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  يرامون در پبحث آزاد 

   بهائيت: تاريخ و سياست

  

  
  مطالب مرتبط: 

  "انيهولوكاست بهائ"ران و يا
  شانيد دگرانديو تهد يسينو هيرد يلولو

  ش تورنتوين پس از هماي: تهاجم خشماگيان و شهبازيبهائ
  

  صبح 11:30، ساعت 2011اوت  29/ 1390ور يشهر 7دوشنبه، »: يعبداهللا شهباز«انتشار در وبگاه 

  
   :ادداشتي

در » شانيد دگرانديو تهد يسينو هيرد ي: لولويفرقه بهائ«انتشار مقاله من با عنوان  يدر پ حاضربحث 
آغاز ماه مبارك رمضان  شروع بحث با افت.يادامه  1390مرداد  22و تا  مرداد آغاز شد 10]، از +[سبوكم يف

  مقارن بود. 
ان يوه بيحذف كنم تا به اصالت بحث و شرا  يكمتر كامنتدم يكوشاست. » كامنت« 1820راسته يون متن يا

ابد، ي ينك انتشار ميش شده، كه ايراياست و متن و يريقطع وز صفحه در 110در متن خام لطمه وارد نشود. 
   صفحه. 106پس از حذف و اضافات 

د يشد يها و جدل ها بحثاست و  مسبوكيبه صفحه ف يبهائن يفعالمنسجم از  يمين بحث، ورود تيا يژگيو
، در بعضاًگر كه  در كسوت پرسشچند نفر حضور داشتند و  يبعنوان بهائحاً يتلوو دو نفر رسماً  يكيآنان. 

 يحضورزدند.  يكشدار دامن م يها بحثدر واقع به  يول كردند يمت يظاهر، گاه از نظرات من حما
ن افراد را حفظ كنم و سخنان يان ايوه بيلحن كالم و شام  دهيش، كوشيراين ويافته بود. در اي سازمان
   .آشنا شوندك ياز نزد يشناس فرهنگ و روانن ياتا خوانندگان بتوانند با م ينماناً درج يرا ع شان  گرانه پرخاش

با  يفرد ياريكاست. او با دستيم آمريمقد كرد كه يبارها تأكبحث بود،  ي، كه طرف اصليپژمان محبوب يآقا
بار  ينفسه دارا يف» يخراسانالنصر  بخت«نام را آغاز كرد.  يمفصلجدل » يالنصر خراسان بخت«نام مستعار 

سرانجام، به عه. يث ظهور شيدر احاد» يد خراسانيس«است به نام  يضيرا تعريبود ز ياسيس - ينيز ديآم اهانت
 19صبح چهارشنبه،  5:11خت، در ساعت يصفحه را برانگ يگرانه آنان، كه اعتراض اعضا ل رفتار پرخاشيدل

  شدم. هر دو ، مجبور به حذف 1390مرداد 
 ياكنون دانشجو ران بازداشت بود. او هميدر ا يمدت 2007م كه در سال يشناس يم يبه نام پژمان محبوب يدفر

 ياضيرن دانشگاه يزمان در ا است و هم UCLAآنجلس  لس يايفرنيدر دانشگاه كال ياضير يدوره دكتر
دم «وبالگ گرداننده » ييسودا«با نام ت و كاسيآمرسرشناس  ين بهائياز فعال يمحبوبپژمان كند.  يس ميتدر

   ]+، +، +، +، +، +، +،+[كرده است. درج ز يآم اهانتمطلب چند ه من يعلر ياخ يها در سالكه » جنبانك
اكنون  كرد كه هم يباشد كه در صفحه من حضور داشت و اشاره م يد همان پژمان محبوبيبان شخص يا

مشغول بود.  ياضيس ريكه به تدر يران در زمانيكرد به سابقه بازداشتش در ا يز اشاره ميكاست و نيساكن آمر
آموزان  به دانش ياضير سيها مشغول تدر از شهرستان يكيدر  1377در سال «نوشت: ك كامنت يدر او 
اهل  ياز همان خانواده محبوب يپژمان محبوب يآقاظاهراً ...» بودم كه حفاظت اطالعات حمله كرد... يبهائ
 يگفته پژمان محبوب ]+، +[بازداشت بودند.  يمدت، يسارا محبوبوصال و آن،  ياعضا يبعضاست كه  يسار

 يا روستاهاي گر از شهرهايد يكيا ي يدر سار يريد اشاره به دستگيبا» ها از شهرستان يكي«در  يريدرباره دستگ
ن يا يتيب جمعيان در تركينسبت بهائ يعنيرود؛  يران بشمار مين اينش يد كه از مناطق بهائباشمازندران شرق 

  ده قابل توجه است. يل عديمنطقه، به دال
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  ل عمده است: يبه دو دلغرب مازندران، به  يگر يرسوخ بهائق ين طريت در شرق مازندران، و از ايگسترش بهائ

هفتصد  ياز زندگ يم. مكنز 1859ه. در سال يشرق مازندران در دوران صفوان به يهودياز  يريل كثياول، مهاجرت خ

ن منطقه يبه ا يان مهاجر دوران شاه عباس صفويهودي يايدهد كه از بقا يدر شهر بارفروش (بابل) گزارش م يهودي

ا ي، يعبر ياسام يام كه داريخور يبرم يغرب مازندران گاه به روستاها و مناطقدر  يحتل، در شرق و ين دليهستند. به ا

 ه است.نهادنام خود را بر آن » مياور«به نام  يا فهيطاكه سوادكوه م ياور ي، هستند مانند روستايمنشاء عبر يدارا

، »قتيحق« ي، به معنThummim» ميتوم«ب با يدر ترك قيعهد عتدر كه » نور« ياست به معن يواژه عبر Urim» مياور«

م) و يد (اورين دو نام به دو سنگ سپينرو، ايشمرده شده. از ا يشناس ندهيآ يها از راه يكيبه كار رفته و در كتاب سموئل 

  رود.  يبه كار م ييشگويپدر شود كه  ياطالق مز ينم) ياه (توميس

ه، كه يدر دوران متأخر قاجار ين شهرين بزرگ شرق مازندران و متنفذيف و مالكيسران طوا يشدن برخ يدوم، بهائ

ز يزد و فارس نير است كه د يا دهين پديشدند. ا يا بهائيان و مباشران و رعاياز كدخدا يريگروه كثشان يبه تبع ا

، در يان، ثروتمند نامدار زرتشتيديد جمشيمتعلق به ارباب جمشامالك پهناور  يزرتشت يايژه در رعايشود؛ بو يمشاهده م

ژه در يشان در فارس بويشاوند ايخو يها باب) و خاندانمحمد  يخاندان افنان (خاندان عل يايزد و اطراف تهران و رعاي

  . يآباده و سرحد قونقر

الملك  م خان ابتهاجيد به ابراهيه بايشرق مازندران در دوران متأخر قاجار ين بهائين متنفذياز نامدارتر
فه يس طايرئ، قاسم خان هژبرالدوله (الن امتداد داشت)يخاندان ابتهاج كه حوزه اقتدارش تا گ ياي(ن يگرگان

)، و يسار يكلبادفه يطاس يل (رئيملقب به ساالر مكرم و سردار جل يخان كلباد ي)، لطفعليسار يعبدالملك
 ياي(ن ياهللا خان مستوف حيرزا ذبيخاندان مقدس) و م ياين مقدس (نيد حسيمانند س ين شهر ساريمتنفذ يبرخ

ره اشاره كرد. ياهللا خان و غ شنماز و احسانيرزا محمد پيمجداالطبا و م يخاندان درخشان) و دكتر لطفعل
سرشناس دوران  يها ستيبود و از ترور يان متعصب سارينامدار است. او از بهائ يا اهللا دوستدار چهره احسان

اهللا خان  د. برادران احسانين نهضت انجاميدر نهضت جنگل كه به شكست ا» سرخ يكودتا« يمشروطه و بان
  هستند.  يخاندان دوستدار سار ياين

انتشار خبر  يدر پراً، ياخبود و  يان دوبيس جامعه بهائيرئشناسم كه  يز ميرا ن يبنام دكتر محبوب يفرد
و  يفرهنگ رهاو يها به نام ي، متعلق به دو بهائينس در دوبياليشركت ر يون درهميليچند صد م يبردار كاله

نسبت  ]+، +، +[است.  يفرد همسر سابق دكتر محبوب يثابتالهام را يها مطرح شد ز فرد، نامش در رسانه يالهام ثابت
ت يبه بهائل تعلق يل تشابه اسم و هم به دليهم به دل يدانم؛ ول يرا نم يسار يبا خانواده محبوب ير محبوبن دكتيا

ت يرا متعصب در بهائ يباشد. اسناد ساواك دكتر محبوبن خانواده يدهم از ا ينه احتمال مين زمياو تعصب در 
  شود.  يده ميدان يبه ع يكه در پژمان محبوب يژگيوهمان كند؛  يم يمعرف

ن مالك شركت يبنام گلچ يسكونت داشت و بهمراه فرد يش از انقالب در دوبيپ يها در سال يدكتر محبوب
را » دانيفروغ جاو« يغاتيلم تبليف يساله شاهنشاه 2500 يها جشن ين شركت براي. ابود »لمكويفارس ف«

و ها  انجام گرفت كه منجر به گزارش يمالكالن  يها لم زدوبندها و سوءاستفادهين فيه ايدر تهظاهراً ساخت. 
، )ي(اطالعات خارج به اداره كل دوم يساواك در دوب يندگيگزارش نمادر ساواك شد. مكاتبات متعدد 

  شده:  يمعرف نگونهيا يدكتر محبوب، 1351اسفند  9مورخ 
دست از  يهر محفلباشد كه در  يم يبهائمسلك  يز دارايهاست و ن سيبه انگل يمحبوب ياسيالت سيتما :شيگرا«

د و در ينما يم يد خود را عرب معرفيجاب نمايا يبوده و هرجا كه منافع و يگذرنامه دوب ينامبرده دارا .دارد يغ بر نميتبل

  ]+[» هستم. يرانيد كه من ايگو يم يرانيحضور مقامات ا
و سبوك يفباز  يفضاا پرسش در يدر قالب نظر تر  شيپكه  ،ن وبالگيدر ا ها كامنتانتشار ، همچون گذشته

در را  ها كامنتست. يمن ن ياز سوها  ا لحن آني يمحتود ييتأ يمطرح شده، به معنبا حضور هزاران خواننده 
از  يشناختاست و متنوع  ها كامنتام.  مسكوت گذارده ينقد كرده و در موارد يدر مواردو  دييتأ يموارد

  دهد.  يبه دست مران يجامعه ا ياسيس يها شيگراگسترده ف يطاز  يبخش يفكر يها ا دغدغهينگرش 
كه در آن ز، ين يو در ادامه بحث جاركامنت خام موجود است  3000ش از يب ]+ن [يشيدر ادامه بحث آزاد پ

ن نظرات و مباحث را، كه ياكوشم  يم] +كامنت درج شده. [ 2500ش از يبام،  پرداخته يگر يگر به بهائيبار د
  منتشر كنم.  موبالگدر ش كرده و يرايوج يمتنوع و بعضاً ارزشمند است، بتدر
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  بحث آزاد: 
 رخانهيدب تيبود و هم مسئول شنمازياز كارمندان هم پ يكي رازيش يها از دانشگاه يكيدهه قبل در  كي: ياحمد تنور

 يو شرع ينيدانش اندك درغم  يعلخود ساخته بود و  يبرا يمĤب چهره مقدس يو .را بر عهده داشت يباطضان تهيكم
 ياستاد شهباز يها از وبنوشته يكيدر  يسال بعد وقت دبود. چن انيبه دانشجو يهمه روزه مشغول دادن تذكرات شرع

 دميشن قيتحق يبا اندك .نام بود هم شنمازيپ يآقا نيبرخوردم كه با ا رازياز قراء اطراف ش يكيان يبهائ يبه نام كدخدا
به  چونپرداختم و  يبهائ يها خاندان يبه مطالعه تبارشناس ياست. پس از آن اندك يبهائ ينوه همان كدخدا يكه و

از  يو فارس افراد پرشمار رازيبود كه در ش نيا جهينت .كاره رها كردم مهيرا ن آن دميرس يبار بتيدردناك و مص جينتا
 كيحدود  شان يها خاندان كه نيا ليدله ب نانياند. ا كار گمارده شدهه ب[...]  ها ارگاندر ادارات و  يبهائ يها خاندان

هستند و  يشاونديروابط تنگانگ خو يدارا عتاًياند طب اند و در درون فرقه ازدواج كرده داشته يبهائمسلك  تر شيبا يقرن 
 تيهم را دارند و از هم حما ياند و همه جا هوا وجود آوردهه و فارس ب رازيرا در ش ييگرا تياز قوم ينوع خاص

بتوانند  يدر فارس دارند روز يبهائ يها خاندان يتبارشناسكه از  يعيبا اطالعات وس ياستاد شهباز دوارمي. امكنند يم
  تبار.  يبهائ يها داالسالميجد ييگرا قوم يعني ؛بردارند ييگرا تيقومنوع خاص از  نيپرده از ا

از  ترسم يم شياز پ تر شيبو  كنم يم تان نيدر دل تحس شياز پ شيبا خواندن هر جمله ب، استاد: يبهاره رسول
 .ديدار يرا روشن نگاه م ياز شما تشكر كنم كه چراغ آگاه متوان يمفقط  است و ما تماشاگر. انيكه در جر ياتفاقات

   ممنون.
ق يتعل كيشه ي. همكنم يمرا دنبال  يجناب شهباز يها هاست نوشته ! سالكند يمه توفان ك يمينسبهروز:  يهاد

  ! دست شما درست.ينينش ياش م هيه منتظر بقك دخوب دار
ه كخوردن مدام بر ت راحساس س. شود يم يخيتار يم بغضيبرا يجناب شهباز ينوشتارها يگاهآزاد:  يرانيشمس ا

  د؟ين بايش چنيخو يطبل نادان بر. ميرو ينه راه م شود يمنه آب . اند مان انداختهيرپايه زك يخي
  . سپاسگزارم اريبس: يرانيا يعل

نقش  ،اما استاد .ميفرست يدقت نظر شما احسنت م و ينيبزيبر ت ،عرض ادب خدمت استاد سالم و با: يزهرا زمان
  . ستين هينهادها قابل توج و ها ارگاننفوذ گسترده در همه  نيا ؟شود يمجامعه چه  داريب يها چشم

 هيكه عل ياتهامات ديكن يمفكر ن يمشمئز شدم ول انييفنا يمن هم از مقاله آقا ،يجناب شهباز :يالنصر خراسان بخت

 اي يتيامن يها در دستگاه انيبهائدر دست است كه  يمطرح كرد؟ چه سند شود يمهمه  هيرا عل ديكن يممطرح  انيبهائ

  نفوذ كرده باشند؟ ياطالعات

ل كو در  يان مخفيهوديان و يبهائ يو نهادها از سو ها ارگانه معتقدند نفوذ گسترده در ك يسانك: ينيرضا حس
رشان كذهن و ف يساز دهيچيپ ياز باشد برايد نيه است، شايقابل توج ريد و غيبع يامر يمخف يها هكوابستگان به شب

و در  كند يمار ك يه اطالعاتكشب كيدر مقام ارشد  ها سال يه جاسوس روسكنند. آنجا يرا بب "سالت"لم يفمجدداً 
بتوان در عالم  تر بزرگاس يد در مقيه شاكست ا يا هكن همان شبيرد. ايگ يم ياش را پ ن سالهيچندت يمأمورزمان مقرر 

  در نظر گرفت. يواقع
كه  ميكن يمصحبت  يواقع يايدرباره دن ميو دار ميانسان بالغ هست يما گروه ،رضا جان زيدوست عز :يالنصر خراسان بخت

به  صورت نيدر ا يول فتدياتفاق بواقعاً بتواند  "سالت" لميمشابه ف يممكن است داستان ،متفاوت است. بله يينمايس لميبا ف

 اي يهودي اي يبهائمتهم كرد كه  توان يمرا  ي. هر كسستين تيبهائ مختص نيمشكوك شد و ا توان يم يا دستههر گروه و 

  دارد؟ يها چه نفع يزن اتهام نيكه رواج ا نجاستيوال ائس يچه و چه است ول

كه  يزدم؛ جاسوس نامدار اتحاد شورو يرا مثال م + يلبيم فين زمان در بحث حضور نداشتم وگرنه كي[در ا
 6. ياست كل ام. آير ياز نامزدها يكيد و ي) رس6. يا (ام. آيتانيبر يس اطالعاتين مقامات در سرويتر يبه عال

درجه  يلبيبه ف يفاتيتشر يط 1365در سال  ،ختيگر يبه شورو 1963ه يژانودر در آستانه لو رفتن  يبود. و
جنگ خاموش خاطرات خود را، با عنوان  1968و در سال ن و پرچم سرخ اعطا شد يو نشان لن KGB يسرهنگ

 يو ماجرا يلبيم فيبود، درباره ك يدر مسكو درگذشت. اگر فراغت 1988مه  11در  يلبي، منتشر كرد. فمن
ژه از ياست بو يار مهميمنتشر خواهم كرد. بحث بس يا مقالها يتانيدر بر يشورو يجيجاسوسان بزرگ كمبر

  ] يشهبازلد در آن. يكتور روچيرد ومنظر نقش مهم و مرموز ل
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ن يقراگزلو. در ا ياوتكذ ينوشته آقا هيجنبش نقطوخواندم با عنوان  يتابكش يپ يسالم استاد. چند: ييحايحا مسيمس
د دوست دارم بنده يتاب را مطالعه نمودكم. اگر يخور يم بر يان انحرافيان و جرين نقطويب يجالب يها تاب به شباهتك

  د. يئن باره مطلع فرمايان در ات را از نظرات
و  نيدارم. زم يمستندات ايو استدالل  كنم يمصحبت  ميها بنده در چارچوب نوشته ،يالنصر خراسان جناب بخت: يشهباز

 »رانيا يو انقالب اسالم ياطالعات يها سيسرو« به رساله بنده با عنوان ديتوان يم. دانم ينم يرا هم نفوذ يزمان و هر كس

  ]+. [»گان شهيپ نهان«رساله  زيو ن ديمراجعه فرمائ] +[

 خيمطالعه تار نيمن در ح يبرا ي. ابهامكنم يموال خارج از موضوع ئس ديبا سالم خدمت استاد. ببخش: حانفسيمس
 ديا گفته .هيكاف ديكن يهم معرف يمرجع يخواستم از خودتون بپرسم. اگر حت يمآمد كه وجود ه از اثر شما ب تيهودي
 ي(اگر اشتباهاست. بوده است كه از تبار داوود  يناس هودايتوسط  شدهابداع  »هوديشاه « يمعناه ب »رش گلوتا«
 تيهوديسرپرستان حوزه  ايآ - 2 اصطالح) كه بود؟ نيرش گلوتا (بعد از جا افتادن ا نياول -1: ).ديكن حيتصح دينيب يم

 ينهاد متفاوت ياگر شاه داوود -3 بودند؟ »يشاه داوود«چهارم و پنجم همان  يها در قرن ،اتيمثل پامبد ،نيالنهر نيدر ب
   چه بود؟ يو فهيبوده وظ

  ] يشهباز + يسيانگل يايپد يكيز مقاله ويو ن زرساالرانبه جلد اول  دهم يمحانفس را ارجاع ي[جناب مس
 يها يدر كنار موضوع نفوذ نجايا ياسالم يجمهور يها با سالم، خوشحال شدم كه موضوع تكنوكرات: يجواد كرباس

 نياز ا يناش بيبودم در خصوص وزن و سهم آس ليما نجايها در ا يبحث نفوذ ياز ابتدا مطرح شد. يبهائو  يهودي
گروه از  نيسهم ا نيانجام شود ب يا سهيشود؛ و عالوه بر آن مقا يدر صدمات وارد شده به كشور صحبت ديپل انيجر

 يها تيو...) بدون صالح ها (مثل آقازاده استفاده از انواع رانت اكه ب ييها همچون تكنوكرات گريد يها گروهو  نيخائن
 يو مردم پناه كنند يم ياند و با وقاحت تمام خرابكار چنگ انداخته يسال است بر مناصب حكومت ياز س شيالزم ب

  ندارند. شانياز ستم ا
، شانيافشاء و مبارزه با او  ييحكومت و لزوم شناسا التيدر تشك يهوديو  يبهائ يها يضمن قبول وجود نفوذ

كه  ييها تكنوكرات نيهم با مثالً سهيدر مقا شانيا يو فسادگستر انتياست كه سهم خ نيبنده ا يسئوال اصل
 شهيخون مردم را در ش يسال در مناصب حكومت يس نيكه در ا ييها همه آن چقدر است؟ ديعنوان كرد يجنابعال

سوابق  شانياز ا ياريبس ؛اند نبوده يمخف يهوديزاده و  يبهائاند،  اسفبار انداخته اريوضع بس نيكردند و جامعه را به ا
ها در  يواد نيپس از جنگ) به ا ژهي(به و كسب قدرت ازاند و بعد  داشته يپهلو ميزندان و شكنجه در رژ ،يانقالب

در  ياند و اكنون به موجودات رفته شيبارها تا مرز شهادت پ ييها شناسم كه در دوران يرا م شانياز ا يارياند. بس دهيغلت
كه در زمان  نانيا«: يبه قول استاد به خود خدا پناه برد. ديبا شانيا اند كه فقط از شّر شده ليتبد يدياوت و پلشق

از  يكي نيا كنم يمفكر  »غرق شدند. يها گذشته بودند، پس از جنگ در استكاناياز در يليمبارزه و جنگ تحم
 ياز سرمنشاءها ياريآن بس يو بررس ينظام حاكم باشد كه واكاو يتيريبدنه مد يشناس بيمباحث آسن يتر مهم

خوانده  يبحث انحراف نياگر ا ،يبا عرض ادب خدمت حضرت شهباز خواهد كرد. انيو سقوط جامعه را ع انحراف
واقع  ديها مف يرسد طرح آن در كنار مسئله نفوذ يبه نظر م ،است حضور ندارند يمدت »نت كارشناس«جناب ، نشود
  شود.

با توجه به منابع و  است. شيقابل ستا انيرانيا انيدر م ياسيس سميو نشر رئال  يكوشش شما در آگاهفرشاد كار: 
كه  ،»نيآنال خبر«در  كه نيشد و ا اياز حكومت مه يجناح قيمهم از طر نيامسلماً و  ديكه در دسترس داشت ياسناد

   ست؟ها آندر كنار  يشهباز يآقا ايآ[...]  است تأملقابل   يكم ديسينو يست، مها يجانيمتعلق به الر
مؤمن پرست و كتاينهاد،  پاك يتا درد و رنج مردم شوند يمحقنه   »خيتار« يجاه ب يتعصب و مطامع شخص: يپژمان محبوب

  ]+[ در پشت آن پنهان بماند.

ن يا». پناه يب يبهائ يها ييروستا«با عنوان ارجاع داده است » نيباالتر«در وبگاه  ينكيبه ل يپژمان محبوب يآقا[
است درباره ) 1390مرداد  5، ي(آرتا انور» و زمانهيراد«وبگاه گزارش مندرج در مربوط به » نيباالتر«نك يل

از من در آن  يو نامبه من ندارد  يربط. گزارش فوق يراحمديه و بويلويكتا در استان كهگ يان روستايبهائ
آورده است. » ها برچسب«نام مرا در درج كرده، » نيباالتر«در كه آن را  +، »بارانيجو«به نام  يكاربر يولست ين

 ،»ها تياقلسركوب « ،»يزيست يبهائ« ،»يعبداهللا شهباز« ،»رانياان يبهائ«هاست:  نيا» نيباالتر«نك يل يها برچسب
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  ] يشهباز و زمانه سخن خواهم گفت.يكتا و گزارش راد يدر صفحات بعد درباره روستا». كتا يروستا«
در  يزيچ ديكه محبت كرد ياز مقاالت كي چيمن در ه يول ديپاسخ بنده را دادشخصاً استاد ممنون كه  :يالنصر خراسان بخت

  . شود يمنصفحه مورد نظر شما باز ] ي[محبوبپژمان  يآقاد. يبفرمائ يي. اگر ممكن است راهنمادميند انيبهائارتباط با نفوذ 

گر يبار درا كتا  يدرباره روستا »و زمانهيراد«وبگاه نك يلن بهانه يبه ا »يالنصر خراسان بخت«و  يپژمان محبوب[
  ] ي. شهبازكنند يمدرج 

اند  كه ادعا دارند تا قلب موساد نفوذ كرده ياز كسان .ام ندانسته ديجماعت را بع نينفوذ ا ،ينيجناب حس: يزهرا زمان
هاست كه  نفوذ سال نيا .كشور نبوده باشند تيملصالح در مجموعه حاكظاهراكه مراقب نفوذ افراد  ستين يرفتنيپذ

  . كشور تيرياتاق فكر مجموعه مد هرم قدرت و ييباال يها ردهبلكه در  ينيئپا و يانيم يها نه در رده شود يماحساس 
 دينوشته دكتر سع رانيدر ا تيبهائ مذكور: يها فرقه تيماه رامونيپ گريد يو علم قيدق يها كتاب: ين بلخيالد جالل

 ملل و نحل، ييفضا وسفينوشته دكتر  ييگرا يو كسرو يگر يبهائو  يگر يباب ،يگر يخيش رامونيپ، يزاهد زاهدان
 نيالنائم هيتنب :تيبهائ هيعل ،بهاء يبرادر ناتن ،صبح ازل روانينوشته شده توسط پ يها هيرد، يشهرستان مينوشته عبدالكر

 يازل انيباب ديكننده عقا انيكه ب ياحمد روح رزاينوشته م هشت بهشترساله ، خواهر بهاء و صبح ازل ينور هينوشته عّز
   صبح ازل. گريداماد د يآقاخان كرمان رزايم يها نوشته داماد صبح ازل است. ياحمد روح رزايم .انياست و رد بهائ

 نيا هيكه فقط مسلمانان عل ابنديبهتر در كه نيا يو برا ،ببرند يپ تر شيب تيفرقه بهائ تيدوستان به ماهن كه يا يابر
صبح  ينور ييحي رواني(پ يباب گريفرقه د روانيپ يها به نوشته توانند يم سند،ينو ينم هيرد هيپا يمسلك ب يفرقه اخبار

صبح ازل)  گري(لقب د ديرساله وحدر كتاب ن شده بود) ييتع نيباب به عنوان جانش طرفكه از  ، برادر بهاء،ازل
و طلب  قدرت روانيدست بهاء و پ زين ،باب هياول روانياز پ ،يكاش يجان رزايم خيدر ضمن كتاب تار مراجعه كنند.

  .كند يمباز  تر شيباش  ييكذا يدر مورد ادعاهاخودفروخته او را 
بلكه  كنند يمفرقه را برمال ن نيا تيماه نيمنظور ارائه كردم كه دوستان بدانند تنها مسلم نيمنابع را به ا نيا
 يمدعا پس از اختالفز ين كردند، دايازل هستند و سر قدرت با هم اختالف پ رويپ انيكه باب ،ها آن گريد يها يمسلك هم

  ند.ا هشان برمال ساخت (باب) و مشاهدات مرادشان نوشتهاساس  بررا فرقه  نيا نيدروغ
، دو داماد صبح ازل، است. يخ احمد روحيو ش يرزا آقاخان كرمانيف مشترك ميتأل هشت بهشترساله [

 ياست و ربط ي، متعلق به سده پنجم هجريم شهرستاني، نه عبدالكريم شهرستانيمحمد بن عبدالكر ملل و نحل
ستند. يق نيمن چندان دق به نظرز ياند ن ت كه نام بردهيد درباره بهائيجد يها كتاب يبرخد ندارد. يجد يها به فرقه
را جداً  يرزا آقاخان كرمانيو م يخ احمد روحيه خانم و شيعز يها رسالهو  يكاشان يرزا جانيمخ يتارمطالعه 

الكاف  هنقط كتاب، يكاشان يرزا جانيم يحاجن است: يا يكاشان يرزا جانيخ ميمشخصات تار. كنم يمه يتوص
ق./  1328ل، يدن: بريكوشش ادوارد براون، ل بهه، يخ بابيع هشت سال اول از تاريخ ظهور باب و وقايدر تار
  ] يشهبازم.  1910

دارد و  رويپ همه نيا يپوچ و پوشال تيماه نيبا چن تيبهائكه چرا  ستا نيا فهمم يكه من نم يزيچ :يالنصر خراسان بخت

است و  تيبهائ هيها عل هيچرا همه رد ؟كند يمفرقه هست كه مردم را جذب  نيدر ا يزيچه چ ؟كند يمرشد  عيسرقدر  آن

  ؟سدينو يمن يزيچ هيبق ايها  يازل هيعل يكس

ها  آنخواندن كردند كه  يرا معرف يديمف يها كتاب يسالم خدمت استاد و دوستان. جناب بلخ با: يبهروز كلورز
 يمسلمان كمتراست.  يگريد ياما مشكل جا ،ستا يهستند عال تيشناخت بهائ يكه در پ يو كسان نيمحقق يبرا
و ، آگاهجذب افراد نادوم است و  ودشانخ نيولد ب و در زاداول  ادشانيعلت ازد .شود يكه بخواهد بهائ شود يم افتي

زنان  يو برابر يپوچ مثل صلح جهان يبا شعارها، و اوگاندا يجنوب يقايآفرو  هندنقاط گرسنه جهان مثل عموماً از 
كه شالق تو  دپوستيمرد سف شاملو افتادم. حمدا يبا صدا وزيشعر لنگستن ه ادي .گريد يتوخال يومردان و شعارها

 اهپوستهيس ؟يدار مونيا ديسف يبه نژاد واال نميبگو بب: گهيبهش م، را له و لورده كرده چارهيپوست ب اهيدستشه و س
قطعه شعر  نيا .ارميب مونيا يگ يكه تو م يزيبرم حاضرم به هر چ يآزادم كن كهقدر  نيهم ،واهللا ارباب جون :گه يم

  . ره ينم ادميهرگز از ،دميشن شيسال پ ستيكه ب ،وزيلنگستن ه
 يجنوب يقايآفردر اوگاندا و  انياالن بهائ رو؟يكدام پ ه؟يچ رويپ همه نيشما از ا منظور ،يالنصر خراسان بختجناب 

 عهياصول ش دانند يمچه  اصالً قايآفرگرسنگان  بدن. هيروح تيبهائ روانيكه به پ كنند يملشكر اضافه  ياهيفقط دارن س
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كه ظهور كرده؟ آن  دانند يمموعود  يرا همان مهد ينور ينعليحس انيبهائ ن كهيامگر نه  ه؟يو امام دوازدهم ك هيچ
تا  انيبهائ ندهيدست نما دهند يم زيشان را ن شان شناسنامه هفت پشت تكه نان بدهد دست كي يكس ها هر چارهيب

سازمان مطرح است و شعار  كي بعنوان تيدر امان بمانند. در اروپا هم بهائ يشوند و از گرسنگ ليزودتر تسج هرچه
  جذب افراد جامعه. يبرا شود يمبرجسته  يصلح جهان

كرده و  كتهيسانسور را دعمالً  منسجم است اريبس التيتشك كي يدارا تيچون بهائمشكل آنجاست كه  ،يجناب بلخ
 ياصل تحّر« يعني. كند يم فيرا ضع شان مانيرا نخوانند چون ا هيرد يها كتابها و  نوشته كند يماعالم  انيبه بهائ

اصل « نيا اديز كند يمبخشنامه  روانيبه پ لياسرائ العدل تيباست.  ك) كشتيگانه بهائ از اصول دوازده يكي( »قتيحق
 انيرا بهائ ها كتاب ني. اديبسنده كن ميا كه ما بخشنامه كرده يقتيو فقط به همان حق ديرينگ يرا جد »قتيحق يتحّر

جسارت كند و از بزرگان  يجوان بهائ كياگر مثالً . دانند يم زيگناه ن يو خواندنش را حت خوانند يبخوانند كه نم ديبا
  .يطانيش اتيآكتاب مثل  كي دهند يجا جواب م در ،ستيدر مورد چ يمهتد يكتاب صبح نيخود بپرسد ا نيآئ

خطر و معضل  كيرا  تيبهائ ،محقق كوچك كيمدافع مكتب اسالم بلكه فقط بعنوان  كي نه بعنوان ،ريبنده حق
. ميده يبرخورد مناسب و عاقالنه فقط دشنام م يبه جا ن كهيام از تأسفم. كنم يمتالش  نهيزم نيهاست درا و سال دانم يم

آنان را در  يكار فحش و ناسزا. زندان و كتك و كتك بوده تا به ضررشان. نبه نفع آنا تر شيبشده  تيكه با بهائ يبرخورد

  ست.ا يحقوق بشر يها ازمانو گزارش به س ييسرا هيو مرث يينما مظلومآنان  ياز شگردها يكي. دهد يمموضع مثبت قرار 
تا هواداران در جهل  شود يماعمال  اديسست بن يها از طرف همه فرقهباً يتقرحربه  نيا ،يجناب كلورزجعفر ناصر: 

  . كنند تينان حماآكامل از 
هم  هينخوانم. بنده رد هيبه من نگفته است كه رد يلحظه كس نيهستم و تا ا يبهائ كيبنده  ،يجناب بلخ: يپژمان محبوب

  . ندارند تيبا واقع يارتباط چيكه ه دانم يمپوچ  ييها را نوشته ام و آن خوانده

  .دانم يمجامعه  يبرا يخطر ،را ندارند گرانيد ديكه تحمل عقا ،مانند شما را ييها انسانبنده هم  ،يب كلورزاجن

مشكل است. بنده نه تنها در جهل  اريمانند شما بس يمتعصب ييها انسان يانه مراعات ادب براتأسفجناب جعفر، م

كه جز از تعصب كور خود  ديشما هست نيام. ا مختلف خوانده يها را از زبان يبهائ انتيمختلف د يها بلكه جنبه باشم، ينم

  .ديتاب ينم  را بر يزيچ

اطالعات را از  نيموعود خوانده است. شما ا يخود را مهد بهاءاهللا شنوم يمبار است كه  نيمحقق، بنده اول يجناب كلورز

فرق بهاءاهللا و باب را  اصالًموعود خواند؟ شما  يخود را مهد بهاءاهللا ،در كدام لوح د؟يا خوانده يچه كتاب د؟يكن يم دايكجا پ

و  زياطالع ناچ نيخروار خروار است و با ا تانيو ادعا طفل ابجدخوان هم كمتر كياز  زانيست يبهائشما  عاتاطال ؟يدان يم

   .ديستين يراض يزيكامل به چ يسواد اندك به كمتر از نابود

 انيبهائ نيولد در بوزاد دهد يمكدام آمار نشان  ؟ديرا از كجا آموخت قيشما روش تحق دانم ينممحقق، بنده  يجناب كلورز

ظهور اسالم كدام كشور و جامعه  يسال ابتدا 500در  افته؟ياسالم با كدام حربه گسترش  ياز مسلمانان است؟ راست تر شيب

 ستيصادق ن يبهائ نيآئشما نه تنها در مورد  يواه يادعاها دند؟يگرو نيد نيآخته مسلمانان به ا يها غيت ازبدون وحشت 

  صادق است.  يگريد نياز هر د شياسالم ب انتيبلكه به د

سازد  نهينه هركه آ /داند يبرافروخت دلبر. نه هر كه چهره شود يمباسواد ن» من محققم«با گفتن  يجناب محقق، كس

  .داند يسرور نيآئو  يدار كاله /تند نشستو نه هر كه طرف كله كج نهاد  /داند يندرسك

من  زيكشك است. عز »قتيحق يتحرّ« ديكه بگو دياورياعظم ب العدل تيبخشنامه از ب كياگر ممكن است  ،يجناب كلورز

خودمان دانشگاه  د،ي. راه دانشگاه را بر ما بستدهند يم نهيآن هز ياست و برا يبهائاز فرهنگ جامعه  ييجز قتيحق يتحرّ

 شود يم سيمدرن تدر يايدر دنچه  آنو... مطابق  تيو ترب مي، تعلياعم از روانشناس ،را يو در آن علوم انسان ميزد

 نيداشتن ا يرا گرفت. ما برا شيجلو ديو با  »دشمن است«فرمود  ياسالم يكه رهبر جمهور يهمان علوم م،يآموخت يم

دانشگاه است كه اكنون پشت  نيمن عكس همكالسان و استادان من در ا لي. عكس پروفاميا دانشگاه به زندان رفته

  . ديقرار دارند. خودتان را گول نزن »يسانسور و سركوب اسالم«زندان  يها لهيم

 قياز طر يبهائ انتيدر د غيكه تبل داند يهم م يشهباز يآقا ي. حتديآگاه معروف نا اتيهياز بد يشما حت ،يجناب كلورز

از جمله مشورت، از  يبهائ انتياصول د ها كتاب نيكتاب است. ا 7شامل  ي. كالس روحرديگ يصورت م يروح يها كالس

و  يو دروغ مصلحت هياز تق زيو پره يياز جمله راست گو ،كشك است) دييگو يما م قول(كه شما از  قتيحق يجمله تحر
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كه  آموزد يمسلمان م كيها را برتابد.  آن دتوان يممسلمان ن كيكه  ياصول ؛را شامل هستند يبهائاز اصول  گريد ياريبس

 آموزد ياند، م و فاقد ارزش مطالعه هشد فيتحر انياد ريكه كتب سا آموزد يرواست، م ها تياقلسركوب  يبرا يدروغ مصلحت

   داشته باشد. ديمرجع تقل ديبا قتيحق يتحرّ يجاه كه ب

ظهور اسالم كدام كشور و  يسال ابتدا 500در «است:  يمدع ،يبهائ ياسيفعال س، يپژمان محبوب يآقا[
كه در  رمستند استيغ يين ادعايا» دند؟يگرو نيد نيآخته مسلمانان به ا يها غيت ازجامعه بدون وحشت 

و  يها دولتجاد يز اسالم از آغاز تا امروز و ايآم . گسترش صلحرواج داده شد يدوران پهلو يخنگاريتار
دهم به مقاله  يارجاع ماز دارد. فعالً ينمشروح مستقل و  يبحثبه در سراسر جهان  ياسالم يشكوفا يها فرهنگ

رابطه اسالم نه يزم در +در وبگاهم موجود است.  PDFل يكه به صورت فا» در اروپا يراز گسترش تمدن اسالم«
، يريمال يدكتر محمد محمدمرحوم  يهفت جلدمطالعه كتاب ارزشمند ان يرانيو نحوه مسلمان شدن اران يو ا
ه ي، را توصان)(انتشارات توس/ يزد يبه عصر اسالم يران در دوران انتقال از عصر ساسانيخ و فرهنگ ايتار

   +هند، را.  يزرتشتد يفقشمند يمان، انديشاه نر بز آثار مهم گشتاسيكنم و ن يم
ن ين حرام است و در ايد در اصول ديتقل يعياسالم شدر است.  يپژمان محبوب يآقااز » ديمرجع تقل«بر  ديتأك

كاركرد ع، ير. در تشياست الغمطرح » احكام«د صرفاً در يتقلمسئله مان برسد. يان و يقيد خود به ينه فرد بايزم
نادرست ع ينسبت دادن آن به تشچگاه مطرح نبوده و يه» شهيد در انديقلت«بحث ؛ مشخص است »ديمرجع تقل«

  ]يشهبازاست. 
  [عالمت لبخند]  ☺آزاد:  يرانيشمس ا

 عهياصول ش دانند يمن اصالً قايآفرگرسنگان  ن كهيا ديكن يمممنونم از كامنت شما. فكر  يزرجناب كلو :يخراسانالنصر  بخت

[از كه  نديب يم ،عمر با او مثل انگل رفتار شده كيكه  ،ييقايآفرآن گرسنه  ست؟يك ريتقص ستيو امام دوازدهم كست يچ

كه در كشور خودش هم تحت  يبهائ كي  يدستش بدهد، ول نقرص نا كي امدهينفر ن كيمسلمان  ارديليم كياز  شيبان] يم

مردم دارد. اگر  هيبا بق يمساو يو او ارزش ستا يكه زمان برابر ديگو يمو  دهد يمبه او غذا  ايدن يسو آن رود يفشار است م

  مسلمان؟ اي ديشو يم يبهائ دياو باش ييشما جا

فراوان  يبهائدوستان  و ستميعنوان متعصب ن چيمن به هاوالً  چرا؟ تيهمه عصبان نيا ،يجناب محبوبجعفر ناصر: 
را  بهاءاهللاهر مخالف حضرت  ديدمكرات چرا با زيشما دوست عز .ندارم يا دهيا چيبا ه يمخالفت عنوان چيهه ب دارم و

 يجنابعال ندارد؟ وجود گريد يبا اعتقاد يصاحب فكر يعني د؟يبنام سينو هيردرا  تيبهائمسلمان متعصب و هر منتقد 
را ذكر  تيبهائنام چند منتقد  ،مختلف يها به زبان، آن هم كرده قيرا مطالعه دق تيبهائكه  يكسبمثابه  ديتوان يم

در چه  آن .كند يموارد ن يصاحب فكر چينه به من و نه به ه يا خدشهن يتر كوچكشما  ياعتقادات شخص ؟دينمائ
 استيدهندگان س سازمان يتيو امن ياسيس اتياعتقادات در جهت ن نيصفحه مورد بحث است استفاده از ا نيا
مسلمان بودن امثال من  ايبودن شما  يبهائوگرنه  شود يمنام برده  يمخف يها ن بمثابه گروهآكه از  است يالملل نيب

  ها را ندارد.  آنقصد رد كردن  يصفحه قابل تحمل است و كس نيحداقل در ا
قاتق  ياكارير اي  د؟يدان يجاهل م يها را مشت كه شما آن دانند يمشما  يبهائدوستان  ايآجناب جعفر، : يپژمان محبوب

 دييرا داراچه  آن«  . بهاءاهللا گفته است:ميندارد. ما مثل مسلمانان ارتداد ندار يراديا چيتان است؟ مخالفت با بهاءاهللا ه نان

را  يقتل كس يو نه فتوا ميدر يرا م ستيكاتوريما نه شكم كار» .اگر مقبول افتاد مقصود حاصل واال تعرض باطل ،دينمائب

  . ميده يم

جاهل  ديتوان يمشما . ستيبد ن ديمطالعه كن يكم نما. و مظلوم ديكار مغلطه ،با عرض معذرت ،شماجعفر ناصر: 
   .دينام چند منتقد را ذكر نفرمود. عاقلنددوستان من  ديباش مطمئن يول ديباش

 طيو دور از اتهام را در مح قيعم يگفتگو كيبلكه اگر باب  ستيمخالفت با بهاءاهللا نه تنها بد ن ،جعفرجان :يپژمان محبوب

قتل  يو نه فتوا م،يدر يرا م ستيكاتورينه شكم كار يبهائ انتيهم خواهد داشت. ما در د يديمف جيفراهم آورد نتا يميصم

  . ميده يرا م يا سندهينو

 ديهست ميسه رانيدر ا شما همانقدر .ستميمن مخالف اعتقادات شما ن .ديمطالعه كن يكم. بله در حرفجعفر ناصر: 
  . داشته باشم مخواه يمندارم و ن لياسرائدر  يحق چيمن ه يول كه من.

