومی که در انتظارشان بود کورکورا

ناآگاه از آنچه که این قدرتها برایشان تهیه دیده بودند بدنبال فلسفه ننگین قرون وسطائی مذهب براه افتادند تنها قومی که 

در ایران تحت نفوذ و تأثیر این تحریکات مخرب و ایران بر باد ده براه نیفتاد و با پایداری و جوانمردی در مقابل 

ندازان این فتنه خانمان برانداز ایستادگی کرد وهم اکنون نیز میکند همین پیروان دیانت هجوم نامردانه و وحشیانه براه ا

بهائی بوده وهستند. این چیزی است که جامعه آینده ایرانی فراموش نخواهد کرد و باین پایداری پیروان دیانت بهائی 

 و ارج خواهد نهاد. ترین روزهای تاریخ خود را میگذراند درود خواهد فرستاددر ایران که سیاه

دولتمردان ایران در نیم قرن گذشته تحت تأثیر مذهب گرائی شدید ناشی از وجود اصول اول و دوم قانون اساسی و 

موادی دیگر از این اصل متمم تحت عنوان مسخره اینکه دیانت بهائی با وجود دارا بودن بزرگترین تعداد پیرو در 

ک میلیون نفر( جزو ادیان برسمیت شناخته شده کشور نبود آنها را از مواهب  جوامع اقلیتهای مذهبی ایران )حدود ی

ای آزاد محروم نموده بودند. مرا مجبور کردید در اینجا چند مورد از ظلم و ستمی که بر این ملت زندگی در جامعه

 نجیب و معتقد ایرانی در آن مدت زمان روا شده ذکر کنم.

را مینویسم متأسفانه نمیتوانم یکنفر بهائی باشم. زیرا اوال بنا به گفته عبدالبها "بهائی  باز تکرار میکنم. من که این نامه

باید جامع جمیع کماالت انسانی باشد" که من در خود حتی یکی از آن کماالت را نمییابم تا چه رسد بآنکه جامع 

اند و من سیاست بطور کلی منع شده  ها از دخالت درجمیعشان باشم. ثانیا بموجب نصوص متعدد در این دیانت بهائی

که از روز بروی کار آمدن حکومت جابر اسالمی در ایران با قلم و قدم با آن میجنگم و تحریکات پشت پرده ابرقدرتها 

شعور و با کمک قوم مزدور فلسطینی و سوسیالیزم را برای تخریب ایران عزیز بدست یک مشت مالی عمامه بسر بی

ختم طبعا در سیاست وارد شده و در آن دخالت مینمایم. ثالثا چون یکنفر رآلیست هستم اصوال  بین الملل برمال سا 

گرا باشم. این را نوشتم که هم تو و هم جامعه جهانی بهائی بدانند که من از نظر اعتقاد مذهبی فردی نمیتوانم مذهب 
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اصول دیگر آن که در نتیجه اعمال زور و بیطرفم. من معتقدم که اصول اول و دوم متمم قانون اساسی و بسیاری از 

فشار سفارت انگلیس در ایران فقط بمنظور بازگرداندن قدرت به مالها و از بین بردن همه کوششهای وطن پرستان 

های استعماری بر ملت ایران بوده و مسلم است  ها و دسیسه صدر انقالب مشروطیت بوجود آمد پایه و اساس همه فتنه

دولتمردان نیم قرن اخیر در ایران از طبقه مال و آخوند و مذهب گرائی آنها و تأسیس کانونهای فساد که حمایت بیدریغ 

ها را برای ایران و ایرانی فراهم ساخت و روشن است که دخالت ها و بدبختیمذهبی و مال سازی همه تیره روزی

چنین شده بود و قدرت بخشیدن به جامعه  دادن مذهب در سیاست که بموجب اصول اول و دوم متمم قانون اساسی عمال

مال در هر عهد و زمانی موجبات جنگهای عقیدتی میان انسانها را فراهم ساخته و میسازد. حال به ذکر بالیا و 

بلوای  ١٣٢٥درسال  -١مصائبی که در مدت زمان نیم قرن اخیر بر پیروان بهائی در ایران روا آمده است میپردازم. 

رماندار و رئیس شهربانی وقت علیه بهائیها اتفاق افتاد که ضمن آن پزشک انساندوستی بنام دکتر کاشان با حمایت ف

خانوار بهائی در نتیجه فشاری که بر آنها وارد آمد خانه و کاشانه خود را رها ١٢٠برجیس شهید شد و متجاوز از 

 کرده و متواری شدند و قاتل از مجازات جان بدر برد.

تحریک مالئی در یزد و زیر چتر حمایت فرماندار و رئیس شهربانی وقت آن شهر بلوائی علیه  به ١٣٢٦در سال  -٢

ای از آنها به غارت برده شد این دیانت شهید شدند و اموال عده بهائیها اتفاق افتاد و در اردکان یزد چهار نفر از پیروان

خانوار بهائی از یزد و اطراف آن  ٢٠٠در شدن حدود و حتی گاو و گوسفند آنها را سوزاندند. دست آورد این بلوٰا درب

 بود.

هجوم علیه بهائیهای رفسنجان و سیرجان در استان کرمان اتفاق افتاد و چند نفر از آنها را مأموران  ١٣٢٧در سال  -٣

و ماٴ موران دولتی زندانی کردند و خانه و کاشانه سه نفر از افراد منتسب باین دیانت در نوی رفسنجان بآتش کشیده شد 

 خانوار بهائی از رفسنجان و سیرجان بود. ٢٠٠بدر شدن بیش از ژاندارمری به نظاره نشستند. نتیجه این بلوا در

علیه بهائیها در راور کرمان به تحریک رئیس ژاندارمری بلوائی برپا شد و چهار نفر بهائی را  ١٣٢٧در سال  -٤

 از آنها شهید شد.  آنچنان مورد ضرب و شتم قرار دادند که یکنفر

دوازده خانوار بهائی مقیم سروستان فارس پس از غارت اموالشان از شهر اخراج گردیدند و  ١٣٢٧در سال  -٥

 العملی از خود نشان ندادند بلکه به متجاوزین نیز کمک هم نمودند. مأموران دولتی نه تنها عکس

مید ساالر ابرقوئی با یکنفر مال وجود داشت و زنی که  در پی روابط پنهانی جنسی که میان خواهر ا ١٣٢٨در سال  -٦

اش بدست عمال ساالر کشته شدند. گناه این قتل فجیع به گردن بچه ٧در خانه او آن دو نفر بوصال یکدیگر میرسیدند با 

ل روحانی نفر اعضاء محف ٩بهائیهای ابرقو انداخته شد وبا اعمال نفوذ شخص گفته شده چهار نفر از بهائیهای ابرقو و 

یزد زندانی شدند که بعد از دو سال در بند بودن و از زندان یزد به کرمان و سپس تهران منتقل شدند و دستگاه قضائی 

کشور تحت نفوذ همان شخص و مالهای آن زمان و اعمال نفوذ علنی دولت دو نفر از آنها را اعدام و بقیه این افراد 

جانی اصلی در کمال آزادی زندگی مینمود و مورد توجه مقامات عالیرتبه  شریف را به زندان محکوم کرد در حالیکه

وزیر وقت یعنی سپهبد رزم آراء مراجعه شد وی  مملکتی نیز بود و حتی وقتی که برای رفع این ظلم به نخست

 بصراحت تهدید کرد و گفت "ریشه بهائیها را از ایران بر خواهم کند". 

رتش خدمت میکردند اخراج ادولتی و  ر از منتسبین به دیانت بهائی که در اداراتحدود سه هزار نف ١٣٣٠در سال  -٧

 گردیدند.

به تحریک و فتوای مال کاشانی عامل خرابکار انگلیس در ایران اغلب اماکن بهائیها اشغال و  ١٣٣١در سال  -٨

 تخریب شد.

کشته شد وقاتلین او با حمایت دادگستری نورالدین فتح اعظم عضو محفل ملی ایران به دست اوباش  ١٣٣١در سال  -٩

 از مجازات معاف گردیدند.