و بدون ترس  راحتنقدر ياكه شما  نيهستم اما هم يسواد يدانش و ب دم كمآمن  ،يجناب محبوب: يمانياورانوس سل
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خود  كنند يم غيرا تبل خود ديتهران عقا يها يدر داخل تاكس يحت تان انشيك همو  ديكن يم غيخودرا تبل ديعقا نجايا
مورد من  هيتون  مذهب ن كهيا. با وجود دينكن »اگزجره«رو  هيضق ايبه قول فرنگلطفاً پس  .است زهايچ يليخ انگريب

دوستان بااطالع و . ديكن يمدفاع  نات انشيك هم چه راحت از خود و دينيب يم استيتانيبر تعماراس نيستآاز  يوردآدر
  . ديبد شونيسواد به ا پاسخ بهتر از من كم كيلطفاً ، زياستاد عز

مطالعه و  را در كانادا مرقوم فرمودند انيبهائنشست  نكيل شيچند وقت پ ياستاد شهباز ،يجناب محبوبجعفر ناصر: 
  . است ديمف قيتحق يبرا، ديكن يمعرف يبهائشما هم چند منتقد منصف  .ميكرد

 گريكدينشستن دور  يبرا يمن حت انشيك هماً يثان ،كنم يمن يزندگ رانيمن در ااوالً  ز،ياورانوس عز: يپژمان محبوب

 يميو ش كيزيخواندن ف يبرا يحت رانيا انيبهائاز  ياريكنند. بس غيتبل يداخل تاكسآن كه دارند چه برسد به  تيمحدود

 ياريبس ]+ »رانيان در اين دانشگاه بهائيبازداشت مسئول«با عنوان » نيباالتر«در  ي[ارجاع به مطلب. اكنون در زندان هستند

در  ي[ارجاع به مطلب. شدند ريدستگ ،خواندن دعا و مناجات است يكه برا، نوزده روزه يها افتيشركت در ض يبرا انيبهائاز 
در  .است يعاد اريكنند، بس غيدر ضمن اگر هم تبل ]+ ».بابلسردر  يسه شهروند بهائ يريدستگ«با عنوان » خبرنورد«وبالگ 

 چي. هياسالم يكشورها يو بعض رانيكند، جز در ا انيرا ب دشيرا دارد كه عقا نيحق ا يگريو هر انسان د انيبهائ ايتمام دن

دادن  يو آگه غيدالر پول تبل ها ونيليم كايآمرمتضرر نشده است. مسلمانان در  انيب يتاكنون از دادن حق آزاد يكشور آزاد

   .دانند يم يخودريغها را  آنكه  يرحم ندارند چه رسد به كسان گريكديبه  يخود حت يدر كشورها يول كنند يم

چند  1367سال  در د؟يسينو يمطالب را م نيا »نيباالتر« تيسا ريتأثتحت  شما جداً، يجناب محبوبجعفر ناصر: 
اگر گوبلز  .كنند يمن ريدستگ يميوش كيزيرا به جرم خواندن ف يكس رانيدر ا ،جناب دمكرات اعدام شدند؟ يبهائنفر 

  . زد يشما كف م يبراحتماً  شد يمزنده 
مخالفند و  يبهائ انتيراه را بر انتقاد منصفانه بسته است. آنان كه با د رانيانه حكومت اتأسفجناب جعفر، م: يپژمان محبوب

چرا؟ چون انتقادات آنان به آن اندازه كه  ديدان ياند. م ساكت شده يپرداز و دروغ يزن اتهام يبلبشو نيدارند، در ا يحرف حساب

را وارد كردند كه  راديا نيا يبهائ انتيبه دراً ياخسروش  يكه آقا دانم يم. من ستيالزم دارد تند ن] ياسالم ي[جمهور .ج. ا

 ن،يد نيا يكه صحبت از وابستگ ياز مقاله بود. اما كسان يفقط قسمت نيا يول ،مهيقد انيمانند اد  »محور است فيتكل«

  .نديگو يممزخرف  يبكل كنند يم و... انيبهائجاسوس بودن 

در » پرداز ستميس«ن در كالس درس در ساختما 1377ندارد كه نباشد. من در سال  ليدل ديجناب جعفر، اگر اطالع ندار

  شد ليماه تعطسه  ها را جمع كرد و كالس به مدتترويبه كالس حمله كرد، كامپ يانتظام يروين يبودم وقت يفاطم ابانيخ

 شيپ«كه از رفتن به  ،يبهائآموزان  به دانش ياضير سيها مشغول تدر از شهرستان يكيدر  1377باز هم در سال 

شهر  انيبهائاز  يكي يهمانيكه در اتاق م ،بودم كه حفاظت اطالعات حمله كرد، در كالس را ،شده بودند محروم  »يدانشگاه

  .اعالم كرد ليار كرد و كالس را تعطكرد و مرا به حفاظت اطالعات احض فيتوق راو كتاب م فيبا لگد باز كرد، ك ،بود

  .زد يكف م] ياسالم ي[جمهور .ا ج. يمن كه برا ينه برا ،شد يمگوبلز زنده  يصد در صد اگر آقا

   .زد يكف م ،است انيبهائ هيكردن خشونت عل زهيكه مسئول تئور ،يشهباز يآقا يگوبلز صد در صد برا

  . زد يكف م انيبهائ هيساله عل 160شما دوستداران خشونت  يگوبلز برا

شما بمثابه  غاتيتبل ،يمحبوب يقاآ! لياسرائدر  يصلح و دوست انيشما حام .ديشما حق دار ،بله جعفر ناصر:
دام بر مرغ  نيبرو ا .ميا دهيشعار شن يچون ما به حد كاف ندارد يداريصفحه خر نيحداقل در ا رانيا خيمظلومان تار

   دگر نه.
به  رانيبه دستور پادشاه ا ليدولت اسرائ لي. بهاءاهللا صد سال قبل از تشكديرفت يآب ريهم ز جعفر، باز يآقا :يپژمان محبوب

فوت كرد و در آنجا دفن شد.  نيدر آن سرزم ليدولت اسرائ لياز پنجاه سال قبل از تشك شيشد. ب ديتبع نيآن سرزم

 ،يربان يدر آن كشور وفات كرد و در آنجا دفن شد. شوق ليدولت اسرائ ليتشك ازسال قبل  30از  شيب عبدالبهاءفرزندش 

در  يبهائجامعه  يو روحان يمركز ادارآن كه  به خاطربه سازمان ملل اعالم كرد كه ما  يا در نامه ،يبهائرهبر جامعه  نيسوم

  شناخته شود. تيبه رسم نيريسا ناردر ك زيآم مسالمت يجامعه در حضور نيكه حق ا ميخواستار اًيمكان قرار دارد قو نيا

  . ميديخندجعفر ناصر: 
 ،ياز فحش دادن بهتر است. چون جمع شد معان .يبهتر است فقط بخند ،يگفتن ندار يبرا يچون اطالعات :يپژمان محبوب

  . ن زداتو انيب يگو
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 ها ستيونيصه يدولت كنونحتماً  .نيتا همتون باور كن نيتو جلساتتون بگ گهيتو گوش همد رو زايچ نيا جعفر ناصر:
  . اند اجدادشان به شما پناه داده تيهم به خاطر وص

 نهيخود شكن آئ /چون نقش تو بنمود راست نهيآ ]+[ .ديبخوان انيبهائ غاتيدر مورد تبل تر شيب يكم :يمحبوب پژمان
  . شكستن خطاست

خاطره ». يكش يباب«س معروف، با عنوان ينو زاده، داستان جمال ياز محمدعلاست  يا خاطرهبه ارجاع فوق [
 يبه چاپارخانه رفته برا بار كيهفته، دو هفته  كيهر  نيملك المتكلمدوم من با پسر «شود:  يآغاز م نگونهيا

   ...»ميفرستاد يمان كاغذ م پدران
بودند و  يازل ين) بابيالمتكلم (ملك يرزا نصراهللا بهشتيزاده، و م جمال يد جمال واعظ، پدر محمدعليس

  ] يشود. شهباز يانه تلقطرف يبتواند  يمطلب فوق نم
  .كنن يم رشيبخونه دستگ كيزيف رانيتو ا ياگه كس ن كهيا غيتبلمثالً  گهيد يزايچ ايجعفر ناصر: 
 يكه آقا دوارميبود. ام رانيدر ا »كشون يباب«در مورد زاده  جمال يفوق خاطرات محمدعل نكيل: يپژمان محبوب

  . كند دايرا هم پزاده  جمال يآقا يهوديجد  يشهباز
  ر داده است: يز يها آدرسسپس چند ارجاع به  يمحبوب ي[آقا
  + ان.يران دانشگاه بهائيبازداشت مدو كوچه: يراد

مدرس  30ان، يبهائ ينترنتيك به دانشگاه ايستماتيحمله س»: رانيحقوق بشر در ا يالملل نيون بيسيكم«وبگاه 
  +ر شدند. يدستگ

  + چرا بسته شد؟ران چگونه راه افتاد، يان در ايبهائ "ينيرزميدانشگاه ز"»: پرسش و پاسخ«وبگاه 
  +اعالم شد.  "يرقانونيغ"ان يت دانشگاه بهائيفعال»: ان انگلستانيرانيا«وبگاه 
از كاسبان  يتعداد يي]، احضار و بازجويرازيش ي[بهائ يت سماء نورانيآغاز دوران محكوم»: خبرنورد«وبگاه 

، يفلورا مسعود، فاران حسام :يدانشگاه بهائ يشناس د رشته روانيراز، مراجعه به منازل سه تن از اساتيش يبهائ
  +. سامان مبشر

  ] يشهباز + نك كه موفق به بازكردنش نشدم.ين ليو ا
  . ديكن يمباور ن دينخوان يگريد سينو هيرد ايو  يرا در كتاب مهتد يشما تا خبرناصر، جعفر  يآقا

ان، يديعچه برسه به تب ،كردند رونيب ن راياون سرزم يصاحبان اصل ها ستيونيكه صهد يا كردهفراموش جعفر ناصر: 
رو راست نشون  يمخف يها نقش گروه ياستاد شهباز كنم يمگمان  بكنند. نه؟ يخدمتها  آنبه  انيديتبع نيا كه نيامگر 

  نه؟ .نيشو كرد كه قصد شكستن دن يم
  .يا عجب استدالل عاجزانه: يپژمان محبوب
  . يمحبوب يقاآشب خوش . زيدوست عز يها پناه ببر كلمه نيبه ا يش يجواب كه نباشه مجبور م ،بلهجعفر ناصر: 
هم جعفر جان  . شب بر شماكنم يمگفتگو را فراهم آوردند تشكر  نيكه امكان ا يشهباز يبنده از آقا: يپژمان محبوب

   ).بعد از ظهرهك يكه من هستم ساعت  نجاي(البته ا .خوش
  . ريتون به خ وقتجعفر ناصر: 

  . فياون خفناش بود. ح از. شد من گم دگاهيدوالن: ياتم 
 .داشته باشم يقيتحق يلم درباره تئوسوفيما يلي. بنده خيبا عرض سالم به محضر استاد شهباز: ييحايحا مسيمس
  .ركد. باتشينك يد به بنده معرفيشناس يم يبه زبان فارس حاًيرا ترج ياگر منابع لطفاً

 غزه بطور كرانه در ينيفلسط ونيليمم يك و ني العدل تيببغل گوش  !قتيحق يمتحر، يحبوبجناب محسن محب: 
 در و ،اند شدهمحروم  يامكانات رفاه دارو و و يامكانات درمان از و شوند يمداده  يهاست گرسنگ شده ماه يزير برنامه
ها  آن بر را يالملل نيشده ب ميتحر يها ! انواع سالحليرائاس »دمكرات«ر دولت اخو انسان ارتش مدرن و روزه 22 تجاوز

آب خوردن كشت كه داد  يبه آسان طلب را رسان داوطلبان صلح كمك يحمله به كشت ارتش با نيهم و ،كرد شيآزما
حضرت  روانياز پ كدام چيه يصدا و امدين در ييصدا العدل تيب اما از، طلب را درآورد صلح دلسوز و يها انسانهمه 

دولت  ليبهاءاهللا صد سال قبل از تشك«گفته شما كه]  ين است معني[ا ها انسان نبودند. آن ييگو ؛ميدينشن را بهاءاهللا
  »!شد ديتبع نيبه آن سرزم رانيبه دستور پادشاه ا لياسرائ
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 يلي. خديبفرمائ شود يمخنك  گريبه من و دوستان د نيتوه تان با اگر دل ،زيعز يقا پژمان محبوبآ: يبهروز كلورز
 ديفرمائ يم . شماجان زيمطالب شما تعجب نكردم عز دنياز داصالً  ام و دهيد شما انشيك همرا از  نشيا از تر شيب

 چه هست و هر و ديكن يم چشم بسته دهان باز نطوريكه ا ديشناس ي. مرا مياسالم ياز جمهور ديلطمه خورد رانيدرا
شما با  ست؟ا انياز بهائ كه بهشان ظلم شده كمتر يتعداد مسلمانان ديكن يم فكر به من؟ شما ديكن يمرا حواله  ستين
خواندن  . شما چطور بازي. آرام باش دوست عزيتا شكم همه را سفره كن يقمه كم دار كيفقط  يكه دار يا هيروح نيا

را با دو  يروح يها كالسبنده  !زيحاال گوش كن عز ؟يدست آورده همه اطالعات راجع به من ب نيمه از من اكل چند
 نديگو يم انياز بهائ يا دارد. عده ييچه ادعا ينور يرزايم دانند يمنواقعاً  انيهائبخود دوم، ام .  گروه متفاوت گذرانده

در  يمعنه ب »باب«را بشارت دهد.  شانيا ظهورباب آمده تا  ديس بهاءاهللا است و قائم (ع) يمهد يعني يموعود واقع
به  ي. كارديشو يمو روشن  ديرا بخوان خشي. تارديشناس يرا م يزرند لياست. البد نب بهاءاهللامقصود  »منزل«است و 

  .دي. خودتان فرمودديدار قتيحق يتحر ي. شما شجاعت الزم را براديمن نداشته باش يادعاها
 يها ه پا كردنفتنه بكات و يكه تحر ديگو يم خيتار؟ »شد ديتبع نيبه آن سرزم رانيبه دستور پادشاه ا« حسن محب:

 ديتبع )وني(بهائ و عكا )ها ي(صبح ازل سبه قبر بغداد را از آنان ها يعثمان تا بهاءاهللا موجب شد هواداران صبح ازل و
  . كنند

 يول ستيام خوب ن ي. من عربديالمسجون الفر اله اال انا : النديفرما يم اصالًكه  بهاءاهللاخود  ،يثان در: يبهروز كلورز
هم به گفته معروف  يو ربط ستا يخدائ يادعا نيا تنها. يبجز من زندان ييخدا ستياست: ن نيا شيمعنا ييگو

  .ديبه عرفان ربطش نده لطفاًحالج ندارد. 
انتظار كمك  يبهائ ونيلياند كه از شش م چارهيبقدر  آنمسلمان  ارديليم كي يعني ،حسن يآقا :يالنصر خراسان بخت

  به برادران مسلمان خودشان را دارند؟!
فا، يان (حيبهائ يمركز سازمان جهانز است. يآم ان جهان اغراقيون نفر بعنوان شمار بهائيلي[ارائه رقم شش م

هزار نفر اعالم  739ون و يليخود را در سراسر جهان چهار م ي) شمار اعضا1364( 1985ل يآوردر  ل)ياسرائ
  ] يران بوده است. شهبازيدر ا يت بهائين جمعيتر شيم بيدان يو م كرد.

كه شما  ستا يسخن گزاف نيا ،يمحبوب ياقآاما [...]  ستين يشك[...]  رانيحكومت ا كه نيا در ن:يا برزيآر
 نيد نيبودند كه به ا يدل مسلمانان ساده انيبهائچند درصد از  .اند بودهو جاسوس نخائن هرگز  انيبهائ دييگو يم

به علت  متصل بودند و يمخف يها كانونبه  ن كهياجز ؟ يمخف انيهوديو  انيهوديو  انيزرتشتچند در صد  ود دنيگرو
 يو زندگ خوردند ياز كجا م بودند؟ ينيبه چه د ،تيبهائقبل از ش شما، يمثالً چند نسل پ ؟دنديگرو نيد نيبه ا نيهم

به  قابل احترام و شماست و دهيشما عق نيد ؟ديكن يم يو چگونه و از چه راه زندگ دييامروز شما كجا و ؟كردند يم
ن آ در انيهوديو  انيبهائعمدتاً كه  ،يمنافع گروه اندكل يه دلب يمنافع كشورجا كه آناما  ،ستيكس هم مربوط ن چيه

 انيهوديمثال ساده از تعلق خاطر و صداقت باطن ن يا .ستين يپوش چشم يجا گريد نيافتد ا يدر خطر م ،نقش دارند
 دنديجنگ هنياقوام به خاطر مام م نيچقدر ا رانيشوب جنگ اآپر  يها سالن همه يدر ا :دارد يپرده بر م انيبهائو

 زهاياقوام چ نيا نانهئخا ياز كارها يا هر الف بچه يخيكتاب ساده تارچهار با خواندن  ،گرينكته د وكشته دادند؟ و
 يجنگ جهان اديگاه به آناخود ،افتد يبه راه م انيبهائوهولوكاست  يكش يبهائ انيگاه كه جر هر :خرآاما در  و .فهمد يم

تورات  يها موزهآموعود را خالف  نيكه رفتن به سرزم ،ين موسيمتعصب به د موحد و انيهودين آافتم كه در  يمدوم 
 يتلريدانه در حكومت هازآ ييايخطرناك ماف انيهودين آاما  ندشد يمسپرده  يتلريمرگ ه يها به جوخه ،نددانست يم

است. چهار  يكش يهودياز قماش همان  زين يكش يبهائ ياهويه نيا .رسدند يم زيبه مناصب ن يحت و زدند يقدم م
در مجامع  رانيجز به ضرر ا يانسانريحركت غ نيااتفاقاً  و[...] متنفذ  انيبهائاما  كنند يم ريگ خفت راساده  يبهائ

باال گفتم مشخص است كه  يها كامنتدر كه قبالً  چنانندارد.  گريسود د چيه »يهراس رانيا« و يالملل نيب
  .شود يمتمام  يبه نفع چه كسان »يهراس رانيا«

 ،موعود يب مهدينا باب و -2 ،)يياحمد احسا خيشه ينظرركن رابع (همان  - 1چه بود:  شيخود باب ادعاها: يبهروز كلورز

 يتيو به روا ،ياند از هزار و برده بود كه بعد نام ياز كس شيها . باب در نوشتهييخدا -5 ،يامبريپ - 4 ،موعود يخود مهد -3

  كرد. يالله هظهريمن  يادعا بهاءاهللاسال  9 از عدب. اما اهللا هظهريمن : ديآ يسال م ،يو اند دو هزار

  . هستم يكماكان منتظر پاسخ جنابعال ،يزرجناب كلو :يالنصر خراسان بخت
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  .دمي. ندديتكراركن شود يم ،مخواه يممعذرت : يبهروز كلورز
 اصالً قايآفرگرسنگان  ن كهيا ديكن يمممنونم از كامنت شما. فكر  يجناب كلورز«عرض كردم:  :يالنصر خراسان بخت

عمر با او مثل انگل رفتار شده  كيكه  ييقايآفرآن گرسنه  ست؟يك ريتقص ،هيو امام دوازدهم ك هيچ عهياصول ش دانند يمن

كه در كشور خودش هم  ،يبهائ كي  يك قرص نان دستش بدهد، ولي امدهينفر ن كيمسلمان  ارديليم كياز  شيباز  نديب يم

مردم  هيبا بق يمساو يو او ارزش تاس يكه زمان برابر ديگو يمو  دهد يمبه او غذا  ايدن يسو آن رود يم ،تحت فشار است

  »مسلمان؟ اي ديشو يم يبهائ دياو باش يدارد. اگر شما جا

چون نقش تو بنمود  نهيباب آ اما از !يكمك نيما انتظار چن باد از دور ،يالنصر خراسان بخت يآقاحسن محب: 
  بودند. قتيحق يبود كه دنبال تحّر يمحبوب يخطاب به آقا ،شكستن خطاست نهيخود شكن آ /راست
  زنه؟ يشون سر م كسبويبه ف يكدونه استاد  يم يسك .ميشد كسبويوارد ف يه دردسريآقا ما با : ييحايمسحا يمس

و  نيبود. فلسط يبحث مصداق ؟كند ريس ديبا ايدر دنرا گرسنه  ما شكم چند رانيا ،يجناب خراسان: يبهروز كلورز
چه دردمان  هبنان  قرص كي به خاطرگرسنه  آوردن چند مانيا ،يثان ؟ درستيبس نره يغ و ونزوئال و هيو سور نانبل
و  رود يم ادشاني يمسلمانآن وقت خوب  ،شان دستبدهد  همبرگر چيساندو كيبرود و  ييكايآمر كياگر  خورد؟ يم
كه  يانيو زرتشت انيحيو مس انيهودي .شود يبهائ دتوان يم عهيفقط مسلمان ش ،جهت اطالع شما .يحيمسشوند  يم
. من ندشد يم يبهائبعد  ،عهيوش ندشد يممسلمان  يدسته جمعاول  وندنديبپ بهاءاهللاباب و  نيبه آئ خواستند يم

اش  يمسلم از اسالم و اصول اعتقاد قدر ؟كنند يم يرا بهائ ها ياوگاندائ ياعتقاد نظر چگونه از يبهائ نيام مبلغ مانده
  ند. يگو يره ميغ و يصلح جهانو زن ومرد  يبرابر. از زنند يحرف نم

  

 ندوزيخراب شدن وبه علت انه تأسفبا سالم خدمت دوستان. بنده م .1390مرداد  13 ،پنجشنبهقه صبح يدق 35 :يشهباز

و نصب نرم افزارها هستم. بعد در خدمتم. با پوزش و عرض  مينداشتم. در حال تنظ يدسترس نترنتيبه ا شبياز د

   .يشرمندگ
  

و جواب  ميديپرس يم سئوالو چند  ماندند يم شد يمخوب  يليرفت. خ يجناب محبوب نيا: يبهروز كلورز
مطرح  سئوال داشتم فقط چند يكه با دوستان بهائ ينشست نيدر آخر، كنم يمعرض  شانيمحض اطالع ا .گفتند يم

 ،چيكردند كه ه رونيشان ب شب مرا از خانه مهيندو  ساعت .شاهد بودند يبهائ 15-14 حدود. آرامش تيكردم در نها
دوستان  ،»التيتشك« ميگو يم يوقت اش. كرد از مغازه رونياو هم مرا ب ،رفتمام  يبهائنزد دوست  هيگال يصبح فردا برا

 آمدند يگريچند افراد د كنند. هر يكه از من دور هشد هيهمه توص هبام.  از روزنامه خوانده اي دهم يم شعار كنند يم فكر
است در روز پنج ام  دختر شش ساله ،يشان بدهم. جناب محبوب دست بودند كه بروم كار دهيترس يول يعذرخواه يبرا

و فقط  ميدعوا ندار يما با كس بودند. شما انشيك همنفرشان هفت امروز  ينفر مالقاتده  ازاست.  يمارستان بستريب
 چگونه است؟ يبهائ دگاهياز د يربهائيغ يعني ست؟ا يچگونه فرد يربهائيغ بهاءاهللاز نظر  اول، سئوال .ميزن يحرف م

   .لطفاً ديپاسخ بگذار
 يول شوند يم يبهائلقمه نان  كي به خاطركه ملت  ميما چقدر بدبخت نيپس بب ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت

 يبهائكه چرا  ستمي. من دنبال آن نشوند يمهم مسلمان ن يو آزاد تيدانشگاه و كار و امن به خاطرشدند  يبهائ يوقت
 يها بهانه نياز ا ؟يپوچ و توخال ستا يا فرقهكه  ستا ني. مگر نه امانند يم يبهائبدانم چرا  مخواه يممن  ،شوند يم

 ؟يكن يمتعجب  يمحبوب تيچرا از عصبان ،جان يكلورزضمناً . ستا يگريد يمشكل جا ،گذشت آقا ديبا يا هيحجت
و قصاب و سگ و چه  تكاريها را جنا ستيونيو صه ميشو يم يعصبان شود يم گريد ينيو در سرزم گريد يكه به ملت يما از ظلم

  نباشند؟! يصبانع شود يمكه به خودشان در كشور خودشان  ياز ظلم ها نيا ديشما انتظار دار .مينام يو چه م
اعتقاد دارم و به شدت مخالف  انيو ب دهيعق يبگم كه من به آزاد ديبا يسالم! قبل از هر صحبت :يوسفي يمجتب
رو محكوم  رهيصورت بگ يگريد تيهر اقل اي انيبهائ هيكه عل يرو اقدامات خشن نيهستم و از هم يزيست شيدگراند

خاطر خواستم  نياست به هم هيپا يبكامالً  انيبهائزدن به  يشدند اتهام جاسوس يمدع يمحبوب ياما آقا. كنم يم
 ي. [كسروالبته مسلمان نبود ي) جلب كنم. كسرواني(و البته ازل انيبهائدر مورد  يكسرواحمد   شون رو به نوشته توجه

  سد:] ينو يم
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بوده چون به  نيو ا داشته، يم يروس بهمبستگ ياسيبهاء در تهران با كاركنان س ]ينعلي[حس ميآنچه دانست«
پس  .اند دهيخانه همراهش گردان نسولاز ك يو از تهران تا بغداد غالم دهيكوشاش  ييبه رها انيزندان افتاد روس

است در  نيا .هداد يماز بهاء و دسته او نشان  يادارروس در نهان و آشكار هو يدولت امپراتور زياز آن ن
  داده شد. شانيبه ا يجاها،آزاد گريآباد و د عشق
 ،صبح ازل ييحي رزايبه م داشتند، يم انيخود با روس يشرق استيكه در س يبنام همچشم انيسيآنسو انگل از

 رهيكه جز آن پس از ژهيبو .اند نموده يم يبانيپشت داشت، يم انيبنام ازل يگريدسته د دهيكه از بهاء جدا گرد
  .دهيگرد تر شيب روانشيو پ اوبه  شان يافتاده كه دلبستگ شانيبه دست ا بود، يازل م منگاهيكه نش قبرس،

اگرچه  ،كه نوشته يا دلسوزانه "مقدمه" كه پروفسور براون بر آن برخاسته و آن الكاف هنقطكتاب  چاپ
از  يبانيپشت اش ينهان زهيانگ يول است، خيتار يها غيبه آشكار شدن آم يو دلبستگ خيبه تار يعنوانش دلسوز

  .بوده يم انيباز ازل و 
 انيسيانگل ياز هوادار يكي نيو ا دهيد يم انياز روس يبانيپشت يكيو از دو دسته،آن  گذشته يم نيچن ها سال
كه  يهنگام تا بوده، ينم شيهنا يب زين رانيدرون ا يشامدهايدر پ يو هوادار يبانيپشت نيا و جسته، يبهره م

 يسو دولت امپراتور كياز  آن جنگ، جهي. چون در نتآمده شيپ ]اول ي[جنگ جهان گذشته ريجنگ جهانگ
عكا كانون  كه ن،يبه فلسط سيسو دولت انگل كيرفت و از  انيخود برافتاد و از م يها استيسروس با 

هم خورده و  مرده و دستگاه او به ييحي رزايهنگام م نيتا ا يسو از آن، افتيدر آنجاست، دست  يگر يبهائ
 انيرا از م شيآن حال پ مدهااشيپ نيابودند،  دهيسست و گمنام گرد جاها، گريو چه در د رانيچه در ا ان،يازل

  »برده است.
  :سدينو يممورد  نيدر ا تيآدم دونيو فر

كه در آن  ،قبرس رهيو صبح ازل و اصحابش را به جز بهاءاللّه و اتباعش را به عكا ].[ق 1285سال اوائل در «
و در  سدينو يمشاه  نياز ادرنه به ناصرالد يكاغذ ينعليحس رزايم فرستادند. ،بود يعثمان يموقع جزء امپراتور

التجا و  يمذهب يشوايپ نيو ا خواند يم "ليعبد ذل" و خود را كند يم خطاب "نياالرض ياللّه ف ظل" شاه را آن
 رهيدر جز فعالً :سدينو يمكرده  ادياز صبح ازل  زيكرزن ن بازگردد. رانيكه اجازه داده شود به ا كند يمانابت 

  »درباره او و اتباعش برقرار نموده است. يمقرر كي سيو دولت انگل باشد يقبرس م
در اشغال  ايتانيفرمانده قشون بر، يلنباتوسط ژنرال  يبه عباس افند "هود تينا"نشان  يدر مورد اعطا يمحبوب يآقا
  ؟نديگو يم هچ ،نيفلسط نيسرزم

 ايكه  ستا نيا ميكه ما دار يانه مشكلتأسفممنون از كامنت شما. م ،زيعز يوسفيجناب  :يالنصر خراسان بخت
 سيلاز دولت انگ عبدالبهاء يحقوق شيف يعني يسند و مدرك. مدرك جاسوس يمعنا اي ميدان يمجاسوس را ن يمعنا

به  اي گرفت يكه از او دستور م سيانگل ريسفموقع تلفن نبود) با  آن دانم يم، مثالًاو ( يمكالمه تلفن اي يجاسوس به خاطر
او هم جاسوس بود؟ خدمت جناب  ايآ .هم گرفت يرا اقبال الهور "هود تينا"سند.  يعني ني. اداد يماو گزارش 

كنار  ديرا با ،شود يمها بلغور  مدرك سال بعنوان اوهيمشت  كيكه  ،يا هيحجت وهيش نيهم عرض كردم ا يكلورز
  ها اتخاذ كرد. در برابر آن يروش درست شود يمچگونه  ديگذاشت و د

است به  انيبهائ يدهنده وابستگ ها تنها نشان نياست. ا يها سند جاسوس نينشدم ا يمن هم مدع :يوسفي يمجتب
متنفذ  يالب دنيد .ميكه راه دور برو ستين يازيالبته ن .رديگ يكه گربه در راه خدا موش نم ميبدان دي. من و شما باگانهيب

آن هشدار با   است كه استاد همواره در رابطه گريد  نمونه كيها هم  شان به نئوكان سران يكيو نزد كايآمردر  انيبهائ
  . داده

به  يند. وابستگا جاسوس انيبهائكه  ديكرد يثابت م يمحبوب يبه آقا ديمن فكر كردم شما داشت :يالنصر خراسان بخت
منظور شما از مثال گربه و موش  ي. ولميا گانهيوابسته به ب يبه چه معناست. همه ما به نوع ديد ديهم با گانگانيب

  ؟كنند يمرا دنبال  يچه هدف ها يبهائ ديكن يمو فكر  ستيچ
كه هرچه  ستين يبدان معن ني. اما استين ينابغه بوده است شك كي يكسرو ن كهيادر اوالً  ،يمجتب: يپژمان محبوب

او را در مصاحبه دكتر  يگر يبهائو  يگر يصوف ،يگر عهيش هاي كتاب. نظر من در مورد ميريرا بپذ ديگو يمنابغه  كي
   ]+[ .ديبشنو يمهر نيبا حس ينيام[محمد] 
 ديكن يمذكر  يگر يبهائرا از كدام صفحه كتاب  هيبا روس بهاءاهللاكه نوشته فوق در مورد رابطه  ديبفرمائقاً يدوم، دق
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شود. اگر موضوع چنانچه  ياشتباهات نيكارش هم مرتكب چن نيتر فيضع نيدر ا يحت يكسرو ديآ يچون به نظر نم
  . مانم يتا ذكر صفحه منتظر م فعالً يدهم ول يتر شيب حيباشد، ممكن است در صورت لزوم توض ديكن يمشما ذكر 

در اواخر كتاب، در  يقول كسرو ر است. نقليمعروف و چشمگ يكسرو يگر يبهائ[جمالت فوق در كتاب 
  ] ينترنت پخش شده، مندرج است. شهبازيكه در ا PDFنسخه  72- 71صفحات 