با وجود حکومت نظامی در تهران با تحریک دولت بلوای فلسفی علیه بهائیها بوجود آمد که طی   ١٣٣٤در سال  -١٠

نفر از  ١٢ال و آن از دستگاههای تبلیغاتی دولتی نیز استفاده گردید و ضمن آن کلیه اماکن بهائیها در سراسر ایران اشغ

پیروان این دیانت به قتل رسیدند و گنبد حظیرةالقدس تهران بدست سپهبد باتمانقلیچ رئیس وقت ستاد اَرتش ایران و 

 فلسفی تخریب گردید.
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طبق بخشنامه محرمانه دولت به کلیه واحدهای دولتی و خصوصی خواسته شد که پیروان دیانت ١٣٣٦در سال  -١١

اس کنار بگذارند. چون صفت خوش خدمتی در ذات ایرانیها است و اگر از ما بخواهند که  بهائی را از کارهای حس

ساعت بیآوریم دست را از آرنج قطع کرده و با ساعت به مقام امر دهنده هدیه میکنیم از تعدادی دوائر دولتی و  

 خصوصی و حتی دانشگاه تهران بهائیها را اخراج کردند. 

ل خمینی مجددا فشار بر پیروان دیانت بهائی افزون یافت. چون عمال خمینی اجرای ضمن فتنه او ١٣٤٢درسال  -١٢

قانون اصالحات ارضی را گرفتن الهام از تعالیم این دیانت میپنداشتند در گوشه و کنار مملکت مجددا تجاوز به حقوق 

 نفر کشته دادند. ٧پیروان آنها آغاز گردید و در این فتنه نیز 

وزیری آموزگار یکنفر آموزگار بهائی در گرگان با زن و مادر زنش بدست ر زمان نخستد ١٣٥٥در سال  -١٣

 متعصبین اسالمی قطعه قطعه شدند و قاتل از معرکه فرار و از مجازات زیر حفاظت مقامات امنیتی معاف گردید.

یه ادارات دولتی ای صادر گردید و از کلوزیری جمشید آموزگار وسیله این شخص بخشنامهدر زمان نخست -١٤

لشکری و کشوری خواسته شد تا به خدمت بهائیها خاتمه دهند. خصومت جمشید آموزگار با پیروان دیانت بهائی سابقه 

این چنین در  دراز مدتی داشت حال چرا این شخص که تحصیالتی دانشگاهی داشت و طبعا میبایستی منطقی میبود

 ود جای سئوالهای بسیاری دارد.تمام مدت خدمتش دربند تعصبات قشری مذهبی ب

بخدمت پیروان  ای خواست "هر چه زودتر"شریف امامی دستور جمشید آموزگار را تعقیب نمود وطی بخشنامه -١٥

دیانت بهائی در ادارات دولتی خاتمه داده شود و در زمان صدارت همین آخوند زاده بود که با حمایت شهربانی و 

خانه متعلق  ١٣کمک افراد آنها حمله به دهکده سعدیه شیراز اتفاق افتاد که ضمن آن مقامات امنیتی شیراز و حتی با 

خانوار  ١٧بهائی شهید شدند و باز در زمان صدارت همین مالزاده بود که  ٧به پیروان دیانت بهائی بآتش کشیده شد و 

بسیاری از شهرهای دیگر ایران نیز از آنها از سروستان فارس پس از تاراج اموالشان از شهربیرون رانده شدند و در 

به آزار و اذیت و تاراج اموال و بآتش کشیدن خانه وکاشانه آنها پرداختند و در تمام این جریانات مقامات امنیتی کشور 

نه تنها ساکت ماندند بلکه به متجاوزین کمک هم مینمودند و با فدا کردن جامعه بهائی میخواستند دل مالها را بدست 

و رژیم را حفظ کنند. دولتمردان بیچاره و بیسواد و درمانده آن زمان ایران دیگر نمیدانستند که آب از جائی بیآورند 

آلود است و این بار نتوانستند چون دهها بار دیگریک بلوای سیاسی را با تبدیل نمودن به بلوای بهائی کشی دیگر گل

 سر و سامان بخشند.

شروع شده بود بعضی از نمایندگان انتصاب شده مجلس شورای ملی از  ١٣٥٦در گیر و دار فتنه که از سال  -١٦

تریبون مجلس استفاده کرده و حمالت نامردانه خود را علیه پیروان دیانت بهائی آغاز کردند و رادیو تلویزیون دولتی 

ایرانیان معتقد به  عینا آنها را پخش نمودند و در حقیقت مردم را به تجاوز به حقوق و قتل و غارت این دسته از

 سربلندی ایران تحریک نمودند.