تان  شما را با لحن نامه قهرماناول  ديشده است. بگذار يپرداز دروغكامالً شاه  نيدر مورد نامه بهاءاهللا به ناصرالد
را  ،منتشر شد شرقكه در روزنامه  ،سيانگل ريبه سف ياهللا نور فضل خيآشنا سازم. نامه ش سيانگل رياهللا با سف فضل خيش

  ]+[ .ديبه صاحب منصبان آشنا شو ينگار نامه وهيتا با ش دينيبب ريدر ز
ران يا در ايتانير مختار بريخطاب به وز ياهللا نور فضلخ ياست منسوب به ش يا نامهكه ارجاع داده شده،  يمتن[

 ريوز نيهپر ويمسبافرهنگ  ريوز يخدمت با ابهت جناب شوكت مدار اجل اكرم افخم اسعد عال««با عنوان 
اداره  يپژمان محبوب ي، كه آقا»دم جنبانك«ن نامه در وبالگ يا...» انگلستان دام اجالله مهيمختار دولت فخ

ا يتانيچگاه دولت بريه هيان دوران قاجارياز آغاز تا پا اند. نكردهآن ذكر  يبرا يمأخذ يه ولكند، درج شد يم
 ] يران نداشت. شهبازين در ايه به ايشب يا نامي» نيهپر«به نام  يريا سفير مختار يوز

  شاه: نيبه نامه بهاءاهللا به ناصرالد ميبرگرد حال
 نامه كه ب ستا ياز چند لوح يكيو  شود يم دهينام »رانيسلطان الوح «است صفحه  100نامه كه حدود  نيااوالً، 

 ،يسلطان عثمان كشورها، از جمله ناپلئون، ملكه انگلستان و ياريالواح به سران بس ني. اشوند يمشناخته  »الواح ملوك«
. كنند يمها اعالم  را به آن يبهائ نيفرستاده شده و در آن د ياسيس تو اشخاص معروف و صاحبان قدر انياد يرؤسا

مژده شهادت  فهيوظ نيا ضيكه بهاءاهللا به او هنگام تفو عيبدبه نام بود  يا هفده سالهجوان  »رانيلوح سلطان ا«حامل 
تا جواب داد شاه نامه را به علما  نيشاه كشته شد و ناصرالد نيشكل به دستور ناصرالد نيتر عيبه فج عيداد. بد

خاص است. موضوع لوح آشنا  يا نهميوقار و ه ،نوشته نشد. و اما لحن لوح همراه با ادب چگاهيجواب ه نيا .سنديبنو
 نياز ا يياسالم است. در جا يمجلس مناظره با علما ليتشك يو درخواست از او برا يبا امر اله رانيكردن سلطان ا

لهذه  هياهللا البالء غاد به و رضائه. قد جعلح يف ايلرزااو عن   لهيسب يف ايالحق ال اجزع من البال نفسه فو« :ديگو يملوح 
زاهللا يم از عزي، تنظرانيلوح مبارك سلطان ا[.» به اشرقت االرض و السماء يالذ  الخصراء و ذباله لمصباحه  هالدسكر

در  باتيو از مص كنم يمدر راهش ناله ن ايقسم به خداوند كه از بال يعني ] 76-74ع، صص يبد 115، ياردكان يمانيسل
زار سبز مقرر كرده است و مانند نفت  چمن نيا يبرا يكه خداوند بال را چون باران بهار قيندارم. به تحق ميب شا بح
  ]+. [دينيبب نجايرا روشن ساخته است. لوح را در ا نيكه به نورش آسمان و زم يچراغ نيا يبرا

  ]ي[ارجاع به مشخصات كامل مأخذ از من است. شهباز

تا،  يدار، بيپا يتابفروشك، تهران: يگر يبهائ، يسروكاحمد : نبع ذكر شدهم نياز ا يسخن كسرو :يوسفي يمجتب
  كردم.  نقل يشهباز يمقاله آقا يكتاب رو ندارم و از رو  نسخه نيمن البته ا .122-121صص 

ام، اكنون در دست ندارم و در  ادداشت برداشتهيش از آن يها پ را، كه سال يكسرو يگر يبهائ[چاپ فوق از 
، در كتابخانه بودم هكرد يج گرد آورده و در چند جلد قطور صحافي،كه بتدر يكامل آثار كسرومجموعه 

بود و هماهنگ شده  يده از قبل سازمان فوقبه گمان من، مناظره است.  ياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش
  ] يشهبازمأخذ من نادرست است. برده گمان  يمحبوب يآقاو 

به خصوص  زانيصفحه. از همه عز نيو دوستان محترم ا يجناب شهباز يبا سالم به استاد گرام :يق موسويشقا
و  زشانيتفكربرانگ يها يتراش به خاطر اشكال النصر بخت يو آقا شان نيجانانه و مت يها پاسخ به خاطر يجناب كلورز
  متشكرم.دهند  يم شان يساختگ نيكه در مورد د يحاتيبه خاطر توض يجناب محبوب

را به مردم نسبت  يحكومت يچرا برخوردها يكه جنابعال ميگو يم يمحبوب يخطاب به آقا اجازه استاد، با ،من
فكر و خواست مردم  با طرز شهيهم ،شان نيتر آزادمنشانه يحت ،ها حكومت يها استيسكه  دانند يمهمه  د؟يده يم
 اي يپران شدن و متلك يبدون عصبان ،كنم يمخواهش  تيهائدوستان مخالف ب زا زي. از شما و نستين كسويو  كساني

است.  يكالس درس مجان ميهست خيتار فتهيامثال من كه ش يصفحه برا نيشان ادامه دهند چون ا اهانت، به مباحثه
  .ميشو يصحبت كنند ممنون م تر شيب. البته اگر استاد ميبهره ببر تر شيبهرچه  ديبگذار

 تيبهائدرباره  تيو آدم ي. ما از زبان كسرودانم يم متيغن نجايرا ا يمحبوب يبنده حضور آقا :يالنصر خراسان بخت
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نقدر سرسخت آ تيبهائ روانيچرا پ ،يمحبوب ي. آقاميحاال وقتش باشد كه از خودشان بشنو كنم يمفكر  م،يا دهيشن اديز
در نظر گرفته  ياز طرف سران فرقه پاداش شانيحبس برا از يپس از آزاد اي؟ آكنند يمشان را رها ن هستند و فرقه

را در  تيبهائ يهدف اصل ديتوان يم ايآد. يبفرمائروشن  لطفاًها به شوق بهشت است؟  مقاومت نيهمه ا اي ؟شود يم
  د؟يما خالصه كن يجمله برا كي

فرقه كه در  ايحزب  كي ياعضا هيكل يبرا يتيامن يها سيسرو ديكن يمشما گمان  ،يجناب خراسانجعفر ناصر: 
در جذب  يسع ها گروه نيبا رهبران ا يتبان قياز طر اي كنند يمصادر  يحقوق شيف كند يمحركت ها  آنجهت منافع 

 انيرانيا هيعل يرا به راحت يافكار عموم دتوان يم تيبهائ مسئله ند؟ينما يمزد و مواجب م يب هواداران معتقد و يحداكثر
 .ندا انيرانيهمه ا شانيسخن ا يرو. ديتوجه كن يمحبوب يقاآ يها شما به نوشته كند. جيبس يرانيا يو نه مسلمانان قشر

از  يبخش هند و نا و مستوجب مجازات اند كردهكشتار صادر  قتل و كشت و يفتوا انيرانياعمداً  ديشا ،شانيبه گمان ا
   .انيرانيا

كه  ييها كامنتبا  يموسو قيخانم شقا از الطاف سركار ژهيبا تشكر و ،دوستان با سالم خدمت استاد و: يبهروز كلورز
 كه حضور دارند و يخانم بهاره رسول سركار نطورياست. هم شانيا شيآال يب تياما نشان از شخص مينيب يمبندرت 

نداشته است  يحكومت چيه يبرا يمثبت جهيتاكنون نت يزيست شيدگراند ،يوسفي. جناب ندهيشنونده هستند تا گو تر شيب
 كنم يم هيرا ندارم و به دوستان هم توص يقصد بحث و جدل با جناب محبوب اصالً. ميهمه ما طالب جامعه آزاد هستو 
 متيغن شانيحضور ا ،النصر بختجناب  وآن. بقول نينه حمله به ا كنم يمبه آرامش دعوت  زيرا ن شانيا كنند و زيهرپ
  .ستا

را چ كس يههستم و طرفدار مملكتم و دستور قتل  يرانيو ا گذارم ياحترام م ديبه همه عقاشخصاً من جعفر ناصر: 
  . ام هم صادر نكرده

و من  ميرس يهزار م از چهار شيب يبه عدد ميندازيبوك استاد بسيبه تعداد دوستان ف ينگاه مياگر ن: يبهروز كلورز
 يمعرف يبهائ كيو خودش را  ديآ يم شانيا ن كهيا صفحه استاد باشد. از يتنها بهائ يكه جناب محبوب دانم يم ديبع
ها  از آن يتعداد شيآنقدر فراوان است كه هركس به وسع خو تيجالب است. اشكاالت در بهائ ،واهمه چيه يب كند يم

 ريبنده حق دگاهيوار د شما متلك يم ولپسند يمن تيرا با بهائ يا هيبنده هم برخورد حجت ،النصر بخت. جناب داند يرا م
  .كوستيو هرچه از دوست رسد ن مياست و همه با هم دوست انيب يبه لطف استاد آزاد نجاي. ايخواند يا هيرا حجت
. ندارد يرادينبود. اشكال گرفتن و نقد ا يپران قصد بنده متلك ،يجناب كلورز ميما ارادت دار :يالنصر خراسان بخت

شود ما همه جوابگو   يشدن حق عيباعث ضا يدشمن نيو اگر ا .ستا يو اساس باشد دشمن هيپا  ينقد اگر ب يول
سندش  پرسم يم  ينفوذ كرده و صاحب قدرت شده. وقت ها ارگاندر  تيبهائ نديگو يماز دوستان   ياستاد و بعضمثالً، . ميهست

 دايپ  يكياگر  ،. خبكند يمجاسوس صادر ن يبرا يحقوق شيف  يكس نديگو يمهم  هيبق ،شود يمخراب  ندوزشياستاد و ،كو

 امبن ديباالخره حرف و انتقاد با ؟ديده يمشما چه جواب  ستين يبهائ يكه خود جناب شهباز ميشود بپرسد ما از كجا بدان

ما  .يكن يماشتباه  دييبگو كنم يمو جاسوس خواند. اگر اشتباه  يبهائ وهيش نيبه هم توان يمداشته باشد وگرنه همه را 
قدرت دارند چرا  نديگو يمانقدر كه استاد  ها نيصاحب قدرت شده. خوب اگر ا ها ارگاندر  تيبهائ ميگوئ يم
هم كه  شان هيسال آب خنك بخورند. بق ستيشان كه قرار است ب شهروندان خودشان را حفظ كنند؟ رهبران ندتوان يمن

  خورد؟ يو به چه درد م ستا يچه قدرت ني. خوب ا نه اي گردند يمشب بر دانند يمن رونيب روند يصبح از خانه م
 فيشر تياكثر نياست كه بر ا يمن با معدود ي. روستين فيشر انيرانيوجه با تمام ا چيمن به ه يرو: يپژمان محبوب

 يدر سخنران شيماه پشش . حدود خورند يشرف خود م يبا گذشتن از رو[را] حكومت  نيكه نان ا يا و عده كنند يمحكومت 

 نيا اب شانيشركت كردم. ا ،كايآمران] ي[بهائ يمّلسابق محفل  ضوو ع لييكاظم زاده، استاد بازنشسته دانشگاه  روزيدكتر ف

 مان،يمرهون ا زيچ از هر شيب رانيدر ا يبهائجامعه  يايچه حضور زنده و پو اگر«  :دادند انينكته جالب سخن خود را پا

 يو همدل يبانيبدون پشت يتياقل چيكه ه مينكته توجه كن نيبه ا دياست، اما با شان يزدن مثال يداريو پا ثارياستقامت، ا

هر روز  رانياز مردم ا يتياكثر دم،يصفحه د نيكه من در ا يدر كنار افراد متعصب  »خود ادامه دهد. يبه بقا دتوان يمن تياكثر

محروم كرده و  يرا از داشتن كار دولت انيبهائ] ياسالم ي[جمهور .ا سال است كه ج. يدارند. س يتر شيب يهمدل انيبهائبا 

 دهند يمردم هستند كه با ما رابطه دارند، كارشان را به ما م ني. اكند يم يازهم سنگ اند شان يشخص يكارها يدر جلو يحت

  دارند. يو با ما همدل
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 و رانيهمه در ا يزادآو  ما از حقوق .بام دو هوا ندارد كيخدا ه ب يحق با شماست ول ،يجناب خراسانجعفر ناصر: 
مسلمان  .گرانيكردن حقوق د ماليبا پاآن هم افراد  يو بعض ها گروه يو نه از حقوق بعض ميدفاع كن ديكشورها با ريسا
مهم  نيدر ا احترام بگذارد. گرانيبه د باشد و زادآ ديبا رانيمملكت ا درر گيد دهيصاحب هر مسلك و عق و يبهائو 

  . ميمظلوم ندارريو مظلوم و غ ميهمه با هم برابر
از  ياريبس ليكوچك خانه داشت. راه تحص يو در ده كرد يم سيبود كه در شهر تدر يفرهنگ كيپدر من : يپژمان محبوب

و  از كار اخراج شد تيبهائعلت ه سال سابقه خدمت بست يبن با ها بعد از آ روستا را فراهم كرد. سال سواد يكودكان ب

او  دنيهمكارانش به د يها بعد وقت سال .ديكرده بود باال كش تپرداخ يبازنشستگ يرا كه برا يتمام پول يحكومت اسالم

كاش ما را هم اخراج  يا م،ينان گذاشت يا در گرو لقمه[را] مان  كه ما شرف ديخدا راحت شده ب«  :گفتند يم آمدند يم

 ميارا بر ديدورافتاده كش يدر شهر ليتحص يكه برا ييها داستان رنج شهيسال پرستار بود. همپانزده . مادر من »كردند يم

زبان  يبرود كه حت يبه شهر ليتحص يبرا، نرفته رونياز دهش ب يسالگست يبرا كه تا  يدختر دي. در نظر آوركرد يم فيتعر

. كرد يكمك م كه مردم را مجاناً مان يو هم در روستا مارستانيسال خدمت كرد هم در ب پانزده. مادرم ديفهم يمردمش را نم

 مان يكه اهل روستا مدانست يمبرومند به منزل ما آمدند.  يداشت، با جوان لساپنجاه  يكه باال يدارم زن اديرا به  يروز

  مادرم) يعني( زن نيرا از ا ات يكه تو زندگ يبدان خواستم يزن رو به پسرش كرد و گفت م ،خوش و بش يهستند. بعد از كم

كجاست؟ انصاف  يشهباز يخ آقايها در تار داستان نيا ي. جايزنده نبود دياو نبود تو شا يها مراقبت به خاطراگر  ،يدار

   كجاست؟ يشهباز

به منزل ما حمله كردند و پدرم  .ا ج. كيتار يشب مهين يوقت 1361در سال ، دارم اديبه  .طرفه نبود كيرابطه  نياما ا
را كه  .س ذ. ياست كه آقا ادميفروگذار نكردند.  يكمك چيمردم ده از ه .بردند ييبازجو يماه برا شش يرا برا

به  ازين د،يبه نفت دار ازيبه مادرم گفت اگر نو  بر پشت تراكتورش آورد ينيزم بيس سهيك كيبرنج و  يا سهيك مان يبرا
هم كه هنوز است هر وقت مادرم به  . هنوزميديآنان بخش يرا به وفا يشهباز يآقا يما جفا .دييبه ما بگو ديدار زيهرچ
  ).پرستار بود كي قط(هاها، مادر من ف. ديبدهاول نان خانم دكتر را  :نديگو يممردم  رود يده م ينانوان

خدا در مورد همه است و فقط ه شدن حق ب ماليپاو شدن  كاريبو اخراج  انيجر نيا ،يجناب محبوبجعفر ناصر: 
  . ستا نيحرف من ا .ستين انيبهائمختص 

مادر  ن كهيااز  و ميستيرا قطع كردند خوشحال ن شما يحقوق پدر فرهنگ ن كهيا ما از ،يجناب محبوب: يبهروز كلورز
 هر ها يليشده در كشورمان. حقوق خ ماليحقوق پا يبابت تمام ميتأسفو م ميكن يمن يكوبيشما را اخراج كردند پا

؟ ديا سخن به اعتراض گفته يا تان كلمه مسلمان هيشده همسا ماليبابت حقوق پا شما ايشده. آ عيضا يليكدام به دل
 ني. در اديا و الم تا كام حرف نزده ديا سكوت كرده. گذاشتند يبه شما احترام م نياز چشم متعصب كه دور ييها هيهمسا

 ليدله نقطه از شما ب نيدر دورتر يبهائ يدانشجو كياگر  ي. ولديوارد شو ياسيدر امور س دياجازه ندار ديا موارد گفته
 كيشما نزد انشيك هممعاشرت با  ليدله . من بلرزاند يقاره را مپنج شما  يصدا ،اخراج شود نشيسماجت در اعالم د

ها و  چه تهمت يجوان بهائ در حضور چند سئوالچند  به خاطرشما  انشيك هماما...  ،و مادرم از من ببرند بود پدر
 تر شيب مخواه يم. نستين يمعامله خوب اصالًمذاهب  گريو د انمسلمان يشماها برا معاشرت با .كه نكردند ها نيتوه
 پرسم يمام ن و از طرف معامله كنم يماز دولت محترم ارتزاق ن اصالًفعالم و  يرا. من در بخش خصوص هيقض كنم باز

  .يدار ينيچه د
را  اراتياخت تمام زمان امام كشور در كه، يدر صد 95 تيچگونه است كه شما اكثر ،يجناب كلورز: يپژمان محبوب

 اگر يدر صددهم چهار  تيو ما اقل يگذار يآن منت هم م يو برا يكن يمقناعت  يخوردن خال تأسفبه  ،ديدار
كه  لميمابنوبه خود بنده  م؟يسانرا هم به گوش شما بر تأسف يصدا ديبا ستيقابل قبول ن ميخور يم تأسفكه م يبگوئ

من  ايشما. آ تأسف ايهموطنان مسلمانم صدادارتر است  يمن برا تأسف ايآ دينيخود عضو كنم تا بب سيشما را در ف
ها را  نيدو سه نمونه از ا ديها. بگذار به فكر آن يحت ايشما به فكر من، و  ايبه فكر هموطنان مسلمانم هستم  تر شيب

چه  شما ]+، +، +. [است يبهائ كيبالگ مال  يجا ين در جاآ سندهيبه گفته نووبالگ  نيا . دهم تان شانن نجايهم
  د؟يكرد

، »وستيندا به حماسه پ«ر: ين زيبا عناو» دم جنبانك«سه مطلب در وبالگ فوق ارجاع است به  يها نكيل[
». را كشتند ياهللا سحاب دختر عزت«، »اند؟ بر مردان حكومت حالل شده نيسرزم نيزنان ا ايدادستان! آ يقاآ«
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  ] يشهباز
. اگر نيالموت ان كنتم صادق فتمنوا .جان؟ اكنون موقع جدا كردن دروغ از راست و سره از ناسره است يچه شد كلورز

. دم نميب يمن كه جز برعكس آن را نم ؟يمتأسف شد انيبه من نشان بده كه چگونه از ستم وارد شده به بهائ ييگو يراست م

. جناب يفروكاست يخاله زنك يها بتيحث را به غقسم حضرت عباس را؟ جناب محقق، سطح ب اي ميخروس را قبول كن

خودم، از صدها  يها  از نوشته ،اورميشاهد ب انيرانيالعدل اعظم در دفاع از حقوق همه ا تيب يها اميمن حاضرم از پ ،يكلورز

فرزند  ادتيكه بنا به گفته خودت به ع ،را تيئبها قيپشت رفآن كه جز  يپست كردم. شما چه دار سبوكميكه به ف ينكيل

شما بهتر است كمتر كامنت  ،من زيتا از خود دفاع كنند. عز ستندين نجايها كه ا آن ؟يدر يو افترا م بتيغ غيبه ت ،آمدند مارتيب

 يدوستان يگفتن ندارم. فقط برا يبرا يگريبنده حرف د ».ينكن اديو هم زحمت ما ز يعرض خود كمتر بر«كه هم  يبگذار

  ]+[ .كنم يم نكيرا ل ريز هينقل قول كردند جواب يكه از استاد كسرو

متن وبالگ مقاله » د.يكن يد و داورياو، بخوان يگر يو كتاب بهائ يكسرو«است با عنوان  ي[ارجاع به وبگاه
  ] ياست. شهباز يبهائ سندهي. نويكسرو» يگر يبهائ«در نقد » شيك انديبهمن ن«است نوشته 

  

. كنم يمانه هنوز گرفتارم. مطالب را دنبال تأسفمبعد از ظهر.  10:39، ساعت 1390مرداد  13پنجشنبه،  :يشهباز

خودشان  ياست، هم برا ديمف يپژمان محبوب ياست كه آقا ييها دهم. پرسش يفرصت بحث را ادامه م نيانشاءاهللا در اول

بحث جالب  نيزودتر در اكنم  يتالش م .ختهيتاپم بهم ر انه نرم افزار لپتأسفم پاسخ دهند. ها خوانندگان، به آن يو هم برا

  . ديشركت كنم. موفق باش
  

 يحاضر ايتو آ يبه معاشرت و گفتگو پرداختم ول انتشيك هممن برخالف نظر حاكمان با تو و  ،زيپژمان عز: يبهروز كلورز

سه تا  نيدرمورد ا اصالًنه با من كه با خودت. من  ؛صادق باش ؟يانجام ده العدل تيب نيهرچند كوچك برخالف فرام يحركت

را.  رانيا خواه يآزادملت  يشما شرمنده كرد بدهند. جداً و نظر دكنن لطفدوستان  .دهم يمن ينظر چيه يكه گذاشت يپست

كه به زبان  ستيكلمات زشت و دور از ادب چ ني. استنديادب ن يب نقدريداشته باشند ا يراديهر ا انتشيك هم ،پسرخوب

 راهني(ادب پ .يصياالدب قم[كه گفت:]  ؟يستين بهاءاهللا رويتو مگر پ .افترا.. ،بتيغگو،  ، دروغپسرجان؟ خاله زنك يآور يم

... لجنجااز  به دور يچند كالم توان يم كردم ي. گمان مديهمو نگفته زبان خود را از كلمات زشت محفوظ بدار مگر ).من است

 دخواه يمن . شماستندينزاكت ن يب شناسم يكه من م انياز بهائ يليچون خ ؛انيم نه همه بهائتأسففقط شخص تو م تو و يبرا

خوار و زنان غزه و ريكودكان ش عام قتل تيكوتاه در محكوم اميپ كيفقط  ،ياوريب انيرانيا يرابالعدل  تيلاز  اميتا پ صد

  دلشان به درد آمد. زيها ن المذهب يحت ايدن يكشورهاتمام [كه]  اوريب نيفلسط

در مورد شما به قبالً . من ميا احترام گذاشته شانيبه ا در واقع ميادب كن تياگر رعا .مياستاد همانيم نجايما ا من و
. كنند يم يو افترا معن نيها توه آن ي. اگر نقد كنستا يكي نينقد و توه تيبهائ اتيبودم كه در ادب دهيرس جهينت نيا

شد.  ادب خارج نخواهده ريدست كم به احترام استاد از دا يپژمان محبوب يشهباز ددر صفحه استا ديكردم شا اما فكر
از شما بپرسم و شما محترمانه و نه هتاكانه  سئوالدوستانه چند كامالً  ييفضا در خواستم يندارم. م يبا شما حرف گريد

دوستان پوزش  از ؟ستا يچگونه فرد بهاءاهللاز نظر  يربهائيغ: ديمرا جواب نداد سئوال كيو همان  ديجواب ده
  . شوم ياجازه دوستان مرخص م مجادله متنفرم. با نگونهيااز  و بخصوص از استاد. مخواه يم

  . العدل تي= ل العدل تيب: يبهروز كلورز
ن اشتباه يانمود. پ كرده بود كه بالفاصله اصالح يتا» ت العدليل«العدل را  تيبه اشتباه ب يبهروز كلورز ي[آقا

  ] يد كرد. شهبازيبر آن تأك» النصر بخت«را بعداً يرا در متن اصالح نكردم ز
 نيد نيدر ا دينكته جدواقعاً  .تيبهائ نيداشتم در مورد د سئوال كيهم  با سالم. من :ين معصوميد حسيس

 يديچه نكته جد ،پاسخ بده تيبشر ديت جدسئواالبه  ديسال بعد از اسالم آمده و با 1200كه  ينيد يعني ست؟يچ
  . (البته بجز در شكل) هوجود ندار نيد نيدر ا يديجد زيچ چيبه نظر من ه اضافه كرده.

كار  تر شيبو  زنند يم برندگان كمتر حرف. اند: برندگان و بازندگان دو دسته ايمردم دن بحث: نيا جهينت :يالنصر خراسان بخت

كه گناه  گردند يم يخانه و دنبال كس نندينش يبازندگان م. كنند يمرا مال خودشان  ايابرقدرت و دن شوند يم، كنند يم

و جربزه  رتيها هم غ يبه اندازه فرانسو يول دهند يجر م قهيها  ينيفلسط يعمر برا كي. ندازنديحقارتشان را به گردنش ب

 يول زنند ياز ادب حرف م. رنديبگ يكه به دشمن ها يبهائتر از  راحت يچه كس. كمك بفرستند يكشت كيعمل ندارند كه 
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 .كنند يم نيخود به هر كه بخواهند توه يها احترام بگذارد ول به آن ديبا ايتمام دن. خوانند يم »العدل تيل«را  انيبهائ العدل تيب

  . شود يمخراب  ندوزشانيو اي رنديگ يچپ را م يراه كوچه عل اي شود يمخواسته  ليها دل از آن يوقت
  

كارم تمام شد خدمت  ي. وقتدي، عجله نفرمائالنصر بختجناب . 1390مرداد  14صبح جمعه،  7:14ساعت  :يشهباز

به كار بردند.  يزصفحه است كه جناب كلور نيالخط مرسوم در ا رسم »العدل تيبالعدل=  تيل«، آن عبارت ضمناً رسم. يم

  م. يكن يم حاصالشكل  نيبه ا شود يم يپيدر كامنت اشتباه تا يوقت
  

  . ميشما هست اتيمنتظر عنا. ديح كرداصالممنون كه  .بوده يپياشتباه تا مدانست يمن :يالنصر خراسان بخت
كه پول  هيكه خرده علم داره مثل آدم ي: آدمگه يم شهيدارم كه خدا حفظش كنه. هم ي! استادالنصر بخت يآقا :يرانيا بهار

  .كنه يم نگيجر نگيجر شهيداره. هم بشيخرد تو ج

 روز كيبعد از  د؟يديو رگبار متلك بار ديدست به ماشه شد هوي! چرا النصر بختجناب  ،بابا يا :يق موسويشقا
 يها به احترام ماه مبارك رمضان جدال ديائيب .ستين يبه جز مشاجره خبر مينيب يم، ميريبگ ادي يديمطلب جد ميآمد
را مجاب كند. به  يگريد نياز طرف يكي ستيالزم نحتماً مباحثه  ني. در اديو به بحث ادامه بده ديريبگ دهيرا ند يقبل

 ياديز قيدوستان به حقا يها از خالل صحبتو  ميخوان يدارد. ما كه فقط م ياديصفحه خوانندگان ز نينظر من ا
  .ميرس يم

كه  ،اند دهيرس ييبا مشكل مواجه بوده و هستند و اگر به جا يها در زندگ يليخ ،يمحبوب يآقا: يمانياورانوس سل
 يها ها ضربه يليخ .اند. از ج. ا دهيخودشان رس يبا زحمت و همت عال ،ديكوشان هست از سخت يكيهللا شما هم ءاانشا

مملكت  نيا خيشما كه در تار انشيك هماز  يمجهول افراد متعدداست و  خيدر مورد تار نجاياند. بحث در ا متعدد خورده
  .كنند يمو  اند كرده يباز اهيس يها نقش

 اني) كه ازلنيالنائم هيتنب(» رساله عمه« يحت ،ها هيرد يصحبت كه همگ نيا !يمحبوب يآقا: ين بلخيالد جالل
 ! درست؟يرد تعصب مگر ن نياز اصول مذهب شما هم يكيتعجب دارد! چون  ياست جا يپوچ و خال ،اند نوشته

نه منتخب  ديمحمد باب را بخوان يعل هنوشت انيب: كتاب ديخواه يم تان نيبزرگان د نيمنبع از هم تر شيبشما اگر  ،يثان
 »اهللا ظهرهي من« فرقه آمده است: نيدرباره موعود ا انيبمنتشر شده! در  يمطبوعات امرمؤسسه آثار او را كه توسط 
. است مسجدالحراممحل ظهورش و ) 309ص ،يفارس انيب( ..».و مظاهر امره اهللا محمداً واواذكر« :اسمش محمد است

   )151ص  ،يفارس انيب(
اهللا در او ظاهر  ظهرهيكه محل ظهور جسد من  ياول ارض«آمده است:  نگونهيا يان فارسيب 151[در صفحه 

  ]يشهباز» گردد، مسجدالحرام بوده و هست...
در حال كل كل كردن با ، نيالحرم نيرساله ب اي سوره والعصر ريتفس اي سوره بقره ريتفس اي االسماءكتاب بماند كه در 

 ييها يژگي) مبشر امر شما چه وهيرضو اي( هيعدل فهيصحتر  مهمو از همه  ،در سفر حج يخيش ونيروحاناز  گريد يكي
 ياكثر منابع باب ريحق ،انهتأسفم قائل شده است. »اهللا ظهرهيمن « يپس از مدت ايص)  موعود اسالم (قائم آل محمد يبرا

(ابوالفضل  نوشته ابوالفضائل الفرائدمسلكان شما فقط به كتاب  مثل همام و  هداشت ينگاه مين يچند اجمال را هر
 يگر ياخبارو الت يتأوشد) كه پر است از  لياز بستگانش تكم يمهد ديكه بعدها به علت فوتش توسط س يگانيگلپا
به مسلمانان واكنش نشان  ن كهيا يبه جا. قناعت نكردم ،و صرف نقل ،متواتر يبدون راو ،ثيو آن حد ثيحد نيو ا

سوسك و مگس و حرامزاده لقب  كه پشه و ،»جمال مبارك«صبح ازل برادر  ييحي رزايم روانيپسراغ به  ديبرو ،ديبده
ادوارد براون  نيو همچن ديواكنش نشان بده، و هم شدند »جمال مبارك«كه از قضا داماد  ،و پسرشان جالل ازل ،گرفتند

   .يسيانگل شرقمست
سد: ينو ي، درباره جالل ازل ميسنده سرشناس بهائيموژان مؤمن، نوصبح ازل بود.  ييحيرزا يجالل ازل نوه م[

و نسل دوم نسل  نيرا ب ييوندهايافنان پ يعل دينوادگان حضرت عبدالبهاء و پسران س نيمختلف ب يها ازدواج«
 ةنديتوان نما يموضع او بود، م يو مبّلغ قو يازل و حام ييحي رزايم ةبرقرار ساخت. جالل ازل را، كه نوسوم 

دو، همراه با قمر،  نيبود، ازدواج كرد. ا دومنسل  ةندياهللا، كه نما عينسل اول دانست. او با عصمت، دختر بد
(موژان » به عمل آوردند. ثاقيم نيسه نسل ناقض نيب دنيوحدت بخش يهمه جانبه برا يشخواهر عصمت، تال

  ]يشهباز + )باف ي، ترجمه سمندر مشك»ثاقيعهد و م«مؤمن، 
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و خشكه  ونياخبار يكه در مقابل استبداد و استعمار و استحمار برخ ،ميندار يرازيش يرزايماناً ياحامروزه اگر ما 
 يبهائمنابع  يكه حت ميبگو گريد يخينكته تار كي ديماست. بگذار ياله ريتقد گريد ،ستنديسست عنصر با يها مقدس
بزرگ  يرزايمعروف به م يرازيمحمدحسن ش رزايحاج ماهللا  تيآ ند:ا هاهللا افنان بر آن صحه گذاشت بيحب رزايم نندهم ما

محمد  يعل ديبزاز) پدر س يمحمدرضا بزاز (رضا رزايم يحرام كردن توتون و تنباكو، پسر پسرعمو يو دارنده فتوا
 .دانم يم ،انيعيمرجع بزرگ ش ،يرازيبزرگ ش يرزايم قتيو سالكان طر روانياز پ[خود را]  ري(باب) است. حق يرازيش
اهللا  تيمرحوم حضرت آ عهيش قدرينثار روح مرجع عال ينيو برادران وخواهران د زانيعز همه كجا و آن كجا؟! زيعز نيا
   الفاتحه مع الصلوات. اءقري) رحم اهللا من يرازيش يرزاي(م يرازيمحمدحسن ش رزايم

  ]يح خواهم داد. شهبازيو باب بعداً توض يرازيش يرزايم يشاوندينسبت خو ي[درباره ادعا
 ديباش يمنطقواقعاً اگر . شود يماداره  هيمسلك ازل روانيكه توسط پ ريز تيدهم به سا يشما را ارجاع م يمحبوب يآقا

به نام  يتيارجاع به سا +. [شما روشن خواهد شد يموضوعات برا ياريبسحتماً  ،ينيآئو  يا و بدون تعصبات فرقه
  ] »انين بيد«

 يچگونه فرد بهاءاهللاز نظر  يربهائيغ" دكه نفرمودن يوببمح يآقا ،زيعز يسالم بر همه دوستان. جناب كلورز :يرانيا يعل

  . ممنون يليخم. يشوآشنا  تر شيبتا  ديبفرمائخود شما  لطفاً "ست؟ا

با صرفاً  ايآ ست؟يچ يدر مورد مقاالت جناب شهبازشان  قوم ينظرات عقال :است نيداشتم ا يوببمح يكه از آقا يسئوال

 يا كننده جواب قانع ناشيمستند ا يها صحبت يبرا ايشوند  يماز كنار موضوع رد  دهستن »زيست يبهائ« ناشيا ن كهياگفتن 

پاسخ كنم  يم خواهش د؟يپرس يمكننده ن ن جواب قانعاشيا شما چرا از دندارن گه؟ اكنند يمن انيچرا ب دنه؟ اگه دارن اي ددارن

  . يوببجناب مح ديبفرمائبنده رو 

 يكلورز يبه اندازه شما و آقا ستا يكه هدف رگبار واقع يكس .دينباش ينازك نارنج ،خانم قيشقا :يالنصر خراسان بخت

 يعل. نگران امروز باش ،زيعز .اند را از پشت بسته خيتمام تار بازان اهيدست س يبازان فعل اهيس ،اورانوس جان. كند يمن هيگر

شاهد  تر شيب نجايشان را ا اگر بود ما حضور مبارك ،ستيخودش هم مستند ن يبرا ياستاد شهباز يها صحبت ،جان

  !ميبود يم

واضح بود. اما كامالً شته. هدف شما هم ذبودن گ يسن و سال من از نازك نارنج ،النصر بختجناب  :يق موسويشقا
از  دوارميبه هرحال ام بهتر بود. هيبدون كنا يها يتراش . همون اشكالدده يعكس م جهيها به نظر من نت يپران متلك نيا

جور فرقه  كيند و ا از مسلمانان ييجز ها يبهائم كرد يمنم. من فكر ابخو تيدرباره بهائ يتر شيبدوستان مطالب 
 گرانيد اي يمحبوب ي. اگر آقادانند يم نيمقابل مسلم خود را درها  آنشنوم كه  ياالن م كه يحال. دروندشيحساب م

  .موش يبدهند ممنون م حيتوض تيلطف كنند درباره اصول اعتقادات بهائ
. گرفت يشكل نم حه اساساًفص نيبود كه ا يي، اگر قرار به عدم پاسخگوالنصر بختحوصله كن جناب  :يرانيا يعل

  . كن تيرعا خواهشاً
 ،يتراش نه اشكال ستا يپران گذشته. مقصود نه متلك ياز بنده هم سن .خانم قيبنده ارادت دارم شقا :يالنصر خراسان بخت

 كي. دانم ينمرا  هيبق ،من ناگوار است يحداقل برا. سخت است يگريد دفاع يظلم به انسان ب يو تماشا ميهمه انسان يول

  .ديفهم يجان؟ مطمئنم منظور مرا خوب م يعل ستين يشما كاف به نظرصبر  ميقرن و ن

 .فرعون است همانند هودي خيتار اسم در نياما ا ،نه اياسم مستعار است  دانم ينم، النصر بخت يآقاحسن محب: 
به  ها را آن(ع)  يحضرت موس قوم رقم زد تا نيا ي(ع) برا وسفيزمان حضرت از بعد  رااول ذلت  و يفرعون آوارگ

را به مدت هفتاد سال دوم ذلت  و يآوارگ بابل) يپادشاه كلدان، (نبوكدنصر النصر بخت د ويرهان يامر خدا از بندگ
پس اسم  آزاد شدند. تيعبود ديق فتح بابل از با يدست كوروش پارسه سرانجام ب ن كهياقوم درست كرد تا  نيا يبرا

 اياشك  اميق. بار اول، بوده يستمگر هيعل اميبار كانون ق دو خيتار خراسان در كه يحال خورد در ينم زانيست شما به ظلم
 اميق؛ دوم، شد نيزم رانيها از ا راندن آن رونيمنجر به ب تيدر نهاكه  يوكسل گانگانيب هيعل يپهلوان پارت ارشك

كه پرچم  هيام يبن هيعل يهرمز معروف به ابومسلم خراسان و در اصل بهزادان پسر ونداد يعبدالرحمان بن مسلم خراسان
  جمع اضداد محال. در منطق است و نياسم شما جمع ضد افراشت. عباس را آل

ن و ايقاآه همه كن يتر ا جالب اما. من جالب است يسخن داشتن برا يو اعتقاد يدوستان از هر در: يرضا هاشم
من  ين برايا .ندكباد آ ار كن خايد اخواه يمق خودش يطره ب يسكو هر ن، بود يرانياالقول هستند به  ها متفق خانم
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  . جالب بود
. النصر بختالخصوص جناب  يعل خدمت استاد و دوستان. با عرض پوزش از دوستان محترمسالم  با: يبهروز كلورز

 دمياما الزم د سميشما را بنو سئوالآمده بودم كه جواب  شبيندارم. من د يدارم و وقت كاف يشخص يبنده گرفتار
 رويهمه پ نياست چرا ا يپوشال نيد نياآن كه با  ديفرمود. سميبنو يمحبوب يدر رابطه با آقا يا قبل از آن چند كلمه

است  نيها ا از آن يكي .دارد اريبس لي. دالرفتم يم ديانه با من تماس گرفتند و باتأسف. اما مشوند يم زيدارد و اضافه ن
خودشان  اليخ هبگذارند. ب شيتر از اسالم به نما چه زشت هر يا چهره كنند يماصرار دارند و سخت تالش  يا كه عده

قدر  آن يكه در خانه پدر ي. درست مثل دخترشود يم نياما رفتارشان باعث انزجار نسل نو كنند يمدارند خدمت 
  [...] رعب و وحشت.  يتا خالص شود از آن فضا دهد يمخواستگار جواب مثبت  نيكه به اول دهيعذاب كش

  

ارجمند، كه زحمت  يكلورزجناب  ژهيبو زانيبا پوزش از عز. 1390مرداد  14بعدازظهر جمعه،  9:22ساعت  :يشهباز

تاپم در صفحه  افزار لپ نرم يختگير علت بهمه دو روز ب يكيقرار گرفتند،  زيو البته در موضع اتهام و اهانت ن دنديكش

  شوم. يوارد بحث م يالبته كارم هنوز تمام نشده ول .دميد يرا م ها كامنت ليميا قياز طر يحضور نداشتم ول

 يمعروف و جاافتاده در افواه عموم تيروا ديفرمود النصر بختكه درباره  يبه جناب حسن محب عرض كنم مطلب ديابتدا با

 يتيبود، شخص النصر بختكه معاصر  ،ينب اءياز منظر كتاب ارم يحت النصر بخت .ستيمنطبق ن يخيتار اتياست و با واقع

بود و داماد هووخشتر، شاه  انيشاه كلدان النصر بخت .افتهيرواج  ينام به شكل منف نيا رانيدر فرهنگ ا يمثبت است ول

در اتحاد با  هيهوديدر آن زمان شاه  (نبوكدنصر) بود. النصر بخت) همسر اكساريدختر هووخشتر (ك سيامت يعني. رانيا

 بابل. يلدانو دولت ك رانيدولت ماد در ا هيداده بود عل ليتشك يا هيفرعون مصر، اتحاد يعني ترانه،يابرقدرت شرق مد

 يامبريپ ليدل نيو به ا ندمنفور بود لياسرائ يبن انيدر مهودا بودند، يله يه كه از قبيهودين، شاه ياكيهويو پسرش  مياقيهوي

بود و در  انيرانيبا كمك ا زين النصر بخت يشد. لشكركش النصر بخت يظهور كرد و حام انيلياسرائ انيدر م اءيبه نام ارم

   .دنديلشكر كش ميبه اورشلالنصر  اد شده كه در سپاه بختي »يپارس يبايسواران ز«و  »يكلدان يها عمامه«از  قيعهد عت

 "بابل ديتبع" يام كه ماجرا نشان داده قيعهد عتداده و بر اساس مستندات  حيباره توض نيدر ا ليبه تفص زرساالراندر 

درگذشت و  الدياز م شيپ 562در سال  النصر بخت نبود. النصر بختدر دوران  زيكورش به بابل ن يلشكركش افسانه است.

مردوخ،  برغم ديكوش يم دوسيبود. نبون يآرام ليشد كه از قبا انيشاه بابل و كلدان دوسيبه نام نبون يفرد 556در سال 

د و لذا به كورش بو انيبابل منفور دوسينبون ل،يدل نيكند. به ا ليرا بر مردم بابل تحم ،يآرام يخدا ن،يبزرگ بابل، س يخدا

  .ستندينگر يم يحام بعنوان
  

  در موردش بحث كرد! شود يماست كه االن  يموضوعن يتر ربط  يو ب نيتر تياهم  ينام من ب :يالنصر خراسان بخت
  

همه مورد  نيا ،لياسرائ يبنبرجسته  امبرانياز پ ،ينب اءيكه در كتاب ارم ،النصر بختنام چرا  دانم ينم ،يبهررو :يشهباز

  آمده است: نگونهيا ءايدر كتاب ارم، مثالً منفور شده. يرانيدر فرهنگ ا ديجد تيهوديقرار گرفته، به تبع  ليتجل

را  ين مصر را خواهد زد و آنانيمن فرستاده بنده خود نبوكدنصر، پادشاه بابل، را خواهم گرفت... و آمده زم«
رند به يرا كه مستوجب شمش يو آنان يريبه اس اند يريرا كه مستوجب اس ياند به موت و آنان كه مستوجب موت

د... و يان مصر خواهم افروخت و آنها را خواهم سوزانيخدا يها در خانه ير [خواهد سپرد.] و آتشيشمش
ان مصر را به آتش خواهد يخدا يها ن مصر است، خواهد شكست و خانهيشمس را، كه در زم تيب يها تمثال
  »د.يسوزان

ف يتوص نگونهياكردند،  يحكومت مجابرانه ل ياسرائ يل بنير قبايهودا كه بر سايله يسران قب يعنيان، يهوديا ي

  اند:  شده

دن قول من ي] كه از شنانيهودي[ يرين قوم شريم را... تباه خواهم ساخت و ايم اورشليهودا و تكبر عظيتكبر «
  » كنند. يها را عبادت و سجده م رفته، آن ريان غيند و در عقب خداينما يم يرويدل خود را پ يابا نموده، سركش

  نوشتم:  زرساالراندر 

داشت  يان ابراز ميشگرف از مصر يمصر بود و نفرت يهود با امپراتوريوند دولت يمخالف سرسخت پ ءايارم«
ه يتنب ير مقتدر خداوند برايالنصر را شمش كرد. او بخت يالنصر سرسختانه دفاع م و به عكس از اتحاد با بخت
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  » د.يد يان ميرمص
  گفت:  يهوه مياء از قول يارم

 نهيهر آ بود، يخاتم بر دست راست من م هودا،يپادشاه  م،ياقيهويبن  اهويمن قسم، كه اگر چه كن اتيبه ح«
و به  يترسان شانيكه از ا يكه قصد جان تو دارند و به دست آنان يو تو را به دست آنان مكند يمتو را از آنجا 

  » خواهم نمود. ميتسل انيندست نبوكدنصر، پادشاه بابل، و به دست كلدا
  

شما در مورد اسالم گل و بلبل  آمد يآمد سر شما م ها نيكه سر ا يياگر بالها ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت
  !د؟يگفت يم

  

 .كنم يم قيتحق يگر يبهائو  يگر يباب خيدرباره تار يجد بنده دو دهه است بطور بود. شدرامديپ ني. اميبگذر :يشهباز

 رانيمعاصر ا خيمغفول تار يها تيشناخت واقع يخود برا قاتيتحق انينبوده بلكه در جر يشناس نياز منظر د قيتحق نيا

  بردم. يپ گذارريتأث يها و فرقه ها تياقلدرباره  قيبه ضرورت تحق
  

كه  ييها به خانواده ايآ د،ييرا بگو نيا ديتوان يمبه من  جان از من خواستند حوصله كنم.  يعل :يالنصر خراسان بخت
روز از  كيباالخره  تان زانيسند جرم عز ،ديصبر داشته باش" ديبگوئ ديتوان يمجهت در حبس هستند هم  يب شان زانيعز

  "!رسد؟ يراه م
  

 انيپارس ان،يهودي -رانيدر ا مؤثر يغرب يها يكمپانو  ها كانوندرباره نقش  قيمنظر بود كه به تحق نياز ا :يشهباز

 نيبه ا رايپرداختم ز -انيبهائو  ها ي، ارامنه داشناك و بابروانشيو پ يآقاخان محالتمانند  ها تياقل ي) هند، برخاني(زرتشت

  كه بر ما چه گذشته است. ديفهم يبه راست توان يم رانيا خيمختلف تار ادرد و كوچك به ابعكه تنها با نگاه ُخ دميرس جهينت

 يخنگارياز منظر تار قيداشت: تحق يتفاوت اساس كي انينيشيپ قاتيبا تحق يبهائمن درباره فرقه  قيتحق ن،يبنابرا

 كه هنوز بطور نه،يزم نيدر امن  قاتيتحق .رانيدر تحوالت ا مؤثر ياسيكانون س كي بعنوان انيبود و نقش بهائ ياسيس

از آن چه  شيداشت و ب ياز آن مطرح شده، بازتاب جد يمتعدد جوانب ها و مقاالت رسالهبه صورت كامل منتشر نشده بلكه 

 ،يبهائ سندهينو ،كوصفتيسهراب ن يآقا 1385در خرداد بود كه  يدر حد ريتأث نيا بود. گذارريتأثم كرد يمخود تصور 

در  يگر يخ بهائياز تار ييجستارها«من با عنوان در پاسخ به رساله  كايآمررا در ] +، +[ "يزيست يبهائدر  يكنكاش"كتاب 

   رد.منتشر ك] +[» رانيا

 يهمكار رانيا يكه بعنوان كارشناس با سازمان اسناد مل ،ينيتورج ام ي. آقاافتيادامه  انيبهائ يحمالت به من از سو

، تهران: رانيان معاصر اياز زرتشت ياسناد، ينيتورج ام( منتشر كردران يا انياسناد زرتشتشتمل بر م يكتابو  كرد يم

رباره نقش را دقات ميتحقد يكوشن كتاب يو در ا، )يريصفحه، وز 702، 1380ران، چاپ اول، يا يسازمان اسناد مّل

رمستند يمخدوش و غ] +[ يگر يران به بهائيان ايگروش زرتشت يپورتر براير ريو تالش اردش] +[ران يا در ايهاتر يمانكج

 يني، تورج امانيبهائ انيدر م حمالت به من را ادامه داد. ،"رانيگفتمان ا"به نام  ،راه انداختبه كه  يتيدر ساجلوه دهد، 

 يرانيا يوهايآرش، كار در مراكز اسنادبه علت دارد و  ييآشناد، يو جد يعلم يها ، با روشيخنگارياست كه با تار يتنها كس

 اي "يعبداهللا خان شهباز"مانند  يريتعاب ؛كرد يمن زيپره ستيناشا رياز تعاب گاهيدر مقاالت خود گاه و ب يو شناسد. يرا م

  .افتي عيكاربرد وس انيبهائ ريو سا شانيمن توسط ا هيعل رهيو غ "يا توده"

س ينو خيتار يعبداهللا شهباز«با عنوان نوشت  يا مقاله گر،يد يبهائ سندهينو ان،يفنائ ديجمش يمرداد)، آقا 2اواخر ( نيا

 يبرا يشيهما شيپ ياست كه اندك يدر حال نيبود. ا انيع ديشد ديكه در آن هجمه و تهد] +» [س؟ينو هيا ردياست 

 + انيبه مقاله فنائواكنش من د به ي[بنگرشده بود.  ليدر تورنتو تشك "يزيست يشيدگراند"با عنوان  انيبهائ يينما مظلوم
   ]+، +ش تورنتو يهما يحواش و

 سبوكيوارد صفحه ف ،يخراسانالنصر  بختو  يمانند پژمان محبوب، متفاوت يچند نفر با اسام اي كي ر،يدو روز اخ نيدر ا

 قيافراد را از طر ايفرد  نيا يها كامنت .اند كردهرا شروع  يينما مظلوم هيو همان رو ياسيو س ينيد غاتيو تبل شدهبنده 

با  رايهم امكان حضور فعال نداشتم و هم احساس كردم بهتر است اجازه دهم حرف خود را بزنند ز يول دميد يم لميميا
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افراد  نگونهيا زيست شيو دگراند يو فرهنگ پرخاشگر و تهاجم يگذارند خوانندگان بهتر با روانشناس يكه م ييها كامنت

  .شوند يمآشنا 

ام  دو روزه يكينكردند و عدم حضور  ينه تنها از اهانت به بنده كوتاه يالنصر خراسان بخت/ يپژمان محبوب انيآقا ايآقا 

از  يبلكه حت، متهم كردند ييگو دروغمرا به حاً يتلو قيطر نيخوانده و از ا» بهانه«را تاپ  لپ يمشكل فنبه علت  سبوكيدر ف

 ستين يفوق مسئله فرد انيآقا يرفتار پرخاشگرانه و تهاجم پروا نداشتند. زين يكلورز يمانند آقا ياهانت به فرد محترم

كه  يدر جوامع ستيونيصه انيهودي. شود يمت يرؤ يبه روشن ليكه در جامعه اسرائ يفرهنگ است؛ فرهنگ كي انگريبلكه ب

و ظالم  يبه شدت قس ،ليمانند اسرائ ،رنديگ يكه قدرت به دست م يزمان يند ولا مظلوم اريبس ستنديدر موضع قدرت ن

كه در  يقساوت ،ليدل نيبه ا گفته است. انيبهائ يدرباره روانشناسقاً يدقرا  ريتعب نيا يتيآ نيمرحوم عبدالحس .شوند يم

و قابل درك  مينيب يمانند احسان اهللا خان دوستدار م يو كسان انيمنتسب به بهائ يترورها اي انيباب يدرون يها قتل انيجر

  مفهوم است. 

   كتا: يدر مورد روستا

 ياز دوستان تلفن يكيبا  ،زمانه ويراد تيسا كتا در يباره روستاهفته قبل از درج مقاله در كياست كه حدود  بيعج

زمانه  ويكه راد دميدرت يدر كمال حبعد،  ياندك گفتم. يها را م شدن آن يبهائ انيم و جركرد يمروستا صحبت  نيدرباره ا

 10، »پناه يب يبهائ يها ييروستا«، يآرتا انوركتا منتشر كرده:  يباره روستادر ت است، ي، كه قلب واقعمفصل يگزارش

  تصادف جالب است. نيا ]+. [1390مرداد 

 يچهارراهشده. واقع  ياريو اصفهان و بخت هيلويكهگ يها مرز استاندر  يراحمد است وليه و بويلويجزو استان كهگكتا 

كتا را  ريشدن عشا يبهائ يماجرا .و نقطه اتصال سه استان است رود يو لردگان و شهركرد م رمياست كه به سمت سم

كه در  يماجرا به شكلت يواقع يول شرح داده است.) 147-146صص اول، ق ، 8ج (ظهورالحق  خيدر تار يفاضل مازندران

  .ستيكتاب فوق آمده ن

منطقه فوق كه در  يا زاده امامساب به انت ليمعروف هستند به دل )محمودزاده  (امام يزاده محم امامسكنه كتا به سادات 

اختالف و دعوا است يبر سر ر ،كه عموزاده بودندگروه، سران دو  انيو م ندشد يم ميبه دو گروه تقسفه ين طايواقع است. ا

 زيمردم ن محمد روانبخش. ديساش  عموزاده يگريو دبود  داهللاي ريمك گروه يس يان داشت. رئيجر يا لهيقب يها و جنگ

محمد روانبخش به اصفهان رفت (كتا تا اصفهان چهل فرسنگ راه است) و  ديسرانجام، س دو نفر بودند. نياز ا يكي رويپ

شدند و  يبهائ زين شانشيخوبه تبع او،  به كتا بازگشت. يبهائمتنفذ اصفهان وصل شد و  انيبه بهائ قياز چه طر دانم ينم

 يدعواها ن،يبنابرا شد. ليتشك ياصفهان قرار گرفتند و در كتا مركز امر يمحفل روحان ياسيو س يمال يقو تيمورد حما

جنگ و  نيروانبخش معلول ا فهيشدن طا يبهائرسد و  يم يا لهياختالفات قبمنشاء آن به ندارد و  تيبه بهائ يكتا ربط

   ها بوده نه علت آن. نزاع

  و بعد در خدمتم. كنم يماستراحت  يكم
  

م يبرا[...] در مورد  يا مقالهمخصوصاً از شما خواندم  ياديمطالب ز تيبهائدر مورد  ،سالم استاد :يالد مسعوديم
كه  دميرس جهينت نيتمام به ا يمنطقه با شگفت يدهايسف شياز رجو  و پرسمطالعه مقاله و از پس  .جالب بود يليخ
 يمورد يب يها هجمه ليدل يشخص ب نيجالبه كه ا يلي. خاند بوده[...] بنام و مشهور  انيبهائشخص هم از  نيا ليمفا
  ت. بوده و هنوز هم هس[...] از مدافعان سرسخت  ن كهياتر  و جالب شروع كرده بود شيها پ شما مدت هيعل ار

به  [...] لينه؟ من در مورد فام ايكرده  رييتغ[...]  يآقا ليفام ديدون يشما م !يمسعود يآقا سالم :يوسفي يمجتب
  دم. يرس مشابه  جهينت

 يبرا ياسيس يها تنشجاد يو امطرح شده روز  ياسيمسائل سسوق دادن بحث به با هدف ها  كامنتاز  يبرخ[
از  يوسفي يو مجتب يالد مسعوديان ميآقا يها كامنتسانسور كردم. را افراد و مناطق  يل اسامين دليبه امن. 

  ] يشهبازرسد.  يبه نظر مو هماهنگ است و هدفمند  نگونهيا
  هستند. يدربدر نيكتا مستحق ا انيبهائكامنت ثابت كردند كه  15كه در كمتر از  يدرود بر شرف شهباز: يپژمان محبوب

شان  خوش يگوئ النصر بختنم. جناب ك كد صفحه را تريناخواسته با يگاه ،با عرض معذرت: يبهروز كلورز
هم خدمت دوستان قبالً حرف زدند.  يخانم موسو اركمن و سرردن كه يت حرف بزنم. از گركد من از ادب و نزايآ ينم
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 ،روم ين داروخانه به آن داروخانه ميا بدر از ه درك يزنند و من درست زمان يزنگ م مارستانم وير بيردم درگكعرض 
  گذارند.  يامنت مكشان يا

ن كه يا. از ييفرما يه مك يزينه از آن چ يام در آمد ول هيگر. ييگو يشما درست م ،جان زيعز ،النصر بختجناب 
 ،نم. پدر جانك هيتهاد يز يد آزاد و با دوندگيرد و بايپذ يمه نمياز داروها را ب ياريبس يپردازم ول يمه را ميانه حق بيماه

همان صفحه يما مكه ن است يبودن. عرض بنده ا ينارنج كمرا چه به ناز .در جنگل بزرگ شدم وهستانم وكمن بچه 
  م.يحرمت نگهدار ديم و باياستاد

دهند. چند جمله عرض  يجواب نم يم را بدهم چون جناب محبوبسئوالد خودم جواب يفرمود ،يرانيا يعلجناب 
 هيو صفت هيند از رداء اسما معرض عيكه از امر بد ينفوس«: دگاه شخص بهاءاهللايه از دكان بلسينو هيردد يد نه از كنم يم

  ] 213، ص عيبدكتاب [ .»محشور و مذكوراهللا  يدي نيمحروم و كل از بهائم ب
شان يا ير بار حرف و ادعايه زك يسانك يبهاءاهللا هست برا يها در نوشته ياديز زيآم نيتوهمطالب  ،يرانيآقا ا يعل
ردم جهت اطالع كصبح ازل. دو نمونه را عرض  ييحيرزا ينسبت به برادر خودش م ،عهيش ينسبت به علما ؛اند نرفته

  دوستان. شما و
 نياز كفار و مشرك يريتعاب نيبردن چنبه كار اوالً،  كند. دايشفا پ مارتانيكه ب دوارميام ز،يعز يكلورز: يپژمان محبوب

 قرآنكه مطابق فرهنگ  ديقبول داراست. حتماً  »الوحوش حشرت و اذا«نمونه آن  كي شود يم دهيهم د قرآندر 
بلكه منظور از  ند،يكه بخواهند جواب گو شوند يمزنده ن اصالً امتيمانند اسب و شتر و سگ و مار در ق واناتيح

 »ارپاهخر و چ«هم از  يگريد يها  ند. البته نمونها مشرك يعنيند ا محروم »هيو صفت هياسم ءردا« اند كه از يوحوش كسان
اطالق  ريتعاب نيا يمسلمانريبه هر غ قرآن. همانطور كه در ديا ها مطلع هست كه حتما از آن قرآندر  نيخواندن مشرك 
اختراع اتهامات،  ب،يمعاندت، نشر اكاذ ،يورز كه در غرض شمار، انگشت يهم تنها معدود يبهائ انتيدر د ،شود يمن

مشمول نام معرض  دارند، يمبذول م غيبل يسع تياقل نيا هيكردن خشونت عل زهيو تئور اتيو واقع خيجعل تار
سر از  يكه روز يكسان يحت انيبهائ رياز غ ياريبا بساست  يبهائجامعه  مانهيمن هم رابطه صم يادعا لي. دلشوند يم

بود اما  هيحجتانجمن عضو  يخود زمان احمد صدر كه به گفته ياش آقا نمونه .نوشتند يبهائجامعه  هيعل تيخلوص ن
انتقاد  يبهائهم از جامعه  يدر همان سخنران شانيكرد. ا يبه كنفرانس تورنتو دعوت شد و سخنران يبهائتوسط جامعه 

مادر خود به  ياز هوشمند شهياست و هم زاده يبهائكه  ،كايرانياالمعارف  هدائر سندهينو، ارشاطرياحسان  يآقا ايكرد. 
 يحذف كرد ول يبهائنام خود را از دفتر سجالت  ظاهراً ارشاطري ي. آقابرد ينام م شيها تيمهم موفق ليعنوان دل

 رانسكنف«در  ،مثالً. كند يمدعوت  رانيا خيدرباره فرهنگ و تار ها يانجام سخنران ياز او برا يبهائهمچنان جامعه 
  ]+. [كرد يبارها سخنران شانيا »يرانيدوستداران فرهنگ ا

 1387ور يشهر 11تا  7/ 2008اوت  31تا  28 »يرانيفرهنگ ا انجمن دوستداران«انه ين اجتماع ساليجدهمي[ه
متحده  االتياان يبهائ يمّل يمحفل روحان« ياز سو 1991ن انجمن در سال يكاگو برگزار شد. ايدر شهر ش

انجمن دوستداران فرهنگ « نام آن به  يس شد و پس از مدتيتأس» يرانيانجمن ادب و فرهنگ ا«با نام » كايآمر
 نيشاهرخ مشك د،ياردوان مف، در اجتماع فوق »دم جنبانك«ر كرد. طبق گزارش مندرج در وبالگ ييتغ »يرانيا

احمد د، ي، حشمت مؤيمونا محمود ،يمنا خادم ،يالنيفرزانه م ،منوچهر وهمن ،يصهبا مطلب ،يليجل كايمون ،قلم
  ]يشهبازره حضور داشتند. يو غ يدي، نادر سعارشاطرياحسان  ،حكاك، شاپور راسخ يميكر

  :ميشان را هم بدان دادم، خوب است كه فرق حيرا توض قرآناز  ياتيكالم بهاءاهللا با آ نيحال كه شباهت ا
 انتياما در د »الكفر. هقاتلوا ائم « :ديفرما يم قرآنبه مسلمانان راه برخود با كافران هم آموخته شده است.  قرآندر 

 انيبهائريغ ريكرده و درباره سا هيمعدود افراد شرور را توص نيارتباط با ا ا قطعيمورد متفاوت است. بهاءاهللا  نيا يبهائ
 ني. او همچنديمعاشرت كن يبا سرور و مهربان انيبا تمام اد يعني »حانيكلها بروح و الر انياالد مع  عاشروا« :ديگو يم
 كيو برگ  ديدار كي. همه بار دينيمب ار گريكدي گانگانيبلند شد، به چشم ب يگانگياهل عالم، سراپرده  يا« :ديگو يم

و برگ  وهيرا از هر رنگ و نژاد و مذهب م ها انسانكرده و  هيدرخت تشب كيرا به  يبهاءاهللا عالم انسان ،يعني ».شاخسار
الوطنَ  حبي س الفضلُ لمنيو ل ،بل لحب أبناء جنسكم أنُْفسكم س الفخُر لحبكميل«  :ديگو يم نيآن درخت. او همچن

 دتانخو« :يعني] 39م.، ص  1920ق./  1338، چاپ مصر، مجموعه الواح بهاءاهللا) [تم(لوح حك.» حب العالميبل لمن 
 ديدوست داشته باشرا تان  فقط وطن ن كهياو  ،ديتمام نوع بشر را دوست بدار ديندارد با يافتخار ديرا دوست بدار
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عالم  يبرا ديدوستان به مثابه سراج باش يا « گفته است: نيو همچن ».ديتمام عالم را دوست بدار ديبلكه با ستين يكاف
اجتناب، و جدال و نزاع در  د،ياهل عالم به كمال محبت رفتار كن عيمبا ج ،يكيتار يبرا ديو به مثابه نور باش يظلمان

را كه در   يبهائ ميگلزار تعالكتاب  يبهائري). من به دوستان غ108 ص ،دانش يايدر( »ظهور اعظم منع شده. نيا
  ]+. [از زبان بهاءاهللا آشنا شوند يبهائ ميتا بلكه با تعال كنم يم هيدارد توص قرار »يبهائ يايدن« تيسا وب
 ياز زبان مادر ريغ يظهور كنه و با زبان يامبريپ دمي. من تا حاال نشنگهيد سئوال هي يراست :ين معصوميد حسيس

 تيباب نيآئ نيو همچن يبهائ ني. چرا در دارهيكتاب ب ايمردمان جامعه خودش صحبت كنه و  يخودش و زبان مادر
  است؟ يبه زبان عرب يكتب اصل

كه بلد بود با مردم خودش سخن گفت. اگر  ياست. بهاءاهللا هم به هر زبان يجامعه بهاءاهللا عالم انسان: يپژمان محبوب
   .دارد يمناجات به زبان ترك عبدالبهاء. گفت يبه آن سخن محتماً  دانست يم يهم كم يولياسپان
رو منسوخ اعالم  گهيد يها نيكه اسالم د نهيا تيبهائاسالم و  نيتفاوت هم به نظر من ب كي :ين معصوميد حسيس

 يديمسلمان بودند و فقط كتاب جد امبرانيكه تمام پ كنه يمو اعالم  ستين يديجد نيد يادعا قرآندر اصوالً نكرد و 
 كنم يم. اگر اشتباه كنه يمبهاءاهللا اسالم رو منسوخ اعالم  يول، كنه يماومده كه اهل كتاب رو به اعتقاد به اون دعون 

  .ديمنو روشن كن لطفاً
با  ن كهيانه  ،كس به زبان خودش صحبت كنه تره كه با هر يمنطقهم  رو بدونه باز ايدن يها تمام زبان يامبرياگر پ

 تيبهائكه  يصحبت كنه. در ضمن در صورت يياياگر رفت فرانسه به زبان اسپانمثالً  ايصحبت كنه.  يبه عرب انيرانيا
  .كرده ياون دوره صحبت م يالملل نيب انحداقل به زب ديبوده با يجهان نيآئ

 انيسند كه توسط بهائ كي يحتارائه بدون ، يجاسوس لياز قب يبهائحال كه بحث اتهامات جامعه : يپژمان محبوب
 يكه در شهر آقا يبهائصفحه را با چند جاسوس  نيدوستان ا مخواه يم، دهيداده شده باشد، به انتها رس گانگانيبه ب

  . نما مظلوم انيبهائ نيبه ا لعنت] +: [اعدام شدند آشنا كنم يشهباز
 28اند در  يان مدعيبهائ». جهان زن«وبالگ راز مندرج در يدرباره اعدام چند زن در ش يمطلب[ارجاع به 

ر است: يبه شرح ز يبودن، اعدام شدند. اسام يبهائاتهام ، به يراز ده زن بهائيآباد ش در زندان عادل 1362خرداد 
 25ن دالوند يساله، شه 24 ين صابريميساله، س 22 يا اشراقيساله، رؤ 21ساله، اختر ثابت  17مونا محمودنژاد 

 ين غفرانيساله، نسر 32) ياوشي(س يساله، طاهره ارجمند 29انه ياب يمين مقيساله، زر 28د برومند يساله، مهش
آباد  ز در زندان عادلين ين زمان ظاهراً چند مرد بهائيدر اساله.  57) ي(اشراق يساله، عزت جانم 56) ييلداي(
ن ي، عبدالحسياهللا اشراق تي، بهرام افغان، عناياوشيد سين، جمشي، كورش حق بييلدايراز اعدام شدند: بهرام يش

راز يت در شيبهائ) به اتهام تعلق به 1360بهشت يارد 10مانند ستار خوشخو ( يانيا بهائيز گوي. قبل از آن نيآزاد
دارند  ياطالع افراد مذكورآن و نوع اتهام  يچگونگفوق،  ياعدام شدند. اگر خوانندگان محترم درباره ماجرا

  ] يشهباز ان بگذارند.يدر جرمرا 
ار ياز د ستيبا يبودن اعدام كنه كه االن شما م يبهائهر كس رو به صرف  رانياگر قرار بود حكومت ا ه مختار:يهمسا

  .ديكن يمكه  ستا يا چه مغلطه ني. ايجناب محبوب يزد يماس. ام. اس.  يباق
آمده است. بهاءاهللا  گريد يهم به زبان يبهائ انتيمسلمان بودند در د امبرانيهمه پ هيجان، قض نيحس: يپژمان محبوب

 نيب يكه از لحاظ روحان ديگو يممتفاوتند. او  ها انسانبا  يفقط از لحاظ روحان امبرانيكه پ ديگو يم قانيكتاب ادر 
در  امبرانيكه تفاوت پ ديگو يم. كند يماستناد  قرآناز   »مهاحد من نيبال نفرق « هيو به آ ستين يفرق چيه امبرانيپ

هم به  ميطالع شده است. تفاوت در تعال دياز محل جد يهمان است ول ديجهان است. خورش نيا يماد اتيمقتض
 ريبر سا ستياو ن يبرتر يابدا به معن نامد، يم  »ظهور اعظم«زمان است. اگر بهاءاهللا خود ظهور خود را  اتيمقتض

زمان و مكان است.  اتياست. تفاوت در مقتض يسياست، همان ع يچه كه او همان محمد است، همان موس امبران،يپ
خطاب به  قرآنجالب آن است كه  شده است. يرا مقتض يميتعال نيانسان است كه چن شرفتيتفاوت در شعور و پ

 يامبريپ يموس اي حيكه بعد از مس گفتند يم امبريو به پ نددانست يم نيد نيخود را آخر نيكه د ،انيحيو مس انيهودي
هم  باز دتوان ينم يعني(  كه دستان خدا بسته است؟ ديكن يگمان م ايآ  د:يگو يم  .دهد يجواب ساده م كينخواهد آمد، 

   .كنند كه دستان خدا بسته است يدادند و اكنون خود گمان م انيحيجواب را به مس نيبفرستد؟) مسلمانان ا يامبريپ
  . زنم يم .اس .ام .دارم. از آنجا اس فيتشر كايآمرجان، بنده در  هيهمسا
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حداقل تا خودتان]  [بگفتهاگر اشتباه نكنم  ،يمحبوب يآقا. شما ديدر بحث كردن انصاف داشته باش ه مختار:يهمسا
  ؟شود يمن افتيجاسوس  اي ينفر جان كي انيبهائ انيدر م يعني. ديكرد يم يزندگ رانيدر ا 1373سال 

 گانهيبه كشور ب يبهائ كيشده را كه توسط  يصفحه از اسناد طبقه بند كي م،يكه من بگو ستيالزم ن: يپژمان محبوب
به  ،دانند يمكه خود را مورخ را،  يشهباز يآقابه خصوص  نيريبنده هم شما و هم سا .ديمنتقل شده است نشان ده

  . كنم يمانصاف دعوت  تيرعا
 نيهمه بحث و جدل نبود. عرض من ا نيبه ا ازيافتاد كه ن يبه دست ما م يخوب اگر اسناد جاسوس ه مختار:يهمسا

 شيخود را افزا يخيآن دانش تار يهستند تا بر مبنا قياطالعات دق ازمنديصفحه ن نياز مخاطبان ا يارياست كه بس
  دارد. غيجنبه تبل تر شيبكه  يدهند نه امور

برعكس  انيبهائدر مورد  ظاهراًاست مگر آنكه خالف آن ثابت شود.  گناه يبجان، هركس  هيهمسا: يپژمان محبوب
كه  ديده زن را اعدام كرد بپرس نيكه ا ياز آن كس ديبرو .خالف آن ثابت شودآن كه مگر ند گناه كار انيبهائاست، 

  چه بود؟ شان يمدرك جاسوس
 يبودند. حت يبعد امبريدنبال ظهور پ يهوديو  يحيمس اني. ادديكن يماشتباه  يمحبوب يآقا :ين معصوميد حسيس

شما  يرا برا نيبعد از خود نداده بلكه گفته من امروز د ينياسالم خبر از د يهستند. ول حيهنوز منتظر ظهور مس انيهودي
  كامل كردم.

 ياست، اما اصرار انيحيو مس انيهودي اوردنين مانيبه بعد در مورد ا 64 هيسوره مائده از آ ظاهراً: يپژمان محبوب
 حيمنتظر ظهور مجدد مس انيحيندارم. مس يكالم يها بحثبه  يا عالقه حرف شما درست باشد. بنده كالً ديشا .ستين

و تورات و احكام تورات  ديايهستند كه ب حيمنتظر مس انيهوديسوار بر ابر بازخواهد گشت.  حيهستند و معتقدند كه مس
 مانيلذا ا ،يكه در كتاب ما آمده است را ندار يكه تو آن مشخصات گفتند يم امبريبه پ ها نيا يرا زنده كند. هر دو

  . آوردند ينم
آوردم  غاميهمه مردم بدانند من از جانب خدا پ ديبگوشود و  داينفر پ كياگر امروز  ،يجناب محبوب :يمحمود احمد

منسوخ و  تيبهائ ضمناً و ديبده هيبه هم هد حانيو گل و ر دينكن تيرا اذ گريو همد ديهم خوب باش كه همه با
را هم  ستيز طيو مح ديبساز يتر بزرگشده عالم  معو جانوران ج اهانيبا گ يكرد و عالم انسان دايظهور پ تيفالن

  د؟يگو يكه راست م ميبفهم ديچطور با ديدوست بدار
. جواب كنم يممحقق بودن هم ن يادعا يكلورز يآقابرخالف و  ستمين ستيمحمود، من تئولوژ يآقا: يپژمان محبوب

 قيتحق يو برا ديكن قيتحق ديكه با ديگو يمبهاءاهللا است. او  دگاهيداد. اول د دگاهياز چند د توان يمشما را  سئوال
 قانيا وسؤك نيو طالب مانيا ليسب نيسالك«قرار است:  نيآمده و از ا قانيكتاب ا يكه در ابتدا گذارد يچند شرط م

گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات  يعني ند،يپاك و مقدس نما هيشئونات عرض عينفوس خود را از جم ديبا
اهللا و  يعل نيو متوكل هيمالحظه كلمات فان ازمتعلقه به سبحات جالل و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را 

 بيغ وضاتيو محل ظهورات ف ياشراقات شمس علم و عرفان اله اتيكه قابل تجل سالك شوند تا آن هيال نيمتوسل
او قرار  يايمعرفت حق و اول زانياگر عبد بخواهد اقوال و افعال و اعمال عباد را از عالم و جاهل م رايگردند، ز ينامتناه
وس ؤك» فائز نگردد... تيعلم و حكمت سلطان احد ونيبه رضوان معرفت رب العزه داخل نشود و به ع هرگزدهد 

  .كنم يكه معن شم يخوشحال م ديرا در كامنت قبل مشكل دار ياگر لغت. آب زالل يعنيس أجمع ك
 نيده زن را به هم نياعدام اطرف  يب كدام منبع مستقل و. ادعاست نيا ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

 دهيد اديز رانيدر ا ها يينما مظلومجور  نيا چون ما از .دينمائ يمعرف لطفاً كرده است. دييتأ ديكه فرمود يجرم
را  گرانيد يها كشته يحت .جور ادعاها دارند نيا از رانيجلب مردم پر عاطفه ا يبرا يمدع يها گروههمه  .ميا دهيوشن

 است وگناه  يب شود يم يكند بلكه مدع رياعالم تقص يام محكوم دهيحاال ند من تا اصالً زنند و يبه نام خود سند م
روضه  و ديكن يمستقل معرف ايطرف  يبمنبع  تان يادعا يپس برا پسند. با وجود مدارك محكمه يحت كند يم يفرافكن
  .دينكن يخوان

 ي. سعكردم يو زود قضاوت نم كردم يمطالعه م يكم كردم، يكه چه م ديو اما اگر از من بپرس: يپژمان محبوب
 تر شيبو  مخواند يم تر شيب خورد ينه. اگر به درد م اي خورد يم ايفرد به درد مردم دن نيا يدگاهايد ايآ نميبب كردم يم

تا با روح  كردم يم يهمكار م،شد يم كينزد تر شيبكنم،  اش ستهدلب ايخودم را وقف و آن كه . بدون كردم يتوجه م



25 

 

مثل  كنم. دايقضاوت را پ يالزم برا يكه پختگ رسد يم يكنم. باالخره زمان دايپ ييآشنا هاشان دگاهيادعاها و د م،يتعال
به كنم، خود  دايرا پ ي. من هم چون آن پختگافتد ياز درخت م ارياخت يب نيتحت گرانش زم رسد يم يكه وقت وهيآن م
را در كتاب  يزياگر چ شما كالً ،حسن جان. كنم يمتركش  ايو  كنم يمقبول  اي. افتد يم فتديب ديآن اتفاق كه باخود 

مسلمان  ايها گفتم  به آن ديگو يمكه  اورميب تيروزنامه مصاحبه با دادستان را برا ي. اگر من كپيباور ندار ينينب هيرد
  د؟يكن يماعدام، قبول  اي ديشو

و  دميتوش ند يديحرف جد يانجام دادم ول تيبهائكار رو با  نيمن هم ،يمحبوب يآقاال وا :ين معصوميد حسيس
سال كه بشر رشد  1200هم بعد از  زده. آن يا چه حرف تازه تيبهائاصوالً كه  دميپرس رو نيهم ا يتو چند كامنت قبل

  اومده. شيت فراوان براش پسئواالداشته و  يا العاده رقاخ
  . رو بكن ات يكنار و زندگ كيجان، پس بندازش به  نيحس: يپژمان محبوب

پر كنم از  يكه من كتاب نيا خوب را همه بلدند. يها بود كه حرف نيمنظور من ا ،يجناب محبوب :يمحمود احمد
كه امروز  شود يم نياش ا جهينت ،دنبال خود بكشمه را ب يكنم و جمع ييو خدا يامبريپ ،تيباب يو ادعا بايز يها حرف

  ».كميان اكرمكم عنداهللا اتق« :آمده قرآناش در  خالصه ديكه نوشت يمطالب نيا رود. يم انيبهائبر 
  .ديهمه اد كن دنيد يرا برا آن جيميا اياگر رفرنس  شوم يممنون م  ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

اگر مقبول افتاد مقصود حاصل  ،دينمائب دييدارا راچه  آن« :گفت هم بهاءاهللا. خوب چه كه بلدند اگر : يپژمان محبوب
، ديساقط كن يستيو ن ياز هست كنند يمرا كه مانند شما فكر ن يكسان شود يمآن ن ليدل نياما ا» .واال تعرض باطل

ندارند  يكجا مشكل چيدر ه ،كنند يم يزندگ ايكشور دن 180از  شيدر ب اني. بهائديكن اهيرا س شان يزندگ ،دياعدام كن
بنده را به  دي. لطف كنستميفعال هم ن يبهائ كي يحتستم. يت. حسن محب، من مبلغ نسا ني. حرف ارانيجز در ا

                                                                                                                                                           از شماست؟ ياديانتظار ز نيا اي. آدياسمم صدا كن
. شما از زنند يبودن به او م يبهائانگ  كند يمكس از روش استاد انتقاد  چرا هر دانم ينم  :يالنصر خراسان بخت

شما هنوز  .در حكومت خواستم انيبهائنفوذ  يمدرك برا كي. بنده از شما ديكرد تيبه خودتان شكا نيهجمه و توه
 ديانداز يبه خطر م تر شيبهست  ن كهياها را از  نيا يزندگ هيپا يب يها با تهمت ي. وقتديرا نشان ده آن دينتوانست

 يبردار كاله به خاطرهمه  ستند؟يدر زندان ن ها نياز ا ياريمگر بس ،حسن يآقا                                                                                                         !اورند؟يدسته گل ب تانيبرا ديانتظار دار
                                                                                                            حبس باشند؟ ديسال با ستيشان چرا ب ند؟ رهبرانا در زندان

بنده  را. يبرغان يرحمت كند مال محمدتق خدامثالً  اشتباه است. دشيبه خاطر عقا ياعدام كس :يمحمود احمد
  ترور شد. يياحمد احسا روانيخدا در مسجد هنگام نماز به خاطر مخالفت با پ

  خدا رفتگان شما را هم رحمت كند!: يپژمان محبوب
همه بحث و جدل  نيبه ا ازيافتاد كه ن يبه دست ما م ياسناد جاسوس«گفته:  زيعز هيهمسا :يالنصر خراسان بخت

هم  انيبهائ ،هيوجود ندارد. جناب همسا انيبهائ هيعل يمدركچ گونه يهاذعان كرد كه  نفر كيخدا را شكر » .نبود
  ارائه دهند؟!بعداً را  تان يجاسوسو سند  ندازنديبه زندان ب هيرا نس يشما و جناب شهباز ندتوان يم

  اهللا!ءانشا ديو رفتگان شما را ببخشا :يمحمود احمد
 نيبوك باز كنم كه در مورد اسيصفحه ف كي ديكه شما زندان هست يزمان دهم يممن هم قول  :يالنصر خراسان بخت

از  ن كهيا اي ديرو يم يزديشما در زندان به رحمت ا ايو هم باالخره  شود يم ادي. هم سواد دوستان زميبحث كن هيقض
  د. شو يمو حرف ما ثابت  ديكن يماعتراف  يبه جاسوس يزور ناچار

در باره مطلب روبرو چه  ،يالنصر خراسان بخت ينقد آقا يسمپات اعل و يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 
ان در يسخنان دشمنان بابغ شد و يز تبلينه تنها اشتراك اموال بل اشتراك زنان ن د، در دشت بدشتيترد بدون«: دييگو يم
ن امر پرداختند و با يا ينخست به اجرا يبارفروش يمحمدعل و مال نيالع هقرست... يقت نين باره چندان دور از حقيا
ش يب م و ز كيان نير بابيان به حمام رفتند و سپس سايزده باب رتيگر در كجاوه نشستند و سپس در برابر چشمان حيكدي

در دوران  يين جنبش قرون وسطايواپس، ي(محمدرضا فشاه» كور را زنده كردند...يافسانه باغ اپبه آنان اقتدا كردند و 
  )147-146، صص 1356دان، ي، تهران: جاوفئودال
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را  ها كامنتشدم.  دارياست از خواب ب يساعت مين .1390مرداد  15صبح شنبه،  3:17با سالم. ساعت  :يشهباز

در عراق و مسئول امور  ايتانيدولت بر ياتم يبازرس انرژ ،يسيانگل يكل ديويو مرگ د. خوب است درباره ماجرا مخواند يم

است.  يجالب و مهم يامن ماجر يدادند. برا يم حيتوض يمحبوب يآقا زين يقتل و ايو علت مرگ  س،يانگل انيبهائ يمال

  دهم. ينوشتن، بحث را ادامه م يداشتم برا يكه دل و دماغبعداً خود ادامه دهند، بنده  غاتيبه تبل يمحبوب يآقا
  

  !؟ديفرمائ يم يشوخ ،حسن يآقا :يالنصر خراسان بخت
و حسن محب  يشهباز يآقا فعالً خدا، سطح فكر رو حال كن.ه ب كنه يمن يشوخ ،جان النصر بخت: يپژمان محبوب

 ينظام به گلوچه  آناز  ريغ يزيكردن چ غيتبل ياسالم يكه در جمهور دانند يمو همه  كنند يم غيبنده را متهم به تبل
من . ميكن يمبده ما حال  حيشما توض ،يامور هست نجوريمحترم، شما متخصص ا يشهباز. چه يعني كند يممردم حقنه 

حرف  نيا يمعن ».يبود رانيا 1373شما تا سال «به من گفت كه  هيهمسااول بار  شدم. ديصفحه سه بار تهد نيتا حال در ا

 يو حاال آقا ،خواندند كه پرونده مربوطه را درست كنند »مبلغ«حسن محب بنده را دوم،  ».يشد ييشناسا«است كه  نيا

  . آمده است ياطالعات ياه به كمك شاخك شهيمورخ هم چون هم
  

 يرر ميج] +[. "ماسونو  يبهائ ،يكل ديويدكتر د"تا بعد: » رنسه«ت يدر سا ديرا بخوان يرار ميمقاله ج نيا :يشهباز

 ،يرر ميج شد. بنوشته يبهائپدرسون  يخانم م بنام ييكايآمر ياطالعاتمأمور  كي ريتأثتحت  يكل ديويشرح داده كه د

 نيا زين ياتم يانرژ بازرس بعنوان يكل يشغل تيموقع به عراق فعال بودند. يدر تهاجم نظام سيانگل يبهائسران جامعه 

 ديانجام گرفت كه گفت مطمئن است صدام به تول 6. يام. آ يكه حمله به عراق بر اساس ادعاها ديدان يداد و م ياجازه را م

 يكل ديوياست و د ياصل متهمبلر  ينشده. دولت تون دايالبته تاكنون پ ييها سالح نيو چن افتهيدست  يسالح كشتار جمع

  بود. نهيزم نيدولت بلر در ا مؤثرمأمور هم 
  

ن يحس ي[منظور آقا» توپخونه يعتيشر« يعني يشهباز يآقا الهيپ كه فردا هم دهم يمبه شما قول : يپژمان محبوب
 يهودي خواهد نوشت و جد هانيكدرباره بنده در  يمقاله طوالن كي] ياست. شهباز هانيكمسئول روزنامه  يعتمداريشر
  خدا كرده بود نبش قبر خواهد كرد. شيشو پ وساطت يمحمود احمد شيپ قهيو كه چند دقر من

 ي. مسلمانستين نيا ي. به خدا مسلمانمخواه يمجماعت عذر  نيمن از طرف ا ،پژمان يآقا :يالنصر خراسان بخت
 دهيكش امبرشيپ كاتوريكار يزد او هم مرد باشد و وقت گرانيدر مورد مقدسات د يحرف نيچن يكه اگر كس ستا نيا

 نيرا توه »يعبداهللا خان شهباز«كه  يازشهب يهست؟ آقا نجايا يخودش ببخشد. چند مسلمان واقع يشد به بزرگوار
  . جماعت نيمفصل از سعه صدر ا ثيتو خود بخوان حد ،كنند يم يتلق

   قبول نكرد. :يمحمود احمد
 يآقا خوش بگذره!] +. [ديكه اعتبار مطالبش را بفهم »رنسه« تيهم صفحه اول سا نيا :يالنصر خراسان بخت

  بوده؟! يجور نيشما هم قاتيهمه تحق يشهباز
  

. در ديكن انيتان را ب و نظرات ديصفحه حضور داشته باش نيشما در ا لميمن ما ،النصر بختو  يمحبوب انيآقا :يشهباز

مواظب كالم و قلم خود  لطفاً. ميكن يم تيصفحه حدود ادب را رعا نيدر ا يول د،يسيبنو ديخواه يخود هر چه م يها تيسا

مردم را جلب  نگونهيا يها قلوب و روش بيادب و تحب قياز طر يبهائ نيمبلغ ه. در گذشتديكن تيو ادب را رعا ديباش

  فراموش كرده. يكله را ب انينيشيپ رهيفهمد و س ينم يزيمسائل چ نياز ا يبهائ دينسل جد ظاهراً .كردند يم
  

 [style] لياستا ظاهراً ؟ينيب يفرستاد م يكه شهباز يا آخر مقاله يرفرنس چيجان، شما ه النصر بخت: يپژمان محبوب
  . خواب باشه ريتعب تيوبسا كي ني. فكر كنم اهيشهباز هيشب يليطرف هم خ

  

  .1390مرداد  15صبح شنبه،  3:41خدا نگه دار تا بعد. ساعت  فعالً :يشهباز
  

و ما را  يكرد يشداوريهم شما باز پ ديشا ،ميدان يمن يزيچ انينيشيما از پ ديجان، بله شا يشهباز: يپژمان محبوب
  . ستميمبلغ ن ،ناب است يفارس ،استاد سمينو يكه نم ي. به عبرستمي. بنده مبلغ نيمبلغ فرض كرد
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ادب گفتم به سهم  رهيخارج از دا ياگر هم سخن .شما ممنونم ينواز از مهمان ،يجناب شهباز :يالنصر خراسان بخت
معذرت  كشند يذاب معسخنان بدون مدرك شما  به خاطركه  يانيبهائ. از طرف شما هم از مخواه يمخودم عذر 

  . منان زديعبادات شما مقبول درگاه ا .مخواه يم
 ينقد آقا يسمپات اعل ميديد و مينمرد رسد. يم يتر تر از تازه تازه ،رسد يم يباغ بر نيا هر دم ازحسن محب: 

  چه؟ گريد. شناس ازآب درآمد اسالم گو و اسالم يالنصر خراسان بخت
 اي يدرك نيچه؟ توه يعني» نقد يسمپات اعل« ،ندارم حسن جان يمن سواد درست و حساب :يالنصر خراسان بخت

  . راستشو بگو ،نه
حدود  ياتهامات جنس .يعقب يلي! خيعقب يزيست يبهائسال از قافله  50شما حدود  ،جان يحسن: يپژمان محبوب

 فيدر كهف تشراحتماالً منقرض شد. شما  شيسال پ 20حدود  زانيست يبهائ نيشروع شد و نسل ا شيسال پ 50
  . يداشت

  من هم جاسوس هستم؟ يعني ،آهان :يالنصر خراسان بخت
گفت آقا  ؟ي. نخوندمينفر باش كيگفتند احتمال داره شما و من  يجان، امروز صبح استاد شهباز النصر بخت: يمحبوبپژمان 

  .دي، من كه كفم برالنصر بخت/ يمحبوب انيآقا اي

  باز.  شعبده مورخ/ :يالنصر خراسان بخت

داغه، دست استادتو  زايچ جور نيو ا ،يماسونر ،يهودي ترور، جد غ،يتبل ،يجان، االن بازار جاسوس يحسن: يپژمان محبوب

اگه حال  يول ،شه ينمآب واست و نون  ي. طرح اتهامات جنسده يخب خط م يليرو هر روز بخون، خ هانيك. ريبگ اديبخون 

  .سيبنو استهرچه دل تنگت خو م،يستين ليما كه بخ يكن يم

به  يارتباط چيكه ه، درباره مطلب فوق يماندگ عقب و يزيست يبهائتهمت  يجاه ب، يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

  . كن. ممنونم مستند را دروغ آن راست و يعنير كن ظاظهارن اي سيبنو يمستنداً مطلب ،ندارد ياتهامات جنس

خود و سال حضورتون در تهران  يكه اطالعات خانوادگ ديا فراموش كرده ايگو ،يجناب محبوب ه مختار:يهمسا
 ديو البته بنده حمل بر صحت كردم. شما بهتر بود قبل از احساس تهد ديمرقوم كردشخصاً بحث  نيهم ) را در1377(

مناسب مجلس دعواست و از  تر شيبروش گفتگو  وعن ني. اديانداخت يتان م يقبل يها به نوشته ينگاه يو ترس ساختگ
  كاهد. يخودتان م يها ارزش گفته

بار دو . يباش يكه شما از ما راض ميكن يمكم  يكي واجب است. هيجان، احترام همسا هيچشم همسا: يپژمان محبوب
فقط  اينما شده  خواب .حرفا رو آورده نيثابت كنه از كجا ا ديبااو  .است يازل يفشاه يحسن جان، آقا. شدم ديتهد

 يذكر نشده. بنده هم راستش رو بخوا يزيچ نيچن يبهائ يها خيتاراز  كي چيگل كرده. در ه شيا غرض و مرض فرقه
دوست  دار است. به ذهن خنده يواه اليخ نيتخطر ا يبگم كه حت متوان يمبهاءاهللا  ميتعال ياز رو ياونجا نبودم. ول

  ؟يكن يم يدار غيتبل يگ يباز نم سم؟يعفت و عصمت رو برات بنوبه راجع  يبهائ ميتعال يدار
در مورد  )50 سئوالبهاء ( ينعليرزا حسيم از »و جواب سئوالرساله «در ، يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

 يدر پ كه .»راجع است العدل تيب ين امور به امنايا«ن گفته : يشده كه در جوابش چن سئوالحرمت ازدواج با اقارب 
حاكم بر ازدواج با اقارب،  يها تيشما راجع به محدود«ن آمده است: يچن العدل تيب 1981ه يژانو 15ام يآن، در پ

اند به اطالع شما  ن خواستهيهمچن العدل تيب ،ديا كرده سئوالسازد،  يكه ازدواج با زن پدر را ممنوع م يمورد يسوا
 .داند ينم يراجع به ازدواج با اقارب مقتض يلين تكميصدور قوان يت را برايهنوز موقع يم كه آن معهد اعليبرسان
را روشن  باره ما نيدر ا.» خود نفوس مؤمنه محول شدهبه عهده ن مورد يدر ا يريگ ميتصم در حال حاضر ،نيبنابرا

  چه؟ يعنيامر به نفوس مؤمنه  نيمحول كردن ا .ديكن
 كيشما  ؟هيازل يفشاه يمحبوب يقاآ ن؟يديقرض م گهيچقدر نون به همد ،يخراسان و يجناب محبوبجعفر ناصر: 
 ،يجناب خراسان بدون نقص است؟ تيبهائ زيوجود ندارد چون همه چحتماً  اي .ديكن يرا معرف تيبهائمنتقد منصف 

به  همه نيا لياسرائ »دوست انسان«چرا دولت  و كجاست؟ تيبهائ يها تيمركز فعال ،ديدار ازين يكه به سند جاسوس
 رينان ندارند چون نظآبه  يا عالقه نيتر كوچك رانيند اما مردم اا مسلمان] يخلق [فرقه رجو نيمجاهد شما لطف دارد؟

با برداشتن علم  ديكن يمشما گمان . پناه برد رانيبه بهانه سركوب طرفدارانش در ا يدولت ضدبشر كيشما به دامن 
نه محاكمه  و ميمشغول قيصفحه به بحث وتحق نيما در ا د؟ينگه دار دهيرا پوش قتيتا ابد حق ديتوان يم تيمظلوم
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  . با شما برخورد كرد يشما با چه متانت يها نيتوهكه با وجود  دياموزيب ياز استاد شهباز .يبه كس نيوتوه
 يوقت ن،يبهاءاهللا كه فرمود هيتون و توص يقبل شاتيانه برخالف فرماتأسفم ،يجناب محبوب :يرانيا يعل

د. يشو يم ادب خارج طهيو از ح ديفرمائ يتعرض م شود يمافتد و مقصودتان حاصل ن يمقبول نم تان يها صحبت
اشاره شد به كشتار مخالفان  نيشيدر چند كامنت پ ،ن كهيا ي. نكته بعدديكن تيتان را رعا بزرگان هيحداقل توص

 ايند ا دروغ ها نيا ايآ .ديها هست دروغ نيبه زعم شما ا ديشا انيشما در جر قطعاًو  تيبهائ يستيترور اتيبهاءاهللا و عمل
وگرنه بحث را به سمت  مياستفاده كند يبفرمائ دياگر پاسخ مستدل دار ؟ديفرمائ يرا چه م ليكشف الحمطالب  ر؟يخ

در مورد  ءبها دگاهينوبت به د تا بعداً ديبده حيكشتار توض نيدر مورد ا فعالًشما  .لطفاً ديو شانتاژ نكشان گريد يجاها
  . عصمت و عفت برسد

 نيمعتقدم كه بدون ا و دانم يم رانيدر خارج از ا تيبهائمعامالت رهبران  يرا قربان رانيا ونيبهائمن جعفر ناصر: 
همانطور كه در  كنند. يخود زندگ شياندگريد هنانيم بدون دغدغه در كنار هم ستندتوان يم رانيا انيبهائها  سهيدس

زرساالران جداست  ها و حساب دولت ميگو يم. باز هم اند كرده يدر كنار هم زندگ ،ونيقشر يبدخواه برغم، گذشته
 نيتوهنه و در ضمن اهل بحث و  گرند دوست و مسامحه صلح يمردم و چه... ،يبهائچه  ،چه مسلمان رانيمردم ا يول

  و ناسزا.
ازدواج در «با عنوان » ن كمانيرنگ«در وبالگ  يارجاع به مطلب. [شما رو بدم نكيلاول حسن جان، : يپژمان محبوب

به اصل  ،يكن يممطالعه  اديرو ز زيست يبهائ يها تيرو هم اضافه كنم كه شما چون سا حيتوض نيا فقط ]+ »ين بهائيآئ
كنند كه از  نيدستچ يجور يشهباز يمطالب را مثل آقا ها نيا ديكه شا يكن يمهم ن . فكريندار يموضوع دسترس

در مورد  اميپ نيا، كنه يم ياريآنطور كه حافظه من  ،العدل تيب اميپ نيدر امثالً، انحراف حاصل بشه.  يجهت اصل
كننده،  . لذا هدف فرد سئوالباشد يم »تابو«و خاله  ييدا ،هست كه ازدواج با فرزندان عمو، عمه كايآمرمثل  ييكشورها

با فرزندان عمو، عمه،  ندتوان يم انيبهائ ييكشورها نيدر چن اياست كه آ نيا ،شود يممشخص  اميپ يچنانچه از فحوا
 نيكنند. البته ا تيكشور متبوع تبع يها كه از سنت دهد يمجواب  العدل تيبو  ؟ريخ ايكنند  ازدواجو خاله  ييدا

 نيدر ا سئوالجان، جانم برات بگه كه  يمورد نظر شما حذف كرد تا موضوع معلوم نشود. حسن تيقسمت آخر را سا
شامل فرزندان  ايمحارم است كه آ نيا رهيبلكه از وسعت دا ست،يها ن از حداقل ست؛يدر مورد مادر و خواهر ن اميپ

   :ديگو يم عبدالبهاء. ريخ اي شود يمو عمو  ييخاله، عمه، دا
هر چند بعد  نيزوج نيب يعنيباشد  ديكه از جنس بع دينما يچنان اقتضا م ـهيدر ازدواج حكمت اله ...«

و محقق است و  مسلم زيدر فن طب ن نيبهتر گردد و ا تيو صحت و عاف ماتريس و خوش تر يسالله قو ،تر شيب
 ديجنس بعه ب يشيخو ديتا تواند انسان با ،لهذا مشروع و عمل به موجب آن منصوص و فرض. هياحكام طب

  » .دينما
   :نديفرما يم زين و

بشر و اسباب  هيزوج و زوجه مدار صحت بن نيب يشيبعد نسب و خو رايتر، ز اقتران هر چه دورتر موافقدر  ...«
  »است... ينوع انسان نيالفت ب

ورشكسته  غاتيخود و تبل االتيهم شما از خ عرض كنم كه باز ديبا ،يبهائبه جامعه  ليدر مورد لطف دولت اسرائ
اماكن  ارتيز يتنها برا انيبهائرا ندارند.  ليو حق سفر به اسرائ يحق زندگ انيبهائاوالً، . ديكن يم تيتبع زانيست يبهائ

كه مسلمانان در  يشهروند ياياز مزا يحت انيبهائسفر كنند.  ليبه اسرائ ندتوان يمروز  9مقدسه خودشان تا حداكثر 
است كه حقوق و حدود  يرابطه حقوق كي ليو دولت اسرائ يبهائرابطه جامعه اً، يثان. ستنديدارند برخوردار ن لياسرائ
 نيجست. متن ا ديملل متحد با مانبا ساز يافند  يقرارداد را در مكاتبات شوق نيا يها هي. پاكند يمرا معلوم  نيطرف

  . ديبخوان دياگر دوست داشت دهم يم نكيل رياست و در ز يمكاتبات طوالن
   ]+ »ليبا دولت اسرائ يرابطه جامعه بهائ«با عنوان » دم جنبانك«در وبالگ  يارجاع به مطلب[

   .يكرد دميناامواقعاً جعفرجان، 
. شما دمينون دارم م يهرچ تيبهائ روانيبه بعد من هم مثل پ نياز ا ،جعفر جان ديببخش :يالنصر خراسان بخت

هم  يجناب شهباز اياست؟ آ لياسرائدر  تيبهائ يها تياست كه مركز فعال نيشما ا يتنها سند جاسوس ،جعفر جان
  رند؟يپذ ياستدالل را م نيا
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 ؛دار است مقدار خنده كيبشود  دايدار و جلدشده پ صورت منگولهبه  يسند جاسوس ن كهياانتظار  :يمحمود احمد
داشتند و جاسوس بودند  يمسلمان يهم كه ادعا يدر مورد كسان .نطوريهم هم گرانيدر مورد د انيبهائنه در مورد 

 ايفرد خائن  كياست كه  اتشيفرد در دوره ح يها يريگ جهت از اقدامات و يول نخواهد شد. افتي يسند نگونهيا
او در دوران صدارت و قبل از آن  ياسيس يمجموع رفتارها .يآقاخان نور رزايم ،مثال يبرا .شود يمجاسوس شمرده 

  اوست. انتيسند خ
  

  . 1390مرداد  15صبح شنبه،  10:53ساعت  :يشهباز

اهللا افنان  بيحب يادعاصرفاً  ني. استيمحمد باب مستند ن يبا عل يرازيش يرزاينسبت م يادعا ،يبلخ نيالد جناب جالل

كرد و  هيتق يآورد ول مانيدر خفا به باب ا يرازيش يرزايم كنند يمادعا  يتازند كه حت يافراد تا بدانجا م ني. ارياست الغ

  پنهان نمود.

 يتيباب اهم يخانواده پدر در واقعمحمدرضا بزاز بود.  رزايكه پدرش م نيبجز ا ميدان يمن يزيباب چ يما از خاندان پدر

باب  يخانواده پدر ياي. از بقاشود يمباب و خاندان زن باب اطالق  يخاندان افنان به خاندان مادر ليدل نينداشتند و به ا

  .ميندار ينشان

 ديجد انتينسخ اسالم و ظهور د يبلكه مدع ستياز اسالم ن يا شاخه تيو بهائ هيباب ،يموسو قيسركار خانم شقا

   بخوانند. "يبهائ انتيد"اصرار دارند خود را  انيبهائ ليدل نيبه اهستند و 

 يكردند و با برخ انينظرات خود را ب ليبه تفص يالنصر خراسان بختو  يپژمان محبوب انيآقا ر،يسه روز اخدر طول دو 

 اديمرا به  هيرو نيا بارز بود. انيآقا نيانه، پرخاش و گاه اهانت در قلم و گفتار اتأسفشدند. م زيدوستان وارد مجادله ن

 نيكه ا يو پرخاش به مخالفان و كسان ريو تخطئه و تكف ييت القانظرا رشياصرار بر پذ اندازد؛يم يفرقه رجو غاتيتبل

من  يها قلم و نوشته اياتهام وارد شده كه گو نياز جمله مكرر به من ا جسارت كنند و آن را نقد كنند. اي رندينظرات را نپذ

 يمن بودم كه با جرئت در برخ نيا واقع درادعا عكس است و  نيا نقش داشته است. انيبهائ هيعل ييادعا قاتييدر تض

نمونه، انتشار فهرست  كي .شد يماعمال  انيبهائ هيپرداختم كه عل يناپسند و مشكوك يها موارد مهم به مقابله با روش

هفتاد  يبهائ دنيگردان يماجرا ،گرينمونه د .بود كه آن را به شدت مشكوك دانسته و محكوم كردم رازيدر ش انيبهائ ياسام

به خود  يكه هر كس شود يماست و سبب  مؤثرطبعاً برخوردها و مواضع  نگونهيا .است ساله با دستبند و پابند در تنكابن

  مشابه دست زند. يبر اساس تعصب و جهل به اقدامات ايمشكوك و طبق برنامه  يها زهياجازه ندهد با انگ
  

كه در مقابل اتهامات  شود يمن ليدل نيع دارم و از آن ممنونم. اما ااطال باره نيبنده از نوشته شما در ا: يپژمان محبوب
  . باشم تفاوت ينادرست شما ب

  

اقدامات مواضع  نگونهياام كه در موارد متعدد در برابر  جسارت را داشته نيبوده و من ا مؤثر قطعاًمواضع  نيا :يشهباز

 شيدراو عتيشر هينيحس بيمانند تخر يدر قبال حوادث ينبوده، بلكه حت انيتنها در قبال بهائ هيرو نيا كنم. انيخود را ب

در  داشته باشد. نيسنگ يامدهايپم يبراتوانست  يگرفتم كه م يمواضع رازيش هينيانفجار حس يدر قم و ماجرا يگناباد

 يو رايحساس كشور سخن گفتم ز يها از وزارتخانه يكيوقت  يمعاون فرهنگ هيعلرسماً قم  يها يگناباد هينيحس يماجرا

  شاغل است.[...] دانستم و خوشبختانه فرد فوق بركنار شده و هم اكنون در  يرا مسبب واقعه م

. ستين انيدر م يزيست شياست و مسئله دگراند يدغدغه فكر كي يگر يبهائو  يگر يبابمن، پژوهش در حوزه  يبرا

  كنم. انيالمقدور ب يرا حت يخيناشناخته تار يها تيكه بكوشم واقع شود يمدغدغه سبب شده و  نيا
  

 تيبه واقع تر كيتر و نزد تر، روشن يمنطق يتيهم به روا انيبهائكه در مورد  دوارميخدا عمرتان دهد، ام: يپژمان محبوب
  . به استراحت هست. روزتان خوش، خداحافظ ازيوقت است، ن ريد ،كنم يمزحمت كم  گري. بنده دديبرس
  

) اني(زرتشت انيپارس يتكاپو نهيشينبوده است. درباره پ تيبهائ خيام و تالشم محدود به تار دهيراه كوش نيدر ا :يشهباز

 قمياز آن منتشر شده و متن كامل تحق ييها دهيام كه گز كرده يكار مفصل زيتا امروز ن يصفومتأخر از دوران  رانيهند در ا

من،  يها از موضع محقق است و نوشته يگر يبهائ - يگر يباببرخورد من به مسئله  به صورت كتاب منتشر خواهد شد.

را مأخذ ذكر  ياحتمال سرقت علم ليكه به دل ي، همه مستند است مگر در موارداند كردهمطرح  انيكه آقا ييبرخالف ادعاها
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گذرا به ارتباطات خاندان باب با  بطور »رانيدر ا يگر يبهائ خياز تار ييجستارها«مثال، در رساله  يبرا ام. صالح ندانسته

 قيتحق نيگذشت و ا يكه منتشر خواهد شد. مدت قاتميسده نوزدهم اشاره كرده و ارجاع دادم به تحق اكيتر يتجارت جهان

را مطرح كرده  ييادعامأخذ بدون  يبرخاست كه شهباز ييها كامل منتشر نشده) و زمزمه بطور زيمنتشر نشد (و هنوز ن

 انيرا منتشر كردم كه با سكوت كامل مدع] +[» اكيتر يو تجارت جهان خاندان باب«مستند كامالً  قيتحق ت،ينهادر  است.

 خيدر تحوالت تار مؤثركانون  كي بعنوان يگر يبهائ - يگر يبابمن شناخت  ياشتغال فكر ن،يفوق مواجه شده است. بنابرا

  بهاء. ايباب  ينيد ياست نه بحث درباره ادعاها رانيمعاصر ا
  

فروش تجارتخانه  يكرد، فاكتورها يموضوع را بررس نيا ءايتجدد و احعباس امانت هم در كتاب : يپژمان محبوب
 يگريشما با كس داحتماالً  .ستيدر آن ن اكيكرد كه تر ديتأككرد و نام تك تك اجناس را نوشت، و  دايباب را پ

  . دياشتباه گرفت
  

شورش  دهيبه پدفرضاً كه گونه  هماننگرم  يم دهيپد نيبه ا ياسيس يخنگاريمن از منظر تار گر،يد بعبارت :يشهباز

   ندارم. يكار هيلياسماع ينيد دينگرم و به عقا يم يمحالتآقاخان 

  ؟برم يرا به كار م "يبهائ انتيد"نه  "يبهائفرقه "و اما چرا عنوان 

 يبزرگ دارا اني. ادكنند يمرا اجرا  يمناسك روانيپ نيدارد و ا يروانيكه پ شود يماطالق  يديبه مجموعه عقا "نيد" 

 التيو از تشك ستنديدر سازمان خاص متشكل ن روانيپ ان،يدر اد .اند گرفتهنام  "يروحان"هستند كه  يرهبران و متخصصان

 التيتشك نيدر قالب ا نيد روانيو پ ديايب انيبه م يالتيسازمان و تشك نيكه چن ي. زمانكنند يمن تيخاص تبع تيو مركز

از مردم جهان  يارياست. بس نيد تيحيمثال، مس يبرا است. "فرقه" ستين "نيد" گريد نيشوند، ا نيتابع نظم مع

 يوقت يول .كنند يمن تيتبع ياسيدر امور س ژهيبو يخاص تيو از مركز ستنديعضو ن يخاص التيدر تشك يهستند ول يحيمس

، و از انضباط و سازمان شوند يمها) منتشكل  تي(ژزوئ ها يسوعيمانند مثالً سازمان خاص،  كيدر  انيحيمس نياز هم يبخش

  فرقه است. يسوعياست؛ فرقه  نيد تيحي. مسنديگو يم "فرقه"ها  ، به آنشوند يمبرخوردار 

فرقه. در رأس  كيبه  يعنيسازمان منسجم و منضبط و متمركز شباهت دارد  كيبه  ،ينيد ميارائه تعال برغم ،يگر يبهائ

، نقشه فرضاً برخوردارند. يفرقه از انضباط جد يمستقر است و اعضا فاياعظم است كه در ح العدل تيب يالتيهرم تشك

كامالً  را انيجر نيگونه ا آغاز شد، وجه فرقه تيو گسترش بهائ غيتبل يبرا يافند يكه در زمان شوق ،رهيپنج ساله و غ يها

گاه  اي يدوره زمان كي يبرا شوند يم) موظف التي(تشك يسمنان به دستور رهبرمثالً  انيكه بهائ يزمان .كند يمروشن 

متمركز است نه  التيتشك كيروش  نيا غ،يتبل يبرا يخارج يبه كشورها ايگرگان مهاجرت كنند مثالً عمر به  يتمام يبرا

منابع  اي ياخبار امرتوان در مجله  يم يريتبش يها و برنامه يغيتبل يها تيمأمور نگونهيااز  فراوان يها نمونه .نيد كي

و در آنجا  ماند يدور از وطن خود م اريبس يروستا كيعمر در  انيتا پا يا خانواده يموارد حت يبرخ مثال آورد. در يبهائ

  است. اريبس ها نمونه ني. از اشود يم يبوم

 يدارند و تعداد فراوان تينفر عضو 4500صفحه حدود  نيدر ا ست؟يچ تيبه بهائ رانيمردم ا تياكثر تيعلت حساس

به من نداشت؛ از  يشد ربط يالنصر خراسان بختو  يمحبوب انيكه منجر به مجادله با آقا ييها . واكنشخوانند يممباحث را 

موضع  انيدر قبال بهائ ينياند و نه از سر تعصب د ياسالم ينه عامل جمهور ،دارند ييبود كه نه با من آشنا يكسان يسو

  . مواجه شدند انيگرفتند و البته با برخورد تند آقا

 غاتيعلت تبل ايآ ند؟يب يو مخرب م يمنف انيجر كيرا  تيكه بهائ ستيچ يرانيفرهنگ در جامعه ا نيا شيدايعلت پ

اهل تساهل و  يمردم انيرانيكه ا نيجامعه را دگرگون كرد برغم ا كيفرهنگ  غاتيبا تبل شود يماست؟ مگر  زانيست يبهائ

موارد به جز ، عموماً يول ستين رشيمورد پذ تيهر چند بهائ يرانيهستند و از جمله در فرهنگ ا ديتسامح با همه عقا

در برخورد به  كهگونه  همان؛ نكرده استد ييتأرا  يمعمول انياز سر جهل و تعصب به بهائ يبرخوردها يكس ،يياستثنا

  .ميا نبوده يحيمس يكشورها يمشابه برخ ييگاه شاهد برخوردها چيه انيميكل
  

صات تمقاله مخ نيدانشجو است. ا كينامه  انيمقاله پا نياست. ا ديمقاله مف نيدر رد نظرات شما ا: يپژمان محبوب
  ] +ت. [سيتصات نخاز آن م كيچ يه يدارا يبهائ انتيكه د دهد يمو نشان  شمارد يم ها را بر فرقه
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 هيسده واكنش جامعه را عل كياز  شياست كه در طول ب تيبه گمان من، علت در برخورد و روش خود بهائ :يشهباز

  است. ختهيخود برانگ
  

  د. استفاده كنن تر شيبتا خوانندگان  دهم يمشما قرار  اريو در اخت كنم يمانشاءاهللا مقاله را ترجمه : يپژمان محبوب
  

دوران پس از  يستيترور اتيدر عمل انياز بهائ يام، از جمله نقش گروه افتهيخود  قاتيآن چه من در تحق :يشهباز

كه  ،يبهائثروتمند  يها . خاندانستين يا ناشناخته دهيپد، يمّلدر تاراج ثروت  يبهائ نيمع يها نقش خاندان ايمشروطه 

   .اند گرفتهشكل  ها انيبن نيبر ا د،را به دست دارن يبهائجامعه  يرهبرعمالً 
  

 رفتند؟ يو به دانشگاه م كردند يم هيمانند مسلمانان تق يعني ؟يچ يعنيحرف  نيا يشهباز يآقا: يپژمان محبوب
 نيمن، ا به نظر. شوند يمشان  باعث اخراج شان نيبا سماجت خود در اعالم د انيبهائ نيگفته بود كه ا يكلورز يآقا
  . كنند يم رانيدر ا شهيو اند انيب يآزاد نهيو هز كنند يمشان را فدا  ندهيبا شجاعت خود آ ،نيجوانان نازن نيا ان،يبهائ
  

 دستيته يها از خاندان انياز بهائ يبخش دست دانست. كيتوان  ينم گريرا مانند هر جامعه د انيبهائ :يشهباز

مثل  ييدر روستاهامثالً  اند بوده يبهائموقوفات  اي يبهائامالك پهناور ثروتمندان  يايو در اصل رعا اند برخاسته ييروستا

  .زديجنوب  يروستاها ياريدر شمال فارس و بس يآباد و خرم سيآباد و درغوك و ادر همت
  

به اندازه تمام  ،داشتند هيكه دوستان شما بر مسند حكومت تك ،سال گذشته يسدر طول  رانيا يمّلثروت : يپژمان محبوب

  .ستين يا ناشناخته زيهم چ نيبه تاراج رفت، ا رانيا خيتار
  

برخاسته  يبهائسرشناس  يها مانند خاندان اند بوده يهوديكاسب و ثروتمند  يها از خاندان انياز بهائ يبخش :يشهباز

 ياسالم ياز جمله جمهور ران،يدر ا يو هر حكومت ستينگر كساني انيبه بهائتوان  ينم ن،يبنابرا از كاشان و همدان.

  داشته باشد. انيبهائ ابرخورد ب يبرا يمدون استيس ديبا ران،يا

 يجداعتقاد  نيد كيبه عنوان  تيبه بهائ يعنيمعتقد هستند  انيبهائ يبرخ .ستندين كساني انيبهائ زياز نظر اعتقادات ن

 تيو به بهائ اند برخاسته يبهائكه از منشاء  يكسان يعني خوانم يم» ان سكوالريبهائ«ا ي »كيالئ انيبهائ«را  يبرخ دارند.

   .نديمنافع خود بهره جو شبرديپ يبرا تيگونه بهائ از ساختار فرقه كوشند يم ينگرند و در موارد يتعلق م كي بمثابه
است.  نيچن زين انيهوديدر مورد  .ستندين يبهائ ،"كيالئ"من  ريبه تعب اي ،منؤرميغ انيكه بهائ ستيبدان معنا ن نيا

 جيدر كمبر ليجهان تعلق داشت، در دوران تحص يهوديخاندان  نيتر كه به سرشناس لد،يروچ كتوريمثال، لرد و يبرا

 تيبا بهائ قيعم يوندهايتعلقات و پ ليعباس امانت به دل اي ارشاطريمانند احسان  يكسان گر،يبه عبارت د بود. ستيماركس

سواد  كم يبهائاز فالن  شيب ،كايرانيدانشنامه ادر مثالً  ،يگر يبهائو تالش و سهم فراوان در حفظ و گسترش سنن 

 هيو روح يو شوق عبدالبهاءباب و بهاء و  ينيد يادعاها ايباشند  ستيئ آتهاصوالً  ديكه شا نياند برغم ا يبهائ ييروستا

  .رنديرا به سخره گ يكنون العدل تيب) و يماكسول (ربان

در مطبوعات گسست  ييها هيبا درج اطالع ياند كه در زمان وقوع انقالب اسالم يكسان ستند،يكه كم ن ان،ياز بهائ يبخش

مانند  نينش يبهائمناطق متراكم  انيفراوان از بهائ يها نمونهخود به اسالم را اعالم كردند.  وستنيو پ تيخود از بهائ يجمع

  توان ذكر كرد. يم رهيو غ رهيسروستان فارس و غ اي رازيش يمحله سعد
  

  .عرض كنم ديخسته نباش كي. فقط خواستم يسالم استاد شهباز :يمحمود قاسم
  

  . كنم يمام و جبران  افتهي ي. فرصتسي. دو سه روز نبودم در فزيعز يممنون جناب قاسم :يشهباز

آشكار  نكيا يسال از انقالب اسالم يپس از گذشت س يول م؛يكن يداور ميتوان يادعا نم نيبودن ا يواقع زانيدرباره م

 ياسالم يقدرتمند در ساختار جمهور اريبس يها يالب ايها  به شبكه يبهائ يها نومسلمانان برخاسته از خانواده نيشده كه ا

شده و قدرت فراوان  دهيبركش يساالر وانيدو منسجم در هرم  رومندين يوندهايپ ليتنها به دل نهو  اند شدهبدل  رانيا

 يها ها در زمان انقالب به خانواده از آن ياريكه بس يدر حال اند شده زيثروتمند ن اريانسجام بس نيا لياند بلكه به دل افتهي

  تعلق داشتند. يبهائمتوسط  اي ريفق
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به نام  يو خانواده ا كند يمامر مثالً كه  يالتيتشك ؛است تيمنضبط بهائ التيتشك يمعمول انيدر مسئله بهائ گريمعضل د

كه بر مقدرات و  يالتيتشك يعني؛ شود يم يو بوم كند يمفارس مهاجرت  ريبه بندام تيو اشاعه بهائ غيتبل يبرا[...] 

  فراوان دارد. لطخود تس يسرنوشت اعضا

كه  ستكايآمرو  يغرب ياروپا ميثروتمند و مقتدر مق اريبس انيبا بهائ التيتشك نيا تيكه هدا ستين ديترد نيدر ا زيو ن

 كايآمركانون در  نيكه ا ستين ديهستند و ترد يهوديريو غ يهوديثروتمند  يها يبا سران الب كياستراتژ يوندهايپ يدارا

  .كند يمها عمل  نئوكان يرانيا يبه عنوان شاخه و بازو

 يلياست كه به دال ،ييكايآمرنوشته خوان كول، محقق مطلب ها  نئوكان هيشناسم كه عل يكه م يسرشناس يبهائتنها 

  حضور نداشت. زيتورنتو ن شيداند و در هما ينم يبهائخود را  اياكنون گو يشد ول يبهائ

نمونه، نقش  كياست.  انيدر موارد فراوان ع يقدرت و ثروت جهاناول درجه  يها كانونبا  يبهائسران فرقه  ونديپ نيا

از  يگروش تعداد قيدر هند است از طر يگر يبهائمانند تاتا، در اشاعه  ييها هند، خاندان يثروتمند پارس اريزرساالران بس

در آن  يدر دهل انيكه معبد لوتوس بهائرا  يپهناور اريبس نيتا بدانجاست كه زم تيحما نيا .يگر يبهائهند به  انيپارس

برخوردار  يدر سطح جهان زين يميعظ ياز پشتوانه مال تيبهائ گر،يد اهدا كردند. بعبارت يثروتمندان پارسن يا هساخته شد

  است.

 را به دست داشت، و نقش او بعنوان ايتانيدر بر يبهائسازمان  يمال تيكه مسئول ،يكل ديويدر مورد مرگ مرموز دكتر د

كه  يندارد. كسانمأخذ » رنسه« تيفرمودند كه مقاله سا انياشاره كردم. آقاقبالً عراق،  يدر امور اتم ايتانيبازرس دولت بر

 اي واشنگتن پستفرضاً شما در مقاالت  يعنيفاقد رفرنس است  يستيكه مقاالت ژورنال دانند يمدارند  ييآشنا سميبا ژورنال

. مقاله مربوط به ديابي يو رفرنس نممأخذ  ستياكونومچون  يدر مقاالت مندرج در مجالت سرشناس يحت اي مزيتا وركيوين

 رياخ يها سالاست كه در مطلب  يبر انبوه يمقاله متك نيمعهذا، ا است. نگونهيا زين »رنسه« تيدر سا يكلد يويدكتر د

و چون  شد هيته ايتانيدولت بر يبرا 2003ن ماجرا در سال يدرباره علت اكه  يمفصل يها منتشر شده از جمله گزارش

  ] +معروف است. [» قات هاتونيتحق«قات با لرد هاتون بود به ين تحقيت ايمسئول

به ، به عنوان نمونه، زي. خوانندگان عزكنند يماشاره من  يها مأخذ بودن مقاالت و نوشتهفاقد  اي ينشيمكرر به گز انيآقا

درباره نقش است  يمطلب، ي] دوم+[ درباره خاندان باب است. قيهمان تحق ياولكنند.  يمراجعه و خود داورمن دو مقاله 

قياز طر يگر يبهائو گسترش  تيدر تقو ران،يدر ا ايتانيحكومت هند بر ياطالعات يها مسئول شبكه پورتر،ير رير اردشس 

  ]+[ ت.يبه بهائ رانيا انياز زرتشت يگروش گروه

  . 1390 مرداد 15بعدازظهر شنبه،  0:13ساعت 

ثبت شده.  زين يفارسنامه ناصرشهرت در  نيمعروف بودند. ا »ياكيتجار تر«باب به  يخاندان مادر ،يجناب محبوب

در  زين يبودند. خانواده فروغ اكيدر كار تجارت تر زين ،يليو خل ينماز و يبزرگ تجار جنوب، از جمله بوشهر يها خاندان

متعلق به ، ساسون يشاخه تجارت شرق در آن روز بود و كمپان نيتر مهم اكيتر يانبود. تجارت جه اكيكار تجارت تر

 ييداشتند. پس، دا رانيا اكيرا در تجارت تر ينقش اصل يپارس يبها يجيج يدجير جمشس يو كمپان ،يبغداد انيهودي

   كرد؟ يباب در تجارتخانه خود چه صادر م
  

م ا هلكبرم و هم دود از  يار لذت ميهم بس كنم يمرا مطالعه  يمقاالت استاد شهباز كه يوقتواقعاً  :ييحايحا مسيمس
شان را يا ياز مسائل وجود دارد. از خداوند طول عمر با عزت همراه با سالمت يليپشت پرده خچه  آنشه از  يبلند م

  خواستارم.
 ايداند  يمستقل م نيد كيخود را  تيبهائا يآ -1 ن؟يچند سئوال ساده رو جواب بد نيا شهيم ،سالمد: ينا اميب

و نبوت و امامت و معاد و...  ديدر مورد توح ست؟يشان چ ينيب و جهان ياعتقاد ياصول كل -2 از اسالم؟ يا شعبه
  منظورم است.

  با هست. ي، كارتان زيشهبازروزه آزاده: جناب يف
ندارند.  يو مشكل كنند يم يزندگ ايكشور دن 180در  انيبهائ دييگو يمشما  ،يمحبوب يآقا :ين معصوميد حسيس

 اي ؟هم ندارند يپردازند و مشكل يآن م غيو به تبل كنند يمرا اعالم  شان نيد ياسالم يدر كشورهاواقعاً  انيبهائ يعني
 ندتوان يمن انيعيكه ش ،مذهب يسن يهم در كشورها ديشا اي ؟وجود دارند ياسالمريغ يفقط در كشورها انيبهائ
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  پردازند؟ يخود م نيد غيبه تبل ،كنند تيآزادانه فعال
نگه  يبرا يول ديها باش منتقد آن ديتوان يمافراد  يها يريگ جهت به خاطرشما  ،خان محمود :يالنصر خراسان بخت

است  تر شيبكس زورش  دار و مدرك معتبر هست وگرنه هر به سند منگوله ازين يداشتن افراد در زندان به جرم جاسوس
  . االن مثلرا به زندان خواهد انداخت و قانون جنگل حاكم خواهد شد  گرانيد

كه خوب  يمحبوب ياز آقا ژهيخدمت استاد و دوستان محترم . تشكر و ديبا عرض سالم و خسته نباش: يبهروز كلورز
اگر تا آخر  يدادند ول حيتوض دشانيرا در مورد اصول عقا يشروع كردند و با حوصله و آرامش شروع كردند و مسائل

شما  نجايدر ا يكس ،خسته شده بودند. دوست محترم يكم يگوئ تر بود. نيدوستان دلنش يبرا ندداد يمهمانطور ادامه 
كه هم  ،مورخ را يو در ضمن چرا شما استاد عبداهللا شهباز داند يرا دشمن خطاب نكرده و شخص شما را جاسوس نم

 يكن يم دسند سن همه نيشما كه ا[...]؟ كنار  ينشان يم ،مقاالتش به زندان محكوم است و مورد غضب به خاطراكنون 
 يلياز خ يساكن كايآمرو  يخارج شد رانيهاست از ا چون سال ؟يانخو يم[...]  يآقا» الهيپ هم«را  شانيا يبرچه اساس

  .شود يمدچار مشكل نوقت  چيهداشته باشد [...] با جناب  يكينزد نيكمتر يكس . هريخبر يمسائل ب
 اتيحداقل حق ح رانيندارند. باز خوبه تو ا يحق زندگ ليدر اسرائ انيبهائ دييگو يمشما  :ين معصوميد حسيس

  دارن.
 هر يهمه باز بگذارد و هركس يبوكش را براسيدر خانه ف شود يم حاضر يدر ضمن بجز استاد چه كس: يكلورز بهروز

 ...و ينيو د يو گروه يمنافع جناح به خاطررا  شانيا قيعمر تالش و تحق كيو حاصل  سديدلش خواست بنو يزيچ
. كدام محقق؟ كدام پژوهش؟ چه رميگ يحرف خودم را پس م اصالًبنده  ،كند؟ آقا جان تمسخر و رديبه استهزاء بگ

 يها مائده ،اقدس ،قانياسال تمام اوقات فراغتش را صرف مطالعه پانزده كه  يكس دانم ينم ؟ي؟ چه كشكيآش
و  احيس يمقاالت شخصو  عبدالبهاء خطاباتباب و  ديس انيبو  وسفيسوره  ريتفس ،بهاءاهللا... و اقتدارات ،يآسمان

 ياشراق خاور ديو عبدالحم يگانيابوالفضل گلپا يها با نوشته كند وره يغو  يزرند لينب خيتار و يجناب شوق عيقرن بد
نسل  يخوانان. وقت شما انتخاب كن. جا ماندم از قافله كتاب. كناره ب هيرد يها كتاب ست؟ينامش چند، كله بز و سر
 يها كتاب اشقكه ع ي. منمانم يواج مو هاج  زند ي) حرف مدانم ينمشان را هم  نام اصالً(... و لوياز پائولو كوئ ديجد

ام و حاال  را خوانده ها كتاب نيكه من ا يخوشحال باش ديبا يبهائ ماندم دوست محترم. شما بعنوان بودم جا ايروز دن
[...]  الهيپ مرا دروغگو و استاد را هم يپاسخگوئ يجابه  جان و زيدستت عز ي. شالق ورداشتشيمشكل دارم با محتوا

اعدام  به خاطركه  ميستين راني. ما كه حاكمان استين يكه به من شده كمتر از شما بهائ يظلم ،پدرجان ؟يخوان يم
 به خاطر يكس به هر يبا هر ظلم :كنم يمخودم را اعالم  دگاهيدرسماً . بنده ميبه شما حساب پس بده انتشيك هم
  .ديآ ياز دستم بر نم نيا از تر شيبمخالفم.  دهيعق

حضرت شما  كايآمرمهاجرت به  ي: براپرسم يم. دوستانه يمشكالت شخص ريدرگ ايو  ياالن خواب باش ديشا
متحده  االتيمقامات ا يجور كيمن بتوانم  ميكن يمحاال فرض  ؟يعشر ياثن عهيمن مسلمان ش اي يمشكل دار تر شيب

و  يشو يم كايآمروارد  يشما به راحت م؟يمشكل دار تر شيباسكان و شغل  يمان برا كدام ،كنم راهم بدهند يرا راض
دوستان مستقر در  كنند يمدست كم كمكت  ايو  شود يم. همه مشكالت حل »وسها يبهائ« يرسان يخودت را م

   .يبگوئ دخواه يمهرچه دلت  يهست كه بتوان يفضائ نجايا ،. به لطف استاد»وسها يبهائ«
 يزندگ يزوم بشود رو يصورت مورده اگر ب كنم يمبنده تصور  ،تيو بهائ ليدر مورد ارتباطات اسرائ :يرانيا يعل

و  يبه نام و ويآو در تل ابانيخ كي دنيو نام لياسرائ ويتوسط راد يبزرگ خواندن مرگ و عهيثابت پاسال، ضا بيحب
تا چه حد درست است  ن كهيامطرح است ( ليئثابت در جنگ شش روزه اعراب و اسرا يها كه در مورد كمك يمطالب

   .دار باشه سند منگوله تونه يم يبررس نيا .ميريبگ يبهتر جي)، نتا؟دانم ينم
فرقه  نيكه فقط به ا ديمعتقد انيبهائشما به عنوان دمكرات طرفدار حقوق  ،يخراسانالنصر  بختجناب جعفر ناصر: 

بدون  يگريد شيدگراند چيه ؟اند بوده تيو حما مورد تفقد شانيگراندد هيظلم شده و بق رانيدر ا يحكومت يها در نظام
 انيبهائحربه فقط در مورد  نياز ا ديمعتقد اي و ست؟اعدام نشده ا اي و يمملكت زندان نيدر ا يسند نيتر كوچك

شما و  هيپا يب يها اتهام محكوم است؟ انيبهائفقط در مورد  ليبدون مدرك و دل ياتهام جاسوس استفاده شده است؟
خالف  يجيكه به نتا يهر مورخ و محقق استوار است؟ ياساس و هيدوستان بر چه پا گريبه استاد و د يمحبوب يقاآ

 يكند ول رييموجود تغ تيوضع ميخواه يمهمه ما د. يكنفكر  يكم ؟يبهائمغرض است و ضد ديشما رس يها خواست
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  خاص. يفرقه و گروه ينه فقط برا همه و يبرا
ه مورد ك ،ام سندهياز دوستان نو يكيخاطره انداخت:  كياد يمرا به  يلورزكر جناب ين بحث اخيا بهروز: يهاد

ره كد عمله و ايما را به د »ها نيا«گفت:  يم .دعوت به آلمان رفت كي يش طيچند سال پ ،ومت هم هستكغضب ح
  .دانند يموزارت اطالعات همسان [...] با و  دننك يمومت نگاه كح

نوعان  است كه به خون هم ياز خوردن نان بهتر يليمردن خ ياز گرسنگ ،يدر ضمن جناب خراسانجعفر ناصر: 
  خودتان. ين نان ارزانآ غشته است.آ

ه كه ب ديكرد. خدا را شكر كنمتأثر مرا  يو استاد شهباز يو رنجش جناب كلورز يدل نازك :يالنصر خراسان بخت
. شما را كه ديورآ يم نيتان ابروست آسمان را به زم چشم يباال ديبه شما بگو ي. كسزانيعز ديستين ها يبهائ نيا يجا

  . برم يرشك م انيبهائ نيا يبه استقامت و قدرت روح نميب يم
  . يبه شما جناب خراسان نيفرآجعفر ناصر: 

 يظلم به هموطن توسط برخ يساز نهيجواب بدهم: اگر زم يبهائ نيا يجاه ب ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت
اعصاب همه را  نجايدارم ا نيهم به خاطروطن خودش را ترك كند. بنده  ستيالزم نچ كس يه رديدوستان صورت نگ

 يباشد همه را فرار كايآمربهتر از  دتوان يمكه  يحاكم است مملكت يزن رآبيكه فرهنگ ز ي. تا زمانكنم يمخرد 
  نجا؟يا نديايب گرانينباشد كه دنقدر خوب آ. چرا كشور ما دهد يم

  داد. »دمكرات نمونه«مدال  ديبه شما باجعفر ناصر: 
: بنده اجازه دارم پرسم يمباشد. باز هم  »دار سند منگوله«بحث  نيا دياند شا جان فرموده يعل :يالنصر خراسان بخت

  نگه دارم؟بوك شما را آنجا سيدار در ف شدن سند منگوله دايو تا پ ندازميشما را زندان ب
  ؟ها ظلم شده يبهائفقط تو مملكت شما به جعفر ناصر: 

دلم به  برند يم ها نيكه ا يباشم. از رنج يمسلمان واقع كي كنم يم يمن فقط سع ،جعفر جان :يالنصر خراسان بخت
  . است رت انصافانه ياز همه ب انيبهائظلم به  يهم ظلم شده ول گراني. به دديآ يدرد م

 .ستيخدا خوب نه ب يينما مظلوم نقدريا زم؟ياعدام شدند عز 67در سال  يبهائچند  ديبگ ديتون يمشما جعفر ناصر: 
من به اعتقادات . پندارند يدروغ م ديياگر راست هم بگو يحت ديادامه ده وهيش نياگر به هم .شود يمكس باورش ن چيه

استفاده  يالملل نيزر ب اعتقادات خالصانه صاحبان زور و نيكه از ا يتا زمان گذارم يهر چه باشد احترام م ونيبهائ
  .اهداف خود نكنند شبرديدر جهت پ يابزار

 ديخواه يمآزاد نمود. شما اگر  توان يمرا  يزندان يزنده كرد ول شود يممرده را ن ،جعفر جان :يالنصر خراسان بخت
حقوق  مخواه يم. من فقط دانيم نيو ا يگو نياهللا. ا بسم ديريآن پس بگسببان را از م 67سال  يها يتقاص اعدام

  جعفر جان؟ يينما مظلومكدام . ها برگردانم عده مظلوم را به آن كيشده  عيضا
  ؟را صادر كنم انيهمه زندان يزادآاالن دستور  ديخواه يم .زيدوست عز ديفهم يمنظور منو نمجعفر ناصر: 

مشابه شما  ييها بهانه كند يم ياو كه زندان ي. ولزيعز يكرد يها را زندان شما آن ميگو يممن ن :يالنصر خراسان بخت
  . ها گرفته شود يساز نهيزمكارها و  نيا يجلو ديبا كجاي. وردآ يو استاد م

در  ديكن يمشما گمان  .گانهيب يها بدون مداخله قدرتآن هم  ميكن تيمهم فعال نيا يبا هم برا ديما باجعفر ناصر: 
و به همان اندازه شما دمكرات  ميرانيا يما شهروندان عاد .زينه دوست عز ؟ديهست رانيحال بحث با مقامات حكومت ا

  تر از شما. روشن يكم يول
  

  بعد از ظهر.  9:51، ساعت 1390مرداد  15شنبه،  :يشهباز

را بخوانم و واكنش نشان  ديجد يها كامنتام  رفتم. هنوز فرصت نكرده رونيامروز چند كامنت گذاشتم و سپس از خانه ب

كه  ،سال گذشته يسدر طول  رانيا يمّلثروت «اند:  نوشته يپژمان محبوب يآقا ذهنم را مشغول كرده بود. يا نكته يدهم ول

  » .ستين يا ناشناخته زيهم چ نيبه تاراج رفت، ا رانيا خيبه اندازه تمام تار ،داشتند هيدوستان شما بر مسند حكومت تك

 اسيدر مق يرسد كه حت يدالر م ارديليم 450حدود به  ريدر شش ساله اخ ژهيبو رانيكه درآمد نفت و گاز ا ميدان يم

 يدرآمد ارز نيكنجكاو بوده و هستم كه بدانم چقدر از ا اريبس بزرگ است. يز رقمينجهان  يبزرگ اقتصاد يها قدرت

آن  بيدر تركرسد كه  يم ينيمع يايها به دست ماف رفته كه سرنخ آن يدالل و واسطه و قاچاقچ يها يكمپان بيبه ج رانيا
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كنجكاوم  وابسته. ايتباران فاسد  مانبا مسل ونديان به ظاهر مسلمان نقش مهم دارند البته در پتبار يبهائتباران و  يهودي

از  زانيكنجكاوم بدانم چه م المال چقدر بوده است؟ تيب ليو م فيدر ح يمخف يها محافل و كانون نيبدانم نقش ا

  دهم. يادامه مبعداً بحث را  ها تعلق گرفته است؟ كانون نيبه ا رياخ يها در سال يدولت يمانكاريپ ميعظ يقراردادها
  

و  شود يمتلف ن نجايصورت وقتم ا نيدر ا .جعفر جان ديتر خوشحالم كه شما از من روشن :يالنصر خراسان بخت
را  يستيونيصهم يژر يها استيسبه خصوص ندارم و  يهم اعتقاد گانهيب يها به قدرت .رميبگ ادياز شما  متوان يم

  . كنم يم حيتقب
بااعتقاد را دوست  يها انسانهستم و همه  يخراسان اصالً من يول ديباش يدر اسم خراسان ديشما شاجعفر ناصر: 

  . ميريگ يم اديبا هم  نجايا دارم.
و استهزا  نينزدم و هر چه گفتم توه يحرف حق چيگفتگو ه نيحضورم در ااول من از  ايآ :يالنصر خراسان بخت

  بوده؟
  .يجناب خراسان ميو ممنون ميما هم گوش كرد .ديزدحتماً چرا جعفر ناصر: 

  شوم.  يماز حضور دوستان مرخص  يچند ساعت كيبنده  ،ممنون جعفر جان :يالنصر خراسان بخت
  . يجناب خراسان داريد ديبه امجعفر ناصر: 

گذشته  ي، در بحث آزادهاالنصر بختجناب . زيعز يجناب شهبازمخصوصاً با سالم خدمت دوستان و  :يرانيا يعل
 حيدر قبل از انقالب و اعالم صر انيبهائاعظم در مورد سكوت  العدل تيب يها استيسبه  داشاره داشتن يشهباز يآقا
 يوابستگ يبررس دار منگولهدر ضمن غرض من از سند  ؟ديرو مطالعه كرد ها بحثآن  .ريشان در دوره اخ بودن يبهائ

 نيدر ا يقبل ياگر مطالب بحث آزادهاد. گشتن يم يدنبال سند وابستگ يمحبوب يآقارا يزبود  ليثابت پاسال به اسرائ
 ميصفحه هست نيمطالب ا ريگيپ نجايهمه ما كه اد. يندازيها ب آنبه  ينگاه كنم يمخواهش  ديمطالعه نكرد اباره ر

  . ميندار يهم با كس يو پدرگشتگ ميا مخالف ظلم
 يبهائكه  ،قربان ينرس يچرا آقا كنم يمبنده عرض  .انيبهائظلم در حق  ديفرمائ يم  كجاست؟ هيقض نيآبشخور ا

در دانشگاه ند و ا و كارشناس خط لوله صلحكنند  يم يبا وزارت نفت همكاراست با آن سوابق،  انيعپدرشان  بودن
دست  ار يبهائمظلوم  رمرديپ كي ياندازند ول يجذب نخبگان راه ممؤسسه  رازيو در ش كنند يمبرگزار  يسخنران فيشر

  ؟ ها نيظلم بر ا يرو ديكه دست گذاشت ستيمسئله به نظر شما مشكوك ن نياانند؟ گرد يبسته در شهر مو پا 
  هستند؟  يخاندان [...] فارس همه بهائ يعنيد، يسالم استاد. ببخش :يمانياورانوس سل

  

نقشه ده « يعمر در اجرا يانياهل زرقان بود كه در ده سال پا[...]  يبه نام مرتض ي. فرديمانيسركار خانم سل :يشهباز

هشت  يفوت كرد. و رازيدر ش 1344 نيفرورد 31مهاجرت كرد و در  ريبندام يبه روستا 1334در سال  تيبهائ »ساله

  است.  250) ص 1344 ري(ت 4، شماره 44)، سال انيبهائ يداخل هي(نشر ياخبار امرمن مجله مأخذ فرزند داشت. 
  

  ممنون استاد. يليخ :يمانياورانوس سل
  

  . 1390 مرداد 15بعدازظهر شنبه  10:55ساعت  :يشهباز

را  رانيساكن ا انيبهائ يرهبر يمّل يمحفل روحان ي، كه به جا»رانيا اراني«محفل  يهفت نفر اعضا يريدستگجنجال 

ماجرا  نيا فعالً] +، +، +است. [ يقابل تأمل يماجرا 1387 بهشتيارد 25و  1386به دست داشت، در اواخر سال 

 يده سازمان رانيا هيمتنفذ قدرت در غرب عل يها كانون تيكه با حما يا گسترده غاتيتبل يبهانه است برا نيتر بزرگ

  ]+[ .كنند يمتمبر منتشر  شانيدر هلند برا يحتمثالً، . شود يم

شده  جاديا ريدر سه دهه اخ يكه طبق همان فرمول عباس افند دانم يم ييها"ضوضا" نيتر از مهم يكيماجرا را  نيا

در  چگونه باشد. ديبا رانيساكن ا انيو نحوه تعامل با بهائ ستيروشن كنند كه ماجرا چ ديمسئول باالخره با ينهادها است.

توان اقدامات  ينم گر،يد ياز سو است.ت يرؤمن قابل  يمشكوك برا يها كانون ياقدام دست پنهان برخ نيپس ا

  .شود يمشده انجام  يزير و برنامه قيدقكامالً دستورالعمل  كيگرفت كه طبق  دهيرا ناد يبهائ ياسيس نيفعال زيآم كيتحر
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 رازيدر ش يهودي 13 يريدستگ يماجرا ادي) مرا به رانيا ميمق يبهائ(سران  »اراني تيجمع« يريدستگ يماجران يا

و موساد  لياسرائ يبرا يمسئله جاسوس تيكرد و در نها جاديا ياندازه مشكوك بود و جنجال بزرگ نياندازد كه به هم يم

 يموج) و عتيشر هيني(حس يگناباد شيدراو هينيحس بيجنجال بزرگ تخر اديبه  ايو  آزاد شدند. عدب يلوث شد. همه اندك

 ييها ها و نقشه ها چه دست ينيآفر جنجال نيدر پس اواقعاً  اندازد. يناگهان در سراسر كشور به راه افتاد م شيدراو هيكه عل

  همگان روشن خواهد شد. يماجراها برا نيا يافتگي بنده درباره سازمان يدارم با گذشت زمان صحت داور نيقياست؟ 

چ يه رديدوستان صورت نگ يظلم به هموطن توسط برخ يساز نهياگر زم«اند:  نوشته يدر كامنت يالنصر خراسان بخت يآقا

كه فرهنگ  يكنم. تا زمان ياعصاب همه را خرد م نجايدارم ا نيوطن خودش را ترك كند. بنده به خاطر هم ستيالزم نكس 

نقدر خوب نباشد كه آ. چرا كشور ما دهد يم يكا باشد همه را فراريبهتر از آمر دتوان يكه م يحاكم است مملكت يزن رآبيز

  »نجا؟يا نديايب گرانيد

نسل جوان  انيامروزه در م ،كايآمرمتحده  االتيا ژهيو بو يياروپا ييكشورهابه  ژهيبو ،كه مهاجرت به خارج ميدان يمهمه 

ن يتأمو اشتغال و  كايآمرمهاجرت به  ژهيو التياشاره كردند: تسه يبه نكته جالب يجناب كلورز جاذبه فراوان دارد. يرانيا

در كنكور  رشيپس از پذ يبهائاست كه جوانان  يتعمد ،العدل تيبطبق دستورالعمل  .يبهائجوانان  يبرا ليو تحص يمال

 كنند يمها مراجعه  سپس با اخذ مدرك و سند به سفارتخانهها  آن .شوند تياعالم كنند تا رد صالح يبهائخود را  نيدرسماً 

است و در واقع  يا روش ساده نيا .دهند يم زايوشان يبه ا يشان به سادگ يها طبق دستورالعمل دولتز ينها  سفارتخانهو 

  گذاشت. »ظلم«توان  يكه اسم آن را نم يبهائجوانان  ياست برا يبزرگ ازيامت

و كتمان  هيموظف به تق اني؟ چرا آن زمان بهائكرد يمرا دنبال ن هيرو نيا در زمان حكومت محمدرضا شاه العدل تيبچرا 

ها شركت  يريها و آمارگ يدانشگاه تهران بودم و در سرشمار يعلوم اجتماعدانشكده  يبنده دانشجو بودند؟ دهيعق

 يبهائخود را  نيمربوطه د يها در فرم يبهائ يكه فرد دمينمونه ند كي ي. حتكردند يم يهمكار زيم. دوستانم نكرد يم

دا يرعباس هوير فراوان بودند در دولت امين وزيو معاونر يوز ن نخستيو معاونموجود است. وزرا  زياسناد ساواك ن .سديبنو

 ريمنوچهر پرتو (وز ،)يعيمنابع طب ري(وز يناصر گلسرخ؛ مانند بود ستيئ و در واقع آته كيالئ يتبار ول يبهائكه خودش 

 ،)ير كشاورزي(وز يمنصور روحان ،)ير بازرگاني(وز يميمنوچهر تسل ،ر آموزش و پرورش)ي(وزپارسا  يفرخ رو ،)يدادگستر

س يو رئ ريوز (معاون نخست يز خسروانيسپهبد پرو ،)ير بهداري(وز يمنوچهر شاهقل ،ر جنگ)ي(وز يعياسداهللا صنسپهبد 

خود  نيو ا اند كردهاعالم ن يبهائخود را  نيمربوطه د يها در فرم ها نياز ا كي چيهره. يو غره ي) و غيت بدنيسازمان ترب

 نيدر اسناد مربوطه ساواك دمثالً و  كردند يمافراد را مشخص  نيا يواقع ينيتعلق دبودند كه  رانيا يتيامن يها سازمان

  كردند.  يمذكر  »يازل يباب«عالء را  نيحس ايالملك  ميحكم يابراه اي يفروغ يمحمدعل

، يروحان يبود. محمدعل ينيفروش، قزو اط و ماهوتيخگر يت ديك كشاورز، و به روايپسر  يمنصور روحانمثال،  يبرا[

ان تهران بود. مادر منصور ياز محافل بهائ يكيفوت كرد و در اواخر عمر مسئول  1333در سال  ،يپدر منصور روحان

ان يراغب و راغب يها ، بود. خاندانيران در عثمانينده اي، نمايان، دختر حاج محمد راغب افنديبه راغبي، شكيروحان

در ابتدا كارگر  يب ازدواج كرد. روحانين شكيبا پرو 1326در سال  يهستند. منصور روحان يمنصور روحان يشان مادريخو

كا يدر آمربتواند د و چنان ثروتمند شد كه يوزارت رسو  يمقامات عالبه  يبهائ يت البيل حمايآهن بود و فقط به دل ساده راه

عه متعصب نشان دهد. او در فرم ياصرار داشت خود را مسلمان ش يليخ يوحانرداشته باشد.  يمرفه يمزرعه بخرد و زندگ

و منابع  ير كشاورزيكه وز يدر زمان ».يعه جعفرياسالم، مذهب حقه ش«ن با خط خود نوشت: يد يك ساواك جلويوگرافيب

ا يد يعكس را خودتان زدن ياد: ي(ع) نصب بود. خبرنگار پرس يبود با او مصاحبه كردند. در اتاقش عكس حضرت عل يعيطب

من و  يزمانگفت:  ست؟يچ ن شماستيد هكه دربار يعاتين شاياد: يپرسخودم زدم. خبرنگار پاسخ داد:  ؟در اتاق بوده

 يرا شبهه بهائيد زيتان را عوض كن ليخوب است نام فامفرمودند شان يم. ايرفت ياهللا بروجرد تيدن مرحوم آيپدرم به د

مصرّ است بر ار يبس يمنصور روحان ،خالصه م.يكرد يشان را گوش ميد حرف ايفهمم كه با يحاال مشود.  يبودن شما القاء م

اش  خانواده ياعضا يل تمامياسناد تسج .كند يثابت مبودن او را  يبهائاست و ياسناد كامالً گومعهذا، ت خود. يانكار بهائ

از ت يالت بهائيدر تشكنگونه افراد يال يالقاعده، اسناد تسج يعلامده. يبه دست ن يول خود يسند تسجتنها موجود است و 

دن به يا پس از رسي يارتقاء در ساختار حكومت يا پس از نامزد شدن براياست شده  يبند به شدت طبقه ينظر حفاظت

  ] شود. ين سوابق معدوم ميپست و مقام حساس ا
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 نفوذ فراوانو حكومت  ياسيسساختار در  انيكه بهائ يگرفته شد در حال شيدر پ »هيتق« هيرو نيا يچرا در دوره پهلو

  داشتند؟

خان  يمهد رزايممثل  ميشناس يم يانيبهائ .وجود داشت يدر ساختار حكومت »نفوذ«و  »كتمان« نيا زين هيدر دوران قاجار

روابط را با ن يتر كينزدبود و  يدوران مظفر ياسي) كه از حكام و رجال سالدوله نيام(پسر فرخ خان  يكاش يغفار

 نيفعال انيدر م اي .كرد يخود را پنهان م يبهائتعلق  يشاه داشت (به عنوان دلقلك و اسباب خنده شاه) ول نيمظفرالد

 هيمال شكاريكوچك خان پ رزايرضا خان افشار كه در آغاز نهضت م رزايبودند مانند م يكساناحمد شاه دوران  مؤثر ياسيس

هزار تومان پول  84شد و سپس  »اتحاد اسالم تهيكم« يها پرداخت و مسئول مال يبا جنگل يبود و سپس به همكار النيگ

 رانيبه ا لسپويم ئتيرفت و بعد به عنوان مترجم با ه كايآمربود) و به  يرا برداشت (كه در آن زمان مبلغ مهم صندوق

) 1310كرمان ( ي) و استاندار1307( النيگ يمانند استاندارمهم داشت  يها بازگشت و در دوران حكومت رضا شاه سمت

  فوت كرد. 1342و در سال  رهياصفهان و غ ي) و استاندار1311كشور ( يو مسئول راه ساز

چون  يو سازمان برنامه) و نه كسان يبانك مل سيو ابوالحسن ابتهاج (رئ نيغالمحسمانند  ينه رضا افشار، نه كسان

و همه  كردند يمخود را اعالم ن تيگاه بهائ چيه ،يبدن تيتربسازمان  سيو رئ ريمعاون نخست وز ،يخسروان زيسپهبد پرو

  .كردند يم هيتق

 يو اهل روستا يبهائشاعر معروف  م،يمحمد نع رزايو پسر م يبهائ ،يمينع نيبه نام عبدالحس، يپدر زن سپهبد خسروان

در تهران بودند.  سيسفارت انگل يكارمند رسم يمينع نيدالحسو هم عب ميمحمد نع رزايفروشان سده اصفهان بود. هم م

اهللا خان  احسان تيدر نهضت جنگل بود و با حما ايتانيبر ياطالعات سيسرو يذجاسوس نفوبعداً  يمينع نيعبدالحس

 اميشركت كرد و پ يدر انزل رانيا ستيكنگره حزب كمون نيبود) در اول يمتنفذ اهل سار يبهائخانواده  كيدوستدار (كه از 

  قرائت نمود.

 اي »كتمان« ياسالم يدر جمهور انيكه بهائ اند كرده ديتأكبه صراحت  انيفنائ ي. آقاشود يممسئله مهم مطرح  كي نجايا

 وهيدر ش يديكه دوره جد دهد يمرا نشان  نيهم زي. مشاهدات ناند كرده ديتأك نيبر هم زين يمحبوب ي. آقاكنند يمن »هيتق«

 »ضوضاء« جاديو ا ينه كتمان بلكه آشكارساز استيس ديدوره جد نيآغاز شده و در ا رانيا يها حكومتبا  تيتعامل بهائ

  است.اهو) ي(جنجال و ه

 يگرا يو ماجراجو و نظام طلب جنگ ونيافراط استيبا سدارد  يارتباطچه  ديجد استيس نياست كه ا نيپرسش مهم ا

 جاديا يبرافاست، يدر ح العدل تيبت، كه امروزه با يبهائ يد رهبريجد هيرواز نظر من،  انه؟يدر قبال منطقه خاورمغرب 

 يدارد و بخش ياسيسكامالً و كتمان) منشاء  هي(تق تيبهائ يو دائم يرسم استيو ترك س رانيدر ا »ضوضاء حقوق بشر«

  .انهيو خاورم رانيا ندهيآ يها برا نئوكان ياست از استراتژ

بلكه در  خوانند يمكه نه تنها خود را مسلمان  ميهست يانتبار يبهائشاهد حضور پنهان و فعال و منسجم  گر،يد ياز سو

 اديو  كند يمهستند كه آدم شك  تا بدان حد متظاهر به اسالم ها نيا اند. را از پشت بسته يدست هر مسلمان يمسلمان

 يخانوادگ يخود اسام يهودي نهيشيپ دنيپوشان يبراافتد كه پس از مسلمان شدن  يم يهودي يها داالسالميجد يبعض

  .تياسالمبه به شدت متظاهر بودند  يدر بازار و مساجد محل و اماكن عمومو  كردند يمانتخاب  ياسالم ظيغل
  

 انيرانيا ياست نه تنها برا يجذاب دهيمهاجرت پد دي! همانطور كه شما اشاره كرديشهباز يجناب آقا :يرانيا بهار
 اي »ها يامام شش«در مورد  هيرو نيكه هم يدر حال دياشاره كرد تيبهائ. شما فقط به سوممردمان جهان  گريد يبلكه برا

 هيلياسماع يمذهب نيو فرد با اقرار و اطالع از فرام شود يماعمال  زيدر جنوب و مركز خراسان ن هيليمذهب اسماعروان يپ
  . شود يمدر خارج كشور برخوردار  يعال ارياز امكانات بس
 ،فرزند امام جعفر صادق (ع)المبارك، ل ياسماعشان يان امام يآخر .ه به هفت امام اعتقاد دارنديلياسماع[

دانند و امامت را از امام حسن  يم» مامهاساس اال«(ع) را نه امام اول بلكه  يمعهذا، از آنجا كه حضرت علاست. 
  اند.  افتهيشهرت ز ين» يشش امام«كنند به  ي(ع) محاسبه م

 يكنونآقاخان چهارم)، رهبر م آقاخان، يكر( يآقاخان محالت .اند ار اندكيران بسيادر  )انيلياسماع(» انينزار«
ش. دو  1350 يها شان داشت و در اوائل ساليژه به اي، توجه ون سرشناس جهان استياز متمول، كه انيلياسماع

ان ي، شمار نزاريليجاد كرد. منابع اسماعيتهران و مشهد ا ران دريا يبه امور جامعه نزار يدگيرس يته برايكم
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اند. در تهران و كرمان و  ها در خراسان ساكن از آن يميكنند كه حدود ن يهزار نفر ذكر م 30تا  20ران را يا
  ] يشهبازان حضور دارند. يز نزاريزد نيرجان و يس

  

 يدر زمان مراجعه برامن،  خودشده است.  يزير برنامه استيس كي ني. ايرانيدرست است جناب بهار اكامالً  :يشهباز

سفارت سوئد  يدر جلو رانيكردستان ا انيروستائ ليشاهد صف طو ،از بستگانم به سوئد يكيمسافرت  يزايو افتيدر

قصد بعنوان م ايها استرال مقر كردها همانطور كه مدت شده بعنوان خابسوئد انت يعنيگرفتند.  يم زايو يبودم كه به سادگ

  انتخاب شده بود. رانيا انيمهاجرت بهائ ياصل

ان به شدت متظاهر به اسالم همه جا هستند و در نهادها و ادارات حساس هم حضور دارند. در بخش تبار يبهائ نيا

ار يدر اخت زيو نفت و گاز ن يمانكاريپ يخصوص يها حضور دارند. شركت زين يخصوص يها در بانكراً ياخ ژهيو بو يخصوص

  دارند.
  

 اني. اقتصاد آقاميكه من و شما از اقتصاد دار يفيالبته نه تعر ،است بر اقتصاد ءامروز اصل بقا رانيدر ا :يرانيا بهار
و  يباش ي. اگه مهره ارزشمنديدار يشما چه مذهب ستيحال مهم ن و غارت. استيقدرت، س نياست ماب يزيچ

  .ستيمهم ن يكس يبرا يپرست هم باش طانيش ،يدرخت تنومند اضافه كن نيبه ا يا شاخه يبتوان
  

 يياست. آقا انهيخاورم يمجتمع مسكون نيتر بزرگ[...] كه  ديدان ي. مهاست نيدست ا[...] مجتمع  تيريمدمثالً  :يشهباز

را به دست داشت و  يدولت يمجتمع بزرگ مسكون كي تيريپس از انقالب مد ديمد انياست سال گاهيجا نيكه اكنون در ا

موارد چگونه با  نيدانم ا ينم هستند. يكه هم خودش و هم خانمش بهائ يزد در حال يجا م يالله حزبخود را به شدت 

، ضمناً قابل جمع است. اند گرفته شيدر پ يالنصر خراسان بختو  يو محبوب انيچون فنائ يانيكه آقا »يينما مظلوم« يمش

بهانه  به -مبارزه مورخانه«من نوشته با عنوان:  هيعل يا مقاله »نيانگب«در وبالگ خود به نام  روزيد زيپرهام ورقا ن يآقا

  ] +. [»انيو فنائ يشهباز زاد، ينور انيآقا يقلم يگفتگو
  

ها و منافع مشترك ونديها در پ پرسش نيجواب شما رو عرض كردم. پاسخ تمام ا يجناب شهباز :يرانيا بهار
  است. ياقتصاد

  

ورقا مبلغ معروف  محمد يعلباشد، از خانواده  يپرهام ورقا، اگر اسم واقع يآقا نيا نيقيبه  بيبه احتمال قر :يشهباز

 رانيدر ا هيروس يورقا كه كارمند بانك استقراض اهللا يو ول زاهللايعز يورقا دو پسر داشت به اساممحمد  يعلاست.  يبهائ

ثروتمند معروف  ان،يديجمش ديخان ورقا بود كه ارباب جمش زاهللايدر تهران متعلق به عز هيموسم به ورقائ ياراض بودند.

 نياول در يالديم 1934بعدها در سال  بود. دهيبه او بخش پورتر،ير رير اردشفرد به سن يتر كينزدو  شاونديو خو يزرتشت

 زيخان ورقا ن زاهللايشد. عز دهيبرگز رانيا يمّل يمحفل روحان سياهللا خان ورقا بعنوان رئ يول رانيا انيبهائ يمّل ييگردهما

  بود. انياز اعاظم بهائ

خان ورقا،  اهللا يولمثالً داشتند؛  كينزد يهمكار رانيدر ا يخارج يها قدرتوابسته به  يبرجسته با نهادها انياصوال بهائ

در تهران. شاهزاده  ياول سفارت عثمان يبود و سپس منش هيكارمند سفارت روس يمدت زيخان، ن زاهللايعز رزايبرادر م

الملك،  خان ابتهاج ميدر تهران بود. ابوالحسن ابتهاج (پسر ابراه ي) مترجم بانك شاهياالدب (بهائ لسان رزايم يمحمدمهد

حكومت  يمال يها تيشخص نياز مقتدرتر يكيبود كه بعدها به  سيانگل يشاه) كارمند بانك النيو مالك مقتدر گ يبهائ

   .ديبدل گرد يمحمدرضا پهلو

  رسم تا بعد.  يم ميبه كارها ي. كم1390مرداد  15بعدازظهر شنبه،  11:51ساعت 
  

 دياز اقتصاد و تول ياديو اطالعات شما بخش ز فيبا تعار .شه يم جاديا سئوال كي نجايا يشهباز ي: آقايرانيا بهار
هم اطالع دارند و  يتيامن ينهادهامطمئناً پس  ديخبر دار ها نيا تيشما از هو يقتوهست.  انيآقا نيا فيدر دستان كث

 تيريكه همه را مد يا حلقه ه؛حلقه وصل كياست كه به  يا رهيزنج نياوصاف ا نيبا ا چون... يدلسوزان نيهمچن
  كنه؟ يمن يتأمها رو  گروه نيا تيامن يزيكنه. چه چ يم
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كه  ديدان يو م كند يمروش  رانيا خيدر تاررا گان  شهيپ نهان گاهيكه جا كنم يمعرض  يخينمونه جالب تار كي :يشهباز

  است. ندهيطبق گفته معروف: گذشته چراغ راه آ

 يهوديخانواده مهاجر  كياز اصالتاً كه  ،(ذكاءالملك) يفروغ يمحمدعل 1320 وريدر شهر رانيپس از فرار رضا شاه از ا

 رانيساسون در ا يهودي يكمپان ياصل ندهيكارگزار و نما ،يارباب اصفهان يمحمدمهد رزاياست و پدر بزرگش، م يبغداد

(محمدرضا شاه) را سازمان داد و  عهديدولت بود كه انتقال قدرت از شاه مخلوع به ول نيداد. هم ليكبود، دولت خود را تش

   مهار كرد. ليالح فيرضا شاه را با لطا يوركتاتيامواج نفرت از د

 اصغر يبودند: علافراد  نيدولت او ا يكرد. اعضا يخود را به مجلس معرف نهيكاب يفروغ يمحمدعل 1320 وريشهر 30در 

دكتر  ،يبهدار ريمرآت وز لياسماع ،يدادگستر ريوز يآه ديامور خارجه، مج ريوز يليسه يو هنر، عل شهيپ ريحكمت وز

 ريوز يميحك اكبر يكشور، عل ريوز ياهللا جهانبان جنگ، امان رينخجوان وز دسرلشكر احم  راه، ريوز يمحمد سجاد

  پست و تلگراف، ريوز احيس ديو اقتصاد، حم يبازرگان ريوز انييگلشا يعباسقل ،ييدارا ريوز يسيدكتر مشرف نف ،يكشاورز

  فرهنگ. ريوز قيصد يسيدكتر ع

م  يدر زمان جنگ جهان رانيدر ا ايتانيبر ريكب ريبوالرد، سف درير رساست، در نامه مورخ  يمطلع اريفرد بس قطعاًكه دو

: سدينو يبوالرد م .كند يم ادي) ي(دولت فروغ رانيا ديجد نهيدر كاب يهودي 5از حضور  1320آبان  2/ 1941اكتبر  24

پنج  نيا »وجود دارد. يمشاجره پنهان نهيدر كاب يهوديدر مورد حضور پنج  ،بعالوهقرار دارد...  ياديهدف انتقادات ز نهيكاب«

را  گريتبارند. دو نفر د يهودي يسيو نف يميو حك يكه فروغ ميدان يمهستند؟ مسلم  يچه كسان يفروغ نهيعضو كاب يهودي

  .كردند يمن يمعرف »يهودي«خود را  كي چيو البته ه، پنج نفر شوند يمجمعاً . كنم يمذكر ن يليشناسم كه به دال يم زين
  

بود از همه  يسلطنت معجوناول به محمدرضا شاه كرد. دهه  يخدمت بزرگ يكه فروغ ميدان يمهمه  :يرانيا بهار
گرا (بخش اعظم جامعه) به  اسالم فيطكردن  يراض يبرا يداشت. فروغ ينقش مهم تيحال روحان نيها. با ا قهيسل

.چرا  نجامديسلطنت ب يبه سرنگوناول  يها توانست در همان ماه يم يهودي ريوز 5مسلماً داشت.  ازين يكار محافظه
  افراد هست؟ نيبودن ا يهودي يبرا يسند ايكرد؟ و آ يسكير نيهمچ

  

مثال، نام  ي. براداند يم يكس كمتر زيهستند. هنوز ن يهوديپنج نفر  نيا دانست يمن ي. كسيرانيجناب بهار ا :يشهباز

 )يسي(مشرف نف يسيو نف يمي(ذكاءالملك) و حك يفروغ يها خانواده د؟يفوق حدس بزن ستيرا در ل گريدو نفر د

  تبارند و مستندات وجود دارد. يهودي
  

 يالملل نيو ب يمقدار در صحنه داخل كي اني: سالم خدمت استاد و دوستان. به نظرم در مورد بهائيالد مسعوديم
 اديكنم. ز يم يزندگ دقرار دار رانيا انيكانون بهائ نيتر كه بزرگ يدر شهر؛ هستم. من اهل آباده ودش يم يينما بزرگ

و با جنجال و د كنن يم يا رسانه ار هيقضشان هم برود  يبه پا يافراد اگر خار نيزنم. ا يفرقه سر و كله م نيبا ا
  .دكنن يخود م يينما در مظلوم يسع ييبزرگنما

بنام  يا . خانوادهديفردا هم رسو يرادو  لياسرائ ويخبرش به راد يبودم كه حت يا واقعه انيسال قبل در جرچهار حدود 
طرح  يبود و شهردار ابونيداخل خها  انه آنخ اطيح ن كهيا ليبه دل د.نكرد يم يآباده زندگ[...]  ابانيكه در خ[...]، 

نسبت به  يشهرساز 100ماده  كه طبقداده شد خانواده  نيچند هشدار به ا ،كرد يماجرا ان را ابيخ يساز ضيعر
 ،بعد از چند ماه تذكر خواهد كرد. اطيح واريد بياقدام به تخر يشهردار ييوگرنه با حكم قضا داقدام كنن ينينش عقب

امور  انيمن خودم كامل در جركرد. منزل  اطيح واريد بياقدام به تخر ييبا حكم قضا يشهردار] 1386[... سال در 
  م جالب بود.يبرا يليخ .دميچرخش شن[؟] درجه  360با  ار انيجر »فردا ويراد«چند روز بعد از  .قرار داشتم

 ياسيبار س يشان دارايا يها شود. كامنت يدارد كه بعداً روشن م ياهدافن كامنت ياز ا يالد مسعوديم يآقا[
  است. 

 يعموماً باب ها يكه هرند شدند يم ميتقس »يا كرجه«و  »يهرند« ياصل فهيدر گذشته مردم شهر آباده به دو طا
 يسفر شاه نيكه در زمان مظفرالد السلطنه، نيع رزايعموماً مسلمان ماندند. قهرمان م ها يا شدند و كرجه يو بهائ

هستند. چندان  فهياز آن طا نياست و اغلب محترم اديز يشهر باب نيدر ا«: سدينو يآباده م هبه فارس كرد، دربار
فئه انعقاد  نياز ا يقو يآباده... مركز در«: سدينو يم ،يمورخ بهائ ،ياسداهللا فاضل مازندران ».كنند ينم هيهم تق
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قدم گذاشتند و شهرت در  مانيبه عرصه ا ديجد نيو از مؤمن نياز اوالد متنفذ زين گريد ريكث يا و عده افتي
  » .افتنديخدمت 

ت يمسلمانان آباده اكثر .ستيان نيدر دست بهائآباده ، امروزه شهر يالد مسعوديم يآقا يها برخالف نوشته
راز و يان متنفذ آباده به تهران و شياز بهائ يبخش قابل توجههند. د يل ميرامون را تشكيپ يشهر و روستاهامردم 

متنفذ و  يها خانداندگرگون شده.  يتيب جمعيترك يير قشقاياند و با اسكان عشا ر شهرها مهاجرت كردهيسا
راز، يژه تهران و شيبزرگ، بو يا در شهرهاياند و  ران مهاجرت كردهيا به خارج از ايباده آ يثروتمند بهائ

  ]يشهبازاند.  ساكن
  

 دانند يم) را نعبدالبهاء( يعباس افند »فرمول ضوضاء«ندارند و  ييبنده آشنا يها كه با نوشته يدوستان يبرا :يشهباز

 قياز طر يشود، حت جاديا انيبهائ يينما مظلومدر جهت  ييسروصداگاه هر از  ديبا يعنيفرمول  نيا دهم: يم حيتوضمجدداً 

  شود. غيتبل تيبهائ يتا برا ان،يبهائ هيمسلمانان عل كيتحر

خاندان  يايو ن ي(مبلغ معروف بهائ يمحمدباقر بصار رشت رزايق. م 1321در سال  اخذ شده: ريز يفرمول از ماجرا نيا

و  عيوس غاتيخاندان ابتهاج) تبل يايو ن الني(مالك ثروتمند و مقتدر گ يالملك گرگان خان ابتهاج ميابراه رزاي) و ميبصار

شدند. همزمان  تيتن از افراد سرشناس شهر رشت به بهائ چندآغاز كردند و موفق به جلب  النيرا در سراسر گ ييپروا  يب

ساكن رشت بود.  ييكايآمرو دو پزشك  يارمن شيكش شدن دو يرخ داد و آن اعالم بهائ زين يگريد كننده كيحادثه تحر

و  زيآم كياقدامات بصار و ابتهاج چنان تحر در برافروختن نائره آشوب است. انيخارجو نقش  يانگر هماهنگيبحادثه  نيا

الحكما (پدر  آقا صمصام رزايم شان،ياز ا يكيقرار گرفت و  النيگ انيبهائ فياز معار يبود كه مورد اعتراض برخ پروا يب

انقالب [خواهد]  ديبصار تول يحكمت يب«هشدار داد كه  يبه عكا ارسال كرد و به عباس افند يا )، نامهيالنيداوود خان گ رزايم

 ييصدا يجزئ يگاه گاه دينه، البته با يآشوب] جهله وهماهو، يغوغا، هدر ضوضاء [«  در پاسخ نوشت: يعباس افند »كرد.

مردم (توجه  يو آگاه يداريم تا سبب بيجاد كنيا ياهو و جنجاليد هي: هر از گاه بايعني» بلند شود كه سبب انتباه خلق گردد.

رشت و  يعلما ياز سو النيگ انيبهائ فيمعار ريبه تكف خواست، يم يماجرا، همانگونه كه عباس افند نيات) شود. يبه بهائ

به افتخار بصار صادر كرد و در آن به او  يلوح« يگرانه عباس افند خدمت فتنه نيپاس او به  ديانجام انيبهائ هيجنجال عل

  داد. »زهيوعده صله و جا
  

و جستجو دارد.  قيها تحق به سال ازيهستند كه ن يارزشمند يها نهيگنج ديكه گفت يمطالب نياستاد ا :يالد مسعوديم
  .زاديدست مرواقعاً 

است.  ياسيسبار  يهدفمند و داراعموماً  يالد مسعوديم يآقا يها كامنتح دادم، يگونه كه قبالً توض همان[
  ] يشود. شهباز يم يابين چارچوب ارزيز در همينز فوق از من يآم د اغراقيتمجنگونه موارد را سانسور كردم. يا

 چيه شانيا ايآ .ديقوام بفرمائ. لطفاً درباره احمد مخواه ياگر سئوالم نامربوط به بحث است پوزش م ،استادهب هبفا: 
در برابر  شانيمستقل و محكم ا تيكه درباره شخص يندارند؟ مطالب يرازي(هرچند دور) با خاندان قوام ش ينسبت
  است؟ حيشود، تا چه اندازه صح يها گفته م يپهلو
  

با خاندان  ينسبت چيبود و ه انياهل آشتاصالتاً (احمد قوام) السلطنه  قواماحمد خان  رزايم ،: جناب هبفايشهباز

، درباره يدشت يو زمانه عل يزندگ دم،يبودند، ندارد. در كتاب جد رازيمهاجر به ش يهودياصالتاً كه  ،يرازيشالملك  قوام

  ]+[ام.  كرده عرضه يمفصل لياحمد قوام تحل
  

  هست؟ يدالغورك ازينكنه نوه كن[...]  ،باشه يبهائ آد يهم از اسمش به نظر م يروحان[...]  يآقا ني: ايپژمان محبوب
 يليخل ابانيدر خ يليخانه خلمثالً،  .ميرا هم بگو نيا دميالزم د يمسعود يقاآدر رابطه و ادامه كامنت  ن:يا برزيآر

برداشته شود  يليكه فقط چند متر از خانه خل يدر صورت[...] د قرار دار رازينقطه ش نيتر شلوغ و نيتر كيدر پرتراف رازيش
[... اما است ن نقطه آ نيسنگ كياقدام باعث كاهش تراف نيو ا ودش يمتصل م يبه كنار گذر ساحل يليخل ابانيخ

مسكن رهبر  يروزگار يبه نقلرا يز دارد يارزش خاص انيبهائ يخانه برا نيچون اكند]  ين كار را نميا يشهردار
  . [...] بوده انيبهائ
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و  سندينو يم نجايرا ا انيشده. نام بهائ انيبهائ هيمحل توطئه عل ريبوك مورخ كبسيكه ف نميب يم .به،  : بهيپژمان محبوب

  . باشد يخواستارش م رانياست كه رهبر ا» يعلوم انسان«همان  ني. اكشند يشان را م نقشه مال و جان

  ه؟يچ انينياهللا حس ن در مورد روحانظرت يمحبوب يآقا: يالد مسعوديم

 يهستم كه در مورد هر مخلوق يمگه من شهباز ؟نظر بده يكس درباره هر ديبا يكس هر ديكن يچرا فكر م: يپژمان محبوب

دو هر  نوشند، يآبشخور م كياز  ياز نظر فكر يو شهباز انينيحساهللا  روحكنم كه  يفكر مشخصاً بنده  داشته باشم؟ ينظر

  . ندا شانيو كشتار دگراند محرك سركوب يرويبازو و ن

به قول  ديرآ يتا كم م يول ديدون يرو م زيهمه چ ديكن يمو فكر  ديكن يمشما به سخره رفتار  ،خب :يالد مسعوديم
  . ديپرداز يم »ءضوضا« بهاستاد 

و مضمون آن توجه شود.  يالد مسعوديو م يپژمان محبوب» يجنگ زرگر« يري[به مناظره هماهنگ و به تعب
  ] يشهباز

  . ديرو كن ديدار ياگر مدرك ،خب .دينپرداز گرانيخودتون به انكار د تيتثب يبرا ،محترم يآقا :يالد مسعوديم
 200از  شيمورخ در ب كي .شباهت داره يشوخ كيبه  نميب يكه م يزيچ نيا ،كنم يممن به سخره رفتار ن: يپژمان محبوب

فقط به خاطر اسم و  ،كنه يممختلف منتسب  يافراد را به جاها يمدرك چيبدون دادن ه بره، يكامنت افراد را اسم م

را  گرانيخانه دو  رنديگ يكه كلنگ دست م يكسان نيا ،جان الديم . است يماسال رانيا يعلوم انسان ني. اياسم يها شباهت

             خانه.داشته باشند نه صاحب  يمدرك ديبا كنند يمخراب 

                               .                                                                                                   صورت گرفته قيها تحق سال ياسام نيدر مورد تمام ا ،زميعز نه  :يالد مسعوديم

 ليكه در صدارتش كرد تعط يكار نياول يفروغ يمحمدعل ؟ديده يمرا نشان ن قيتحق چرا                                                                   ق؟يتحق كدام : يپژمان محبوب

                                                                                                                                                           .  بود يبهائكردن مدارس 

و طرز  ها استيو از س رهيباال م يبهائ وارشيكه داره از در و د كنم يم يدارم زندگ ييآخه من خودم جا :يالد مسعوديم

  . آگاهمكامالً رفتارهاشون 

كشور خدمت كرد كه پدران تو كردند. االن  نيهمانقدر در ا يبهائ كنه. يحق داره زندگ يبهائجان،  الديم: يپژمان محبوب

  . يكن يممردم را آواره و  يريگ يمكلنگ دست  ،يكن يمو خانه خراب  يزن يداد م يدر دست تو هست و ه بونيتر

 يمن نه منفعت ،زمينه عز. كنه يزندگ يگر يو الب ييحق نداره با بزرگنما يول ،نداره يحق زندگگم  ينم :يالد مسعوديم

  . تازه ضرر هم كردم ،يمملكت و نه سود نيبردم از ا

كه  ياست. حق داره به هر كس يحق هر انسان نيكه بهش رفته منعكس كنه. ارا  يحق داره ظلم يبهائ: يپژمان محبوب

كه  يشو يبعد هم ناراحت م ،يرا با كلنگ خراب كن يبهائخانه  يخواه يمشما . است يحق هر كس نيا .خواست تظلم كنه

  . كنند يم تيشكا شانيا

 واريكه د يبهائك ي يول ،دينفهمچ كس يه يچوب دار هم رفت ول يپدر من تا پا ،قابل توجه شما :يالد مسعوديم
  . هم خبردار شد لياسرائ ويراد يحتن يپائ دآوردن يقانون اش را هخون

  پدرمان است. نياز دست ا ميكش يبه! پس هر چه م هب هبفا:
در  يبهائ. صدها خانواده يزن يحرف م يراجع به چ يدار يدون ينم ،ياليخوش خ يليبرو بابا، خ: يپژمان محبوب

  خانمان شدند.  يسال گذشته ب يس
  . به حقم برسم يگر يهوچنخواستم با وقت  چيه يول، حكومت نيخوردم از ا اديم ضربه زه من :يالد مسعوديم

را  گرانيخودت د. يآن يغاتيحداقل قسمت تبل ،يحكومت نياز ا يجان، چون خودت قسمت الديم: يپژمان محبوب
  . ستين ينطوريا ايدن يماند، ول يدر امان خواه يكن يمو فكر  يكن يمسركوب 

مشكل  ،دار هستم من ستاره ،دلم زينه عز. نظام حقوق نگرفتم نيهم از ا الير كي يبه خدا حت :يالد مسعوديم
و  نژاد ياحمدمشكل دارم با  انينيكه با حس يمن همون قدر. بدم گانهيمملكتم رو به ب ستميحاضر ن يول ،دارم ياسيس

  .ديكن تيخودتون رو تثب گرانيبا انكار د ديشماها عادت دار. و... مشكل دارم يموسو
 يآقا يها درباره كامنتابد. ي يادامه م يالد مسعوديو م يان پژمان محبوبيه ميدو سو» يجنگ زرگر«ن ي[ا

ن و ينش ين شهر را بهائيكوشد ا ياست اهل آباده است و م يمدعشان يدادم. اح يقبالً توض يالد مسعوديم
ها را حذف كردم. چند  ن كامنتيا يان جلوه دهد. تماميرا وابسته به بهائآباده شهر  يو شورا» انيبهشت بهائ«
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  ] يكند. شهباز يت ميفوق كفا ينشان دادن جدل ساختگ ينمونه باال برا
 نيكه ا يختگانيفره يبرا رفته است. لو ها وهيش ني. الطفاً ديخاتمه بد يساختگ يدعوا نيبه ا مان،پژ و الديمن لرزاده: يمت

 رفته است. لو ،ن دارندآاستفاده از  در يها تجربه طوالن يبهائ و انيهوديكه  ،يجنگ زرگر وهيش نيا كنند يممطالعه  صفحه را

  .لطفاً ديكن بس الد،يم پژمان و

  ه؟يجان منظورت چ نيمت :يالد مسعوديم
  

  . 1390مرداد  16 كشنبه،يصبح  1:57ساعت  :يشهباز

آباد  فيچون باغ ارم و باغ عف ،رازيش يميقد يها است و مانند باغ رازيشهر ش يخياز آثار تار يليباغ خل ،نيا برزيآرجناب 

 يبرا ستميباغ ن نيمتر از ا يسانت كي يحت بيبه تخر يحفظ آن الزم است و بنده راض ،رهيو غ يو باغ دلگشا و باغ نار

 هيرو يفرهنگ راثيو م يخيباغات و آثار تار بيهاست تخر كه سال يدر شهر يول .كيتراف لو حل مشك ابانيخ ضيتعر

به  »پول«آن پاساژ و مغازه ساخته شود و  يتا به جا شود يمكامل  بيتخر تيبا سبع رازيش يميمرسوم بوده و بافت قد

، برغم افتهيهكتار كاهش  1400به  اراز سه هزار هكت ريسال اخ يكه وسعت باغات آن در س يدر شهر د،يدست آ

شاه چراغ (برادر بزرگ امام رضا  ميكه نه به حر يمرسوم است، در شهر هيباغات رو بيتخر يعنيگسترش شهر، 

 ميعظ ياجازه دارد هتل يسروستان يروحان يآقا، و دروازه قرآنچون  يمقدس يخينماد تارو نه به  شود يمالسالم) رحم  هيعل

كه  يو در شهر] +[ ،را تحت الشعاع خود قرار دهد رازيشهر ش يخينماد تار نيو زشت مشرف بر دروازه قرآن بسازد كه ا

و  يانداز شود، عدم دست يتا در زمان خود بازساز شود يمحفظ [...]  يو البته اسالم ديجد يمحل خانه باب با عنوان

  مقتدر شهر است. انيمتعارف سودجو هيبرخالف رو يعني است. بيعج يلياز باغ خل ژهيحفاظت و

از  يا شاخه واقع در يليكردم و گفتم كه خاندان خل انيو خاندان افنان را ب يليخاندان خل ونديپ» خاندان باب«در مقاله 

  ]+[. روند يبشمار م يافند يشوق اكانيبودند، ن نيبا چ اكيها، كه از تجار بزرگ تر يليخاندان افنان است و خل

است، و اگر  يسالمانقالب ا ي، كه از نمادهاشود يمرحم ن بيدستغ ديشهاهللا  تيآكه به خانه  يو اضافه كنم: در شهر

از  ژهيو حراست و يليبود، حفظ باغ خل بيدر شرف تخر زين يهشدار و اعتراض من نبود محل ترور و قطعه قطعه شدن و

از  يكيهمانگونه كه اگر اطالع ؛ انيباغ در نزد بهائ نيتقدس ا :ديعلت همان است كه فرمود دارد. يعلت خاصحتماً آن 

اقامت داشت،  او در آنجا تيتحت حما يباشد، خانه منوچهر خان معتمدالدوله، حاكم اصفهان كه باب مدت حيدوستان صح

  .شود يم يبازساز يدر اصفهان حفظ و حت

   اشاره كردند. يدر زمان دولت فروغ انيمدارس بهائ يليبه تعط يمحبوب يآقا

دو مدرسه پسرانه و دخترانه  انيها در حكومت وقت، بهائ و ماسون ها يو باب انيو اقتدار بهائ ديدر دوران احمدشاه و بسط 

مانند مدرسه  رانيا يشهرها ريها مدرسه در سا و ده »بنات تيترب«و  »بنان تيترب« يها كردند به نام سيتأسدر تهران 

اناث در  تيو ترب يّلمذكور  تيترب ن،يو بنات در قزو نيسعادت در بارفروش (بابل)، توكل بن هوحدت بشر در كاشان، مدرس

و مدارس متعدد در مناطق متراكم  يدر سارد ييتأ رزاد،يدر شهم يدر سنگسر، ترق هينيآباده فارس، دانش در مشهد، حس

جان ياآذرب سانياصفهان و سآباد  نجفدر  زيمازندران و ن رد رهيو غ ريمانند كفشگر كال، ماهفروجك، تاكر، بهنم نينش يبهائ

  .رهيآباد) و غ (بستان

كه قبل از سلطنت دو فرزند ارشدش،  يداشت در حد انيروابط را با بهائن يتر كينزدرضا شاه قبل و بعد از سلطنت 

مسئله در منابع منتشر شده و اسناد متعدد ثبت شده  نيند. اخواند يمتهران درس  انيمحمدرضا و اشرف، در مدرسه بهائ

را  يعيمانند اسداهللا صن يبود كه فرد يدر حد انيو تعلق او به بهائ ).1961(دانشگاه استانفورد،  ين بنانيمانند كتاب ام

از اسناد  يكيدر  .ديرس يبود و بعدها به درجه سپهبد يبهائكه  ديمحمدرضا، برگز عهدش،يآجودان پسر و ول بعنوان

  نقل شده:  نيچن انينام واحد به يبهائ ينقل از فرد ، به1348 ريت 5ساواك، مورخ 

 يرو شچ كداميه رد،يگ يصورت م امهريشاهنشاه آر ونيهما حضرتيكه اكنون به دست اعل ييكارها«
در  يبا اشرف پهلو شانيا يدارد و حت ييآشنا يخود شاه به تمام دستورات بهائ رايز ، ستياسالم ن نياصول د

اند  تهران بود، درس خوانده يكه در آن زمان از مدارس عال ه،يريام ابانيدر خ انيدر مدرسه بهائ يدوران كودك
ن ياو قبل از  اند ستادهيا شانيموجود است كه ااكنون  هم عكس آن زمان شاه و اشرف آن است كه  لشيو دل
  ...»خوانند يبه كالس درس بروند دعا م كه
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  : سدينو يو م كند يمد ييتأمسئله را  ني) ا1387اسفند  2» (خبرنت« يبهائالمع در وبگاه  عيرب يآقا

مدرسه در زمان خود  نيتر و شاخص نيفرستد از آنجا كه بهتر يم انيبهائشاه فرزندان خود را به مدرسه  رضا«
  ]+[ »در اداره مدرسه لحاظ شده بود... يتيو ترب يآموزش يها وهيش نيتر مدرن ان،يمرب نيبوده است چرا كه بهتر

در  يبهائ نيو آموزگاران و هم محصل رانيشد كه هم مد يدر سراسر كشور سبب م انيشدن مدارس فراوان بهائ ليتعط

  شوند. ختهيمدارس با مسلمانان آم ريسا

را نه به حكومت رضا شاه  يليتعط ،ي)، همسر شوقيماكسول (ربان هيمتفاوت است. روح اتياقدام روا نيدرباره علت ا

بود كه حكومت  صرّم ،يپس از عباس افند انيرهبر بهائ ،ياست كه شوق يمدع هيروح .دهد ينسبت م يبلكه به دستور شوق

 ليدستور تعط رفتيبشناسد و چون حكومت رضا شاه نپذ تيبه رسم التيرا به عنوان تعط انيبهائ يرسم اميرضا شاه ا

تهران:  ،يضيترجمه ابوالقاسم ف ،همتا يب يدر ترجمه احوال موال كتايگوهر  ،خانم هيروح[را صادر كرد.  يشدن مدارس بهائ

  )446-445ش.، صص  1348/ عيبد 126 ران،يا انيبهائ يمحفل مّل

  چرا؟ .بوده تيبهائ يبا رهبر يهماهنگدر و  يبه دستور شوق رانيا انيشدن مدارس بهائ ليپس مسلم است كه تعط

 يمردم را برا يا هيدولت با صدور اعالم 1313شد و در مهر  يقبل مقدمات كشف حجاب فراهم م يكه اندك ميتوجه كن

در زمان دولت  انيشدن مدارس بهائ ليبه نظر من، تعط زن در مدارس دخترانه آماده كرد. حجاب يآموزگاران ب رشيپذ

ان آموزگاران زن مسلمان يدر مرا ) يحجاب ي(ب هيرو نيبود كه بتوانند ا يحجاب زن بهائ يآموزگاران ب ختنيآم يبرا يفروغ

 انيخارج كردن بهائ يبود برا ياستيس ،گريد دختران در مدارس. بعبارت ريبا سا يدختران بهائ ختنيآم زيكنند و ن جيترو

   مردم. ريسا انيدر م شانيفرهنگ ا جيو ترو يستيسكتار ياز انزوا

  تا بعد.  كنم يمرفع زحمت  فعالً. با اجازه دوستان 1390مرداد  16 كشنبه،يصبح  2:59ساعت 
  

نفرمودن،  انيبهائتوسط  هياول ينظرشون رو در مورد كشتارها يمحبوب يباالخره آقا. ديخسته نباش :يرانيا يعل
  .ميمنتظر

حتماً  ست؟ين تيمگر واقع .است لياسرائدر  العدل تيبام  چون گفته ديا شده دياز من ناام يجناب محبوبجعفر ناصر: 
مگر  ،ديا شده ديچرا از من ناام كرده است؟ را اعطا ازيامت نيا انيدينشدن حقوق تبع ماليپا يبرا لياسرائ مهيدولت فخ
را  تيبهائمنتقد منصف  كي ديبتوان و ديريقرار بگ تيمورد عنا دياش ،به خدا باشد دتانيام د؟يبسته بود يديبه من ام

  ست؟يبه شما وارد ن يخيبرهه تار چيدر ه يانتقاد چيه ،كنم يمتكرار  ،اي ديكن يمعرف
كه به درد  ار يخيتار عيكه وقا ديگذار يوقت م ن كهياخودم از بنوبه . زاديدست مر ،يجناب شهباز :يق موسويشقا
 ي. براديكن يمتحمل  اها ر اهانت ن كهيا به خاطرمتشكرم  نطوريو هم متشكرم. يليخ ديكن نييتب دخورن يما م يحاال

درباره مثالً اعتقاد دارند؟  يه اصولچبه  انيبهائكه  ددنين هم پرسااز دوستانت رگيد يكيبجز من  آموزنده بود. يليمن خ
 انيب ار ناش نيد ياخالق ديو شا يدتياز مسائل عق يكم يمحبوب يدارند؟ گرچه آقا يا دهيو معاد چه عق ءايو انب ديتوح

معتقد  كيبه عنوان  ان راخودش ديعقااصول  ناشيدوست داشتم خود ا دتر بودن تر و بردبارتر و مؤدب ماكرد. اما اگر آر
  .دكن انيب

  . . با درودكشند يم هودهيزحمت ب يول ،ديدار يخوب ميت يشهباز يآقا :يالنصر خراسان بخت

مدركش  :ساده از خودت بپرس. از خودت بپرس سئوال كي يشهباز يآقا يشما بعد از هر ادعا ق،يشقا: يپژمان محبوب

ادعا  يشهباز نه؟يتوه نيا ايجمله مستند نگفت. آ كي يكامنت حت 200از  شيدر ب يشهباز يكه آقا ينيب يكو؟ اونوقت م

 انيبهائدشمنان قسم خورده  يادعاها شانيدست داشتند. مدرك ا برند ينام م شانيكه ا  يدر قتل افراد انيبهائكه  كنه يم

 نياست. به ا انيبهائو تهمت و افتراء به  يفحاش يمانده مشت يباق شانيندارند. آنچه از ا رانيا خيدر تار يوزن چيست كه ها

خود را به  روانياز پ يدا كنند كه در آن جمعياز بهاءاهللا پ يا نوشته ،يدور باطل. مدرك از نظر من آن است كه لوح نديگو يم

مورد مكتوب اطالع دارم كه  كيبهاءاهللا را نشان دهد. من از  تيكه محكوم ياز دادگاه يسند ايامر كرده باشد،  يقتل كس

را در آثار  ستاندا تيروا متوان يم ديه شد. اگر بخواهئتبر تاًيدر عكا به دارالحكومه فرا خوانده شد و نها يبهاءاهللا به خاطر قتل

  كنم. دايپ تانيبرا يبهائ

را هدف اتهامات رنگارنگ قرار داده است. چنان بساط  يبهائجامعه  كيستماتيس بطور يانصاف الزم است. شهباز يكم

و  يعلم يكه دوست ندارند عمل يخواندن هركس يبهائ كنند يمشدند و فكر  ريانگ و افترا راه انداخته كه طرفدارانش جو گ
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با  نياو همچن .باشد يبهائهم ممكن است [...] از طرفداران او ادعا كرده است كه  يكيصفحه  نياست. در هم يعقالن

 ي. اگر از كسدهد يمبه شاگردانش  ياست كه شهباز يدرس نياست. ا يبهائهم [...] مردم شهر  ندهيگفت كه نما نانياطم

  .دياست و بعد به او حمله كن يبهائد ييبگو ديآ يتان نم خوش

جنگ «ها و  ن كامنتيا ياست. درباره هماهنگ يالد مسعوديم يها به كامنت ي[اشارات پژمان محبوب
از خوانندگان  يكين لرزاده، يمت يآقاچنان مشهود بود كه » يجنگ زرگر«ن يح دادم. ايقبالً توض» يزرگر

  ] يشان تذكر داد. شهبازيز به اين ،صفحه
ادامه  تياقل كي هيانش علمردم و طرفدار كيو با هدف تحر انيبهائ هيرا عل يكيستماتيحمله س نيچن يكه شهباز يدر حال

داشته و خواهد داشت طفره  تياقل نيا يبرا كاتيتحر نيكه ا يريخط جينتا تيمسئول رفتنياز پذ يناباور تيدر نها ،دهد يم

 يخواستار حمله به خانه و زندگ انيو اهللا اكبر گو نديگو يمشان را  شهر و محل انيبهائصفحه نام  نيدر ا ش. طرفدارانرود يم

  . شوند يمآنان 

  ] يكند. شهباز ياستناد م يالد مسعوديم يها به كامنت ي[مجدداً پژمان محبوب
كه تمام آثار او در مورد صلح و ، اما بهاءاهللا را رديپذ يعوام نم كيخود را در تحر ميمستق تيمسئول يچگونه است كه شهباز

  ؟كند يمحكوم م انيده بهائدشمنان قسم خور يبا استناد به ادعاها ،با كل مردم جهان است يمهربان

ثابت  دخواه يم ي. اما وقتكنند يمو االن ن كردند يم هيتق انيبهائ يكه در دوره پهلو ديگو يمطرف  كياز  يشهباز
حرام است.  يبهائ انتيدر د هيتقاوالً . كنند يم هيتق ديگو يمحضور دارند،  رانيا ميدر بدنه رژ انيبهائاكنون  كند كه هم

   :ديگو يم انيرانيخطاب به ا يا در نامه يربان يشوق
از  ين مورد تبرآ. مسامحه و مساهله در ديننما يمعرف يزرتشت اي و يميكل ،يحيخود را مسلمان، مس ياحد«

  ) 244ص ، مبارك عاتيمنتخبات توق(  ».امراهللا است
او  يعني ،حذف خواهد شد يبهائكند، اسم او از دفتر سجالت  يخود را مسلمان معرف يبهائ كياگر  ن كهيا يعني
  .باشد ينم يبهائ

  : انيبهائخطاب به  يربان يباز از شوق
... در امور ريامر خط نيا هيسام يو مخالف مباد حيمذموم و قب يدر هر حال و در هر موقع دهيعق كتمان«
كه تعلق به معتقدات دارد اهل  هيدر امور وجدان ياهل بهاء ... ول هيامور از فرائض حتم ياياطاعت اول ...يادار

   )130-129، صص 3، ج مباركه عاتيتوق( »دهند. حيبر اطاعت ترج اشهادت ر اءبه
  جلوه دهند. يگريد زيخود را چ نيد دياگر كشته هم شوند نبا يحت يعني

كه او هم  ستين ياست، بدان معن يبهائ يپدر كسآن كه صرف  يعني. ستين يموروث يبهائ انتيد گر،ياز طرف د
تام از محفل  اريكامل و اخت يبا آزاد ديبا رسد يم 16به سن  يوقت ،يبهائ كيفرزند  يعني، زاده يبهائاست. هر  يبهائ

 دهيعق يبهائاگر فرد  يعني. باشد ينم يبهائصورت او  نيا ريكنند، در غ تمحل خود بخواهد كه نام او را ثب يروحان
خود وارد  دهيبا كتمان عق يبهائ كي. اگر ستين يبهائ گريو د خورد يخط م يبهائخود را كتمان كرد، نامش از دفتر 

 ديكنند با سئوالاگر  يول كند،ندارد كه عنوان  ينشود، لزوم سئوال. البته اگر از او ستين يبهائ گريدانشگاه شود، او د
  .ديرا بگو قتيحق

در  تيعضو يعني ياسياست. دخالت در امور س يبهائ نياز دستورات د يكي زين ياسيعدم دخالت در امور س
آموزش و پرورش  ريوزمثالً، ممكن است. ريدر آن غ يكار ياسياز س زيكه پره ييها و اشتغال به شغل ،ياسياحزاب س

  . دتوان يمجنگ ن ايدفاع و  ريوزباشد، اما  يبهائ دتوان يم
غالمعباس آرام در ر جنگ بود. يوز يعيصندا، سپهبد اسداهللا يرعباس هوينه اميم كه در كابيديتر د شي[پ

م. يز سخن گفتين يمنصور روحان» هيتق«درباره بود.  ير امور خارجه حكومت پهلويوز يطوالن يدوران
كند فراوان  يرا ثابت م يمحبوب يآقا يه بودن دعاويپا يو ب يافند يبودن دستورات شوق يكه صور ييها نمونه

پژمان  ي، كه آقا»دم جنبانك« ياسيد شد. بعالوه، وبالگ كامالً سن بحث بعضاً ذكر خواهياست كه در ا
اثبات  يبرا يتر خود محبوب شياست. پ يگرداننده آن است، مصداق بارز عدول از دستورات شوق يمحبوب
  ] يشهبازن وبالگ استناد كرده است. يران مكرر به ايان با مردم مسلمان ايبهائ يهمدل

  :ميمورد با هم مرور كن نيرا در ا يبهائ انتيد يها آموزه ديبگذاراول 
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  : ديگو يم انيبهائبه  عبدالبهاء
اطاعت از  يخلوص و وفادار تيدر نها ديبا ءآن است كه احبا ...]بهاءاهللا يعني[ حكم مبرم جمال قدم«

 زين ياسيرا از مباحثه در امور س ءاحبا يفرموده و حت ينه هياسيو آنان را از مداخله در مسائل س نديحكومت نما
ن داخله دول و ئوو نه در ش ميآئ در انينه در سلك شورش: «ديگو يمباره  نيدر ا يربان يشوق» اند. بر حذر داشته

هم در مورد عدم دخالت  ريز مقاله) 120، ص 1، ج عاتيتوق( »مينمائ يا مداخله يادن يملت چيف و قبائل هيطوا
 زانيم«: ديگو يم عبدالبهاء] +». [هياسيمفهوم عدم مداخله در امور س: «روشنگر باشد دتوان يم استيدر س انيبهائ
 يبهائاست كه  يبرهان كاف نيمداخله كند... هم هياسياست كه هركس در امور س نيبودن و نبودن ا يبهائ

شئون در كنار باشند  نياز ا يبه كل ديبا ءاحبا .ياسياز مداخله در امور س معاذاهللا« :ديگو يم يربان يشوق» .ستين
  »گردند. زاريشود، ب استيكه منجر به مداخله در امر س يا فهيو از هر وظ
   :دهد يمدستور را  نيا يربان يشوق يكار ياز مخف زيو پره انيبهائريدر مورد تعامل با غ

نگه داشتن امور بالمره اجتناب ورزند. از  يبه عنوان اسرار و مخف شيو احوال نما اتيفيكاز هر گونه  يستيبا«
[شجاعت] مال صراحت و صرامت كبا غالباً  يستينند. باك يمانه احتراز قطعكحا ينيو صدرنش يريگ كنارهروح 
ها را  آن ديمتانت و وقار عقا تيرده... با نهاكخود باز  نيار خود را در مقابل چشم منتخبكها و افديها و ام نقشه

ص ، 4، ج امر و خلق( »نند...كو جستجو  ليآن نفوس را تحص اتيار و نكمنزه و مقدس اف يبسنجند و با وجدان
380 (  
كه  گريشخص د ليبا نام فام يشخص لينام فام ن كهيادستورات، تنها به خاطر  نيبه تمام ا توجه يب يحال شهباز

 انتيكه د گذارد يم نياساس را بر ا ياست. شهباز يبهائهم  شانيكه ا كند يمفرض  باشد، يم يكياست  يبهائ
 يماريبه ب ياگر فرد ،ني. بنابراشود يمبا خون از پدر و مادر به فرزند منتقل  مراهو ه كياسالم ژنت انتيهم مانند د يبهائ
  ژن نامبارك را در خود دارند.  نيا شانيخو ها و تمام قوم و مبتالست خواهر و برادرانش، خواهرزاده تيبهائ
 انتياز د تاًيگرفتار و نها يا در مهلكه يمن در نوجوان كياز اقوام درجه  يكيعرض كنم كه  يشهباز يخدمت آقا ديبا

  از آنان بازنشسته ي(اكنون اكثر. استان مشغول بودند يادار يدر مقامات باال شانياز فرزندان ا ي. بعضديبه اسالم گرو يبهائ

بر حضور  يگريد ليهم دل نيا ،به ، به«شان خواهد گفت كه  نام يرا بشناسد، از رو شانيا ياگر شهباز ) مطمئناً.اند شده

  » در صدر امور! انيبهائ

 يبهائهم از همان ده است، پس  يو سرهنگ فالن شدند يبهائهمه  ها يفالن«  :ديگو يم شانيكه ا شده دهيبارها د
 ياگر شما ادعا. ستينبوده و ن يبهائ انيبهائ يفرد بنا به ادعا نيااوالً استدالل كور است.  كياستدالل  نيا» است.

 يشهباز ي. آقايكن دايدر دست شماست، پ يكه همگ ،يبهائدر دفتر سجالت  رافرد  نينام ا ديبتوان ديبا ديدار يگريد
  . سخت است قيتحق

 يسئوالهر  يبهائ انتيو د يبهائو اصول جامعه  ها وهيها، ش اهداف، نقشه ،ياعتقاد ياگر شما راجع به مباد ق،يشقا
  . ها در حد دانش خود جواب بدهم كه به آن شم يمطرح كن، خوشحال م يدار

به  ليدر اسرائ يبهائجامعه  تيرا درباره وضع يربان يمتن نامه شوق تانيشدم چون برا ديجعفر، از شما ناام يآقا
 و صراحتاً ست،يچ يبهائاعالم كرد كه مقصد جامعه  صراحتاً يربان يباره نوشتم. شوق نيدر ا ياطالعات شخصاضافه 

خواهد شد. نوارد  ،انيهودينه به سود اعراب و نه به سود  ،باشد نيفلسط ندهيكه مربوط به آ يبحث چياعالم كرد در ه
 يبرتر يگريرا بر د كي چيما ه ني... بنابراو هوديعرب،  ،هاست نهيشياز تمام پ يشامل افراد يبهائ انتيگفت كه د يو

كرده و  مطرحمورد  نيرا در ا يبهائ جامعه تيوضع خود صراحتاً در نامه يافند ينوشتم كه شوق تان ي. براميده ينم
آن نامه را  اياعالم نخواهد شد. آ باره نيدر ا يبهائجامعه  ياز سو يگرينظر د چيه ندهيكه در آ دارد ياعالم م
 همه نيشما بعد از ا د؟يبر آن داشت يراديچه بود؟ گنگ بود؟ دوپهلو بود؟ چه ا تان دبكيف دياگر خواند د؟يخواند

از حق بگذرم كه شما نسبت به  ديالبته نبا ست؟ين يديناام يجا ايآمرد؟  ايزن بود  يليل يپرس يموعظه دوباره م
  است. ديام يجا ني. اديروتر بود انهيم يبحث اندك نيدر ا نيريسا

. خودتان كه در محل يكن يمرا مطرح  ييادعاها يشهباز يشما و آقا ،ميگو يمبار  نيچندم يبرا ،يرانيا يجناب عل
. كند يمآن فرد هم كه خود در آنجا نبود، بلكه فقط ادعا  .ديكن يمرا نقل  يگريافراد د ايفرد  يبلكه ادعا ديحاضر نبود

 ديمن با ايو بس. آ نيهم .اند شده كشورمان شناخته يسينو خيدر تار يبهائبا جامعه  دشانيشد يافراد تنها به دشمن نيا
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دستور  ايلوح، نامه و  كي ديبا اي: يارائه كن يچه مدارك ديجواب بدهم؟ در كامنت باال گفتم كه شما با ييبه هر ادعا
 يبه هر نحو ايو » الكفار ياشداء عل« اي» الكفر هائم واقاتل«مثالً امر كند كه  روانشياز پ يكه به جمع ياورياز بهاءاهللا ب

بهاءاهللا را نشان  تيكه محكوم ياوريب يصالح سند ياز دادگاه ديبا ايرا بكشند،  يجماعت اي يدستور بدهد كه شخص
كردند. حداقل  دو درشت وار زيهزاران هزار اتهام ر امبرشيآن و پ روانيدارد. بر اسالم، پ اريدشمنان بس ينيدهد. هر د

 كياما شما با  .كند يماستناد  قرآنالدن آن را رد نكرده و به  اتهامات درست است. بن نيالدن ا كه در مورد بن ميدان يم
جربزه را دارند كه  ني. مخالفان شما حداقل اديكن يمرجوع و رفع را  مسئله »ستياسالم چ فهمد يالدن نم بن«كلمه كه 

كه  ديجربزه دار نقدريشما ا ايالدن به دستور اسالم عمل كرده است. آ بن نديجفت و جور كنند كه بگو قرآناز  هيچند آ
  كه دستور قتل در آن باشد؟ دياوريجمله از بهاءاهللا ب كي

 كيپركن و پرطمطراق تبر دهن ينيانتخاب عناو يبرا ي(من به جناب شهباز اكيتر يدر مورد تجارت جهان
. عباس امانت دهد يمرا نشان  شانيا قاتيخالف تحق قاًيدق گريد قاتياستاد عرض كردم كه تحق)، خدمت ميوگ يم

 نيا (Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850) ءايتجدد و احدر كتاب 
كه باب تجارت كرده است را  ياز اجناس ي. نام اكثركند يم يو فروش باب را بررس ديو اسناد خر كاود يبحث را وام

اما باب هرگز  كردند يمهم  اكيكه اگرچه ممكن است اقوام باب در تجارت تر ديگو يمو به صراحت  كند يم دايپ
توسط اقوام باب  اكيفروش تر ديرا مسئول خر انيبهائ يچرا شهباز دانم ينم نكرده است. اكيو فروش تر ديخر

 يممكن است كه روز يهر شاعر هيباالخره قاف هستند؟ ،ابولهب ،امبريپ يرفتار عمو يمسلمانان پاسخگو ايآ ؟داند يم
  ...ديتنگ آ

 ن كهيا اول. ديكن تي، خوب است در صحبت كردن جانب عدالت را رعايمحبوب يآقا زيدوست عز: يدونينظام فر
و  ،موارد عنوان شده مستندات الزم را ارئه داده است يبرادوم  ،را عتاب قرار نداده است انيهمه بهائ يشهباز يآقا

 نيا شانيمنكر نشده و اعتراض هم دارند و نظر ا ار شود يمنقض  يمعمول انيرا كه حقوق بهائ يموارد شانياسوم 
 يموضوع ميبحث كن ميهم بخواه يشده است. بهر حال از نظر تئور تيموارد نقض غرض بوده و هدا نياست كه ا

مسلمانان در  ييبه پاسخگو يازيدر آن صورت ن م،ينده ميتعم انيقابل بحث بوده و بهتر است موضوع را به عموم بهائ
  .دياظهار نظر فرمائ دگاهيد نيبا ا شود يم شنهاديقبال عملكرد ابولهب هم نخواهد بود. پ

خودم را  دگاهيمن د  كدام بود؟ يشهباز يكه مستندات آقا دياما شما نگفت .: نظام، متشكر از تذكر شمايپژمان محبوب
 كه يبنده عرض كردم كسان د؟يدان يم رانهيگ را كه گفتم سخت يطيشما شرا ايكردم. آ انيسند قابل قبول ب كيراجع به 

اوالً . كنند ياستناد م قرآناز  هيچند آبه اضافه مسلمان ست يبه عمل چند ترور كنند، يمتهم م مسيمسلمانان را به ترور
 ها ستيترور نياثالثاً وجود دارد و  قرآندر  ها هيآن آاً يثاناعمال را مرتكب شدند و  نيقبول كردند كه ا ها ستيترورآن 

كه  ،مسلمانان معتدل جهان نياسالم بوده است. با وجود ا يها شان به خاطر اسالم و طبق آموزه كه عمل كنند ياعالم م
اتهام را » نبودند يمسلمان واقع ها ستيترور نيا«جمله كه  كيبا گفتن  ،دهند يم ليخوشبختانه اكثر مسلمانان را تشك

 ايآ ست؟يها را انجام داده نامش چ قتل نيكه ا يشخص قاتلاوالً است كه  نيا يشهباز ي. سئوال من از آقاكنند يرد م
قاتل در  ديوجود دارد كه به ما بگو يدر آثار بهاءاهللا دستور اياتهام را قبول كرده است؟ اگر جواب مثبت است آ نيا يو

سه مورد را به ما نشان بدهند بنده ساكت  نيا يشهباز يبهاءاهللا را اجرا كرده است؟ اگر آقا دستور نيعمل قتل ا
وجود  شانيمن از ا تيبه شكا يدگيرس يبرا يمرجع رانيدر ارا يز دهم يشان حواله م را به وجدان شانيم واال اوش يم

و  بيزده شود، اتهام زننده به خاطر نشر اكاذ تياقل كيكشور دمكرات به  كيدر  ييمبنا ياتهامات ب نيندارد. اگر چن
  .است يما فقط تهمت زدن نردبان ترق رانيدر ا يول شد، يم يدادگاه يورز نهيفرهنگ نفرت و ك جيترو

را  Juan Williamsخبرنگاران خود  نيتر هياز بلندپا يكي NPR يشبكه خبر شيپ يچند كايآمربزنم. در  يمثال ديبگذار
از كار  »ترسم يم نميب يشان را در چادر م در فرودگاه مردان عرب را با عمامه و زنان يوقت«تنها گفت:  ن كهيا به خاطر

كه نسل اندر نسل  ،تياقل كياز  يساز گانهيتنفر و ب جاديا يتمام قدرت خود را برا يشهباز يآقاما  رانياما در ابركنار كرد. 

است، مشكل  نيچن راني. تا ارديگ يقرار م ريو مورد تقد برد يكار مه ب ،كار كردند، خدمت كردند، ستنديآب و خاك ز نيدر ا

خودتان  يباز نيا يقربان نياول د،يرحم كن انترك هست، مشكل كرد هست، مشكل بلوچ هست، مشكل عرب هست. به خودت

  . ديهست

دوستان  البته بقول، را يشما اسناد مكتوب شود يم. ديگوئ يدائم از سند مكتوب م ،يجناب محبوب :يمحمود قاسم



47 

 

به اتهام  يآواره كردن شخص ايو دستور كشتن  انيبا بهائ زيظلم و سترا دال بر شما  يكه ادعاها ديارائه كن ،»دار منگوله«
  ؟بودن نشان دهد يبهائ

 ياست تا به آقاتر  كينزد يمحبوب ينظر من به نظر آقا نجايحرف حساب جواب ندارد. تا ا :يالنصر خراسان بخت
نگران  يشهباز ي. اگر آقارانينه به ا كنند يمبه اسالم  ينه خدمت جنگند يم تيبهائكه چشم بسته با  يكسان .يشهباز

مقاله جناب ورقا را مطالعه كردم و  ؟قرآناز خوانش غلط  يناش يها ركتخطرناكتر از ح يسمياست چه ترور سميترور
 زيبرانگ تأمل يها به نكته سندهينو يتبارشناس يجاه ب يبه انصاف آمد. چرا جناب شهباز نياستدالل آن به نظرم قر

  پردازند؟ يمقاله نم
. هنوز دينكن يگر يهوچبا سالم.  ،النصر بختجناب  .ستيجواب من ن نيا ،زيعز يجناب محبوب :يمحمود قاسم

 هي. روديشنا هستآ يخوبه آن ب يصفحات و روندها نيبا ا حتماًاند. شما  پاسخ مقاله ورقا را نداده يشهبازجناب 
ه ب. شما دهند يمفصل م يو سپس در صورت لزوم پاسخ كنند يمابتدا اشاره كوتاه  ،است نيچن نيا يجناب شهباز

 ني. اديكرد يم انيصورت پرسش برا به مطلب  نيبهتر بود ا يسفسطه كردن و متهم كردن چندباره جناب شهباز يجا
ت سئواالصفحه  نيورودتان به ا يحداقل بنده نسبت به شما شده است هر چند در ابتدا ينيشما موجب بدب هيرو
  . دي. موفق باشديكرد يمرا مطرح  يخوب اريبس

 يشهباز يصحبت از مقاله آقا ميما دار نجايدر ا يول .ستيم كه جواب شما نتأسفمحمود جان م: يپژمان محبوب
را به  ثابت كنم، صد در صد آن يا را در مقاله تياقل نيساله بر ا 160. هر وقت بر سر آن شدم كه ظلم و ستم ميكن يم

  . نخوانند  »تيالب كاتب«مورخ  يجاه و ب يفارشس سندهيمرا نو گرانيكه د كنم يماسناد مورد نظر مستند 
ف يسخ يادداشتيدر ) 2010سپتامبر  5ش (يك سال پيحدود » دم جنبانك«را وبالگ » تيالب كاتب«ر ي[تعب

پژمان ن به يريد يها يهتاكگونه نيفهمم كه ا ياكنون م. ده نشديد يين در جايو به جز ا درباره من به كار برد
  ] يگردد. شهباز يبازم يمحبوب

  

  .1390مرداد  16 كشنبه،يبعدازظهر  0:3ساعت  :يشهباز

و آن  نيجوانان متعصب هوادار ا اديبه  يكنم. به راست تأسفشما ابراز  انيمجبورم از لحن ب گريبار د ،يمحبوبجناب 

به شدت مهاجم و  يبودم نسل جوان بهائ دهياست. شن يديجد دهيمن پد يگفتمان برا ني. اافتميم يافراط ياسيگروه س

  :ديا هكه فرمود يدر مورد مطالب .مبود دهيند يگر است ول پرخاش

ادعا به  نيا اريسنجش ع ي. براديكن يممتهم كرده و  قاتميبارها بنده را به عدم ارائه سند و مدرك در تحق يجنابعال -1

(مبحث گروش  »رانيو ا ايتانيبر ياطالعات سيسرو پورتر،ير رير اردشس«و  »اكيتر يخاندان باب و تجارت جهان«دو مقاله 

  .ميدو مقاله بحث كن نيدرباره ضعف مستندات ا ميتوان يم) ارجاع دادم. يگر يبهائبه  رانيا انيزرتشت

 خياز تار ييستارهاج«كه در رساله  ي. عرض كردم، در مواردديكن يموارد  يبدون ارائه نمونه اتهام كل ،واقع در

 يانه در مورد كارهاتأسفبوده كه م ياز سرقت علم زيپره يام برا مستندات و منابع خود را ارائه نداده »رانيدر ا يگر يبهائ

 خيتار زيو ن يگر يبهائو  يگر يباب خيها، از جمله تار حوزه يدر برخ قاتميتحق ييو نها املمن رواج دارد. هنوز متن ك

و بارها  افتهيبه صورت كتاب انتشار ن ره،يسده نوزدهم و غ اكيتر يتجارت جهان زيو ن رانيبا ا  آن ونديهند و پ انيپارس

بدون ذكر نام  يو آن دانشجو سر در آورده است حت نيا يها نامه انيپا ايو گران يد يها كتاباز  قاتميام كه تحق شاهد بوده

  كتاب. يمن در تمام

آن. به جز  يامدهايپ يبا تمام» است تياقل كي هيمردم و طرفدارانش عل كيتحر« يشهباز قاتيتحق ديا فرموده -2

قدر مؤثر  اقدامات را با جسارت محكوم كند و كالم او آن نگونهيا رانيا يكنون يكه در فضا ديشناس يرا م يچه كس يشهباز

اقدام  نيا ديدر نقد شد يادداشتيجهانبگلو  نيرام يريمثال، در زمان دستگ يكند. برا يريگ شيمسائل پ يباشد كه از برخ

 گفتند يم راهيها به من بد و ب و مدت دنديبعد ماجرا را ند نيشما ا ريظن يانيجهانبگلو شد. آقا يمنتشر كردم كه منجر به آزاد

 نيبوده و هست؟ در هم نياست. مگر جز ا يتوسطچهره م رانيا ينوشته جهانبگلو در عرصه روشنفكر يكه چرا فالن

  ام. را مشكوك خوانده و خواستار روشن شدن مسئله شده »رانيا اراني« تيهفت نفر عضو جمع يريدستگ زين ها كامنت

 يافراط تيتظاهر به اسالم يو حت دهيكتمان عق نياز ا يموارد فراوان» حرام است. يبهائ انتيدر د هيتق: «ديا فرموده -3

لس شورا شد از مركز اسناد مج عيشا يكه زمان گذرم ينامه باب به دستخط خودش م چون توبه ي. از سند مهمميشناس يم
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است. به  ياصالت آن توسط محققان قابل بررس يابيمعلوم شد اصل آن موجود و ارز بختانهخوش يبه سرقت رفته ول

ق. در  1300سال  يريدر دستگ يگانيابوالفضل گلپا رزايم يياستناد كنم از جمله بازجو متوان يم گريفراوان د يها نمونه

 ني. اق.) 1285 يالثان عيرب 5( كرده بود ديبهاء را به عكا تبع يدولت عثمانن كه يسال پس از ا 15شاه و  نيدوران ناصرالد

در آن زمان را،  رشدهيدستگ يبهائ 25را، نه همه  يگانيگلپا يياز بازجو يموجود است. بخش »هيرساله استنطاق«در   ييبازجو

  :كنم يمذكر 

  :يگانياز گلپا ييبازجو

  انداختند؟ دي] زدند كه شما را در ترديا چه حرف تازه[ دي] معاشر بودها ي[باب ها نيمدت كه با ا نيس: در ا«
است [كه] در  يرازيش محمد يعل رزايقائم موعود ظهور كرده و او م نديگو يم زنند يكه م يها حرف : ... آنج

ما  غمبريكه قائم موعود محمد بن حسن است كه پ گفتم يو م كردم يرد م نيكشته شد. و من به ادله و براه زيتبر
  كند...  يهمچو دعو ديايب كهدارد  يرازيش محمد يعل رزايبه م يبه ما خبر داده است چه دخل

   ر؟يخ اي ديبود ي(ص) باق يمحمد عتيشر ديمدت به عقا ني: شما در اس
  هستم...  ي: تاكنون كه باقج

   ؟يينما يكرده معاشرت م يروياند. تو به چه جهت پ باطل ها نيا پس يكن يمكه  يريتقر ني: ... از قرار اس
با دو  ريطلبه فق كيحفظ نفس كه ناچار  يعرض كردم كه اصل معاشرت بنده از راه ابحاء بوده برا ،ي: بلج

  كرد. دتوان يمبزرگ ن فهيطا
از  تر شيببود و  يالبته در پناه خواه يكناره كن هيو از باب يباش يعشر يو داخل در اثن يكن ي: اگر تو تبرس

  . يشو يمحفوظ م تياذ
  خواهم كرد. يقلب تبر ميعن صم ديچه فرمود به آن ناني: معلوم است در صورت اطمج

  ؟يكن يم يتبر يستياستنطاق سند خواهد شد. اگر قلباً داخل ن نيا ن كهياو حال  ستين يكس نجايس: در ا
  .نانيام در صورت اطم را. همان است كه عرض كرده ها نيو مرئوس ا سي: خدا لعنت كند رئج

بابت شما  نيكه از ا راينترس و بگو. ز يدار يو مذهب باب يكن يم هيتق يگفتگو را از رو نيا قهيالحق يس: اگر ف
محله دارند در آنجا  كي كيملل كه هر  ريشما قرار بدهند مثل سا يرا برا يحد كيرا نخواهند كشت و ممكن است 

  نداشته باشد.  يهم به كار شما كار يو كس ديساكن باش
  به بنده ندارد.  يدخل گرانيدولت با د فيعرض كردم. تكل هيج: چون وثوق به عدالت دولت دارم بدون تق

  »محمدرضا مجتهد.] يپسر حاج يگانيابوالفضل گلپا رزايم ي[محل امضا
مورد احترام  قطعاًاست و  تيبهائ خيتار تيشخص نيكه از نظر من باسوادتر ،يگانيگلپا ديفرمائ يكه مالحظه م چنان

  ابا ندارد. زين »ها نيو مرئوس ا سيرئ«از لعن  ياست كه حت ديشماست، چنان به كتمان مق

خود را كتمان كرد، نامش از دفتر  دهيعق يبهائاگر فرد «است و  يشود بهائ ليكه تسج يا زاده يبهائهر  ديا فرموده -4

  .»ستين يبهائ گريخود وارد دانشگاه شود، او د دهيبا كتمان عق يبهائ كي. اگر ستين يبهائ گريو د خورد يخط م يبهائ

ها در  نئوكان يمن قرار گرفته و ربط آن را با استراتژ ياست كه مورد سئوال جد تيبهائ ديجد استيهمان س هيرو نيا

  .پرسم يمو باز  دهيپرس انهيو خاورم رانيا ندهيرابطه با آ

 نيبود و مستندات در ا تيبهائ يرسم استيس يپوش پردهكتمان و  يقاجار و پهلو يها نبود. در دوران نگونهيادر گذشته 

  فراوان است. نهيزم

 ياست كه برا هيمنضبط و متمركز شب ياسي. كامالً به چارت احزاب سام دهيرا د يفرقه بهائ يالتيچارت تشك يزمان

 زين تيبهائ ،مشابه ياسيس يها گروهمانند ، كه دهد يمنشان  يبه سادگ يچارت ني. چنكنند يمتالش  ياسيتصرف قدرت س

  داشته باشد. يو عوامل نفوذ يمخف ندهپراك يها شاخه ايسازمان  ديبا

. »يمخف انيهودي« ريام مشابه با تعب را به كار برده »يمخف انيبهائ« ريام؛ تعب سخن نگفته »انيبهائ«بنده از  ،يبهررو

است و  يهوديمنابع كامل  دييمعروف است، مورد تأ رهيو غ »ميانوس«چون  ييها كه با نام ،»يمخف تيهودي«كه  ديدان يم

   موجود است. هود،يالمعارف  هو دائر كاييمانند جودا ،يهودي يها المعارف هدر دائر يياه مدخل نيچن

عوامل  اي يبهائ اي يهودي نهيشيافراد با پ نگونهيا يام برا را به كار برده »گان شهيپ نهان« ريخود تعب قاتيتحق يدر برخ

  است. شانينه، مهم عملكرد ا اي ميبدان »يرسم يبهائ«را  ها نيكه ا ستيمهم ن ن،ي. بنابراياطالعات يها سيسرو

  آخر. يال» است يبهائ نياز دستورات د يكي زين ياسيعدم دخالت در امور س: «ديا فرموده -5
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 ياسيمگر س رانيا هيجنجال حقوق بشر عل يتعمد جاديو ا هيعدم تق ديجد هيرو نيشباهت دارد. هم يادعا به شوخ نيا

به  يكه منجر به حمله نظام ييها كه در ارائه گزارش ايتانيدولت بر يا هسته يبازرس انرژ ،يكل ديويمگر دكتر د ست؟ين

  ها فراوان است. نمونه نبود؟ ايتانيمحفل بر يمال سئولو م يعراق شد نقش داشت، بهائ

نام  يو كجا؟ مثالً من هر كه دارا ي. كخواند يم يافراد را بهائ يليبر اساس تشابه نام فام يكه شهباز ديا فرموده -6

 هيروش توص نياز ا زيوسواس دارم و همگان را به پره نهيزم نيام؟ اتفاقاً در ا خوانده ياست را بهائ »يروحان« يليفام

  كند. كينزد تيبتواند ما را به واقع دياست كه شا نهيقر كيصرفاً  يام. تشابه اسم كرده
  

 يبهائرا  شانيا يبهائجامعه  ن كهيابه  ياست. ربط يبهائكه هركس بد است  ستا نيمنظورتان ا: يپژمان محبوب
  . ديمنظور را دار نيكه هم زنم يمنظور شما را و حدس م ميديما فهم. ندارد نه ايبدانند  يبهائبداند و خودشان خود را 

  

اند باب در بوشهر   باب گفته ييكه بر اساس اسناد تجارتخانه دا ديا عباس امانت استناد كرده يبه كتاب آقا -7 :يشهباز

  اشتغال نداشت. اكيبه تجارت تر

او، در » قبله عالم«در نقد كتاب  شيها پ . سالدانند يمرا خوب  نيو اهل كتاب ا ستين يعباس امانت محقق و مؤلف خوب

  نوشتم: ،يهمشهرگفتگو با روزنامه 

 رمختاريوز ژ،ياز كنت سارت ريتأثبه  رانيدر ا "يمجلس مشورت" شهياند "ديشا"است كه  يامانت مدع«
 ريركبيام نيماب ياسيس ياز برخورد يبسا ناش جمهور چه يانحالل مجلس امرا": سدينو يمفرانسه، بوده... امانت 

در  ني... اديكه باالخره به قطع روابط دو كشور انجام بود زيفرانسه در تهران، ن رمختاريوز ژ،يو كنت دو سرت
 يتندرو را باز يخواه يبود و فرانسه همه جا نقش جمهور دهياروپا را درنورد 1848بود كه انقالب  يزمان

 هيدوم فرانسه در ماه ژانو يفرانسه و دولتش نگران باشد. جمهور رمختاريحق داشت از وز ريركبي. امكرد يم
 بيرا به تصو يديجد يداده و در ماه نوامبر قانون اساس انيپا پيليف يلوئ يحكومت پادشاه بههمان سال 
  )165- 164، صص قبله عالم( ...»"رسانده بود.
   و افزودم:

و  گر سهيدس يها كانونو  ژيبه كنت سارت يچه ربط "تندرو يخواه يجمهورو  1848انقالب ": ديپرس ديبا«
نشانه مقام » كنت«كه لقب  ژ،يها بود؟ كنت سارت آن ندهينما ژيداشت كه سارت رانيفعال در ا ياسيس - يمال اديش

شد. شروع و  رانيفرانسه در ا رمختاريوز ،يت كنت دوسرسي، پس از اتمام مأمور1841اوست، از سال  ياشراف
اورلئان (پادشاه وقت فرانسه) است كه حكومتش به  پيليف ييدر زمان لو رانياو در ا تيبخش عمده دوره فعال

. به عبارت شود يمفرانسه شناخته  خيحكومت تار نيشهرت دارد و به عنوان فاسدتر "يسلطنت بورژواز"
نداشت.  1848و انقالب  يخواه يبه جمهور يدر تهران بود و ربط پيليف ييحكومت لو ندهينما ژيسارت گر،يد

عذر  ريركبيخان ام يتق رزايروابط را داشت تا سرانجام م نيتر كينزد يآقاس رزايبا محمد شاه و حاج م ژيسارت
 هيانقالب فور راثيكه م داند يرا ترك كرد... عباس امانت نم رانيا 1849مه  22در  ژياو را خواست و سارت

 ييتندرو، مانند لو خواهان يبه چهار ماه، مصادره شد. جمهور بيكوتاه، قر اريبس يفرانسه در فاصله زمان 1848
 يفرانسه حذف كردند و راه را برا استياز صحنه س اكيچون ژنرال كاون يو آرماند باربه