های دولتی دیانت خود را ذکر از شروع تأسیس ساواک و حتی قبل از آن استخدام پیروان بهائی که در پرسشنامه

مینمودند ممنوع اعالم شد و ترفیع آن دسته از بهائیان که قبل از تأسیس ساواک در اَرتش بکار مشغول بودند لغو  

 گردید.

 ٩٠درصد مرفه و  ١٠آقای عبدالرحمن از تو میپرسم در کشوری که همه امکانات و ثروتش در اختیار یک طبقه 

عدالتیها بود که درصد خون دل میخورند و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه میداشتند و دست آورد همین بی

خانمان برانداز اسالمی را برپا سازند و با توجه انسانها را به خیابانها بکشانند تا این فتنه  استعمارگران موفق شدند

بمراتبی که گفته شد ممکن است بفرمائید پیروان دیانت بهائی که در همه جای دنیا صاحب همه نوع آزادی و مساوات  

 ای وبا نوک قلم بر آنها هزاران تهمت روابرند؟ که تو این چنین بآنها تاختههستند در ایران از چه مواهبی بهره می

ای؟ و برای این دسته از انسانهای شریفی که بایران عشق میورزند و بجرم همین عشق ورزیدن بآن سرزمین داشته

هزار  ٢های شدید مالها قرار گرفته و از زمان پای گرفتن فتنه تا کنون است که هم اکنون نیز مورد تجاوز و اهانت

اند و تعدادی از آنها در زندانها بسر میبرند در قبل از چه برده اند و اموالشان را به غارتنفر از آنها را شهید کرده

ای و در جائی دیگر با نوع آزادی برخوردار بودند؟ که تو در یکجا آنها را وابسته به سیاست انگلیس معرفی کرده

ای  بده تا بنویسمای؟ بمن اجازه ای که قلم من شرم از بازنوشتنش دارد هم ردیف مالها دانستهای که بکار بردهجمله

انصاف و در این مورد بخصوص هرزه گرائی. اگر باب و بهاهللا با آنهمه تعالیم شکسته باد قلمت که این چنین بی
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راستین که سرچشمه از الهامات انسانی و عشق به انسانها میگیرند که نظیرشان را در هیچیک از ادیان نمیتوان دید 

 ها بودند و من و تو چه هستیم؟ کدامینها" بودند پس مردها بقول تو"مردک 

آقای عبدالرحمن، پیروان دیانت بهائی در ایران تنها گروهی بودند که پس از پیروزی طاعون بر ایران عزیز با او 

بیعت ننمودند وباو تبریک نگفتند و با وی و قوم تاتارش همکاری نکردند و چون سایر اقلیتهای مذهبی که برای حفظ 

شان زمین خدمت این طاعون زمان را بوسیدند آنها نثار جان و تاراج مالشان را در مقابل اعتقاد به جان خود و مال

ای ناچیز ای که برای سربلندی ایران و رژیم حکومتیش که همان سلطنت سلطان عادل بر سرزمینش است هدیه فلسفه

اطالعی وبه حقایقی که در ایران و در ه بیدانستند. چرا بدون مطالعه و کورکورانه چیزی مینویسی که ثابت میکند ک

 افکار عمومی جهان میگذرد کوری؟

آقای عبدالرحمن، همانطور که چند بار تکرار کردم من مذهب گرا نیستم ولی اگر روزی تصمیم بانتخاب دیانتی بگیرم 

رانی و با نفوذ با توجه به تعلیمات عالیه دیانت بهائی از یکطرف واز طرف دیگر چون یک جنبش صد در صد ای

است و اگر پیروان این دیانت که معتقد به سربلندی و آزادی انسانها و از آن مهمتر  جهانی و مبتنی بر عشق بایران

 اعتال و ترقی کشور مقدس ایران هستند بمن افتخار بدهند و پذیرایم گردند یکنفر بهائی خواهم بود.

 خون میخورد چو تیغ در این دور هر که او 

 یک رنگ و یک زبان بود از پاک گوهری

 مانند شانه هر که دورو شد وصد زبان

 بر فرق خویش جای دهندش به سروری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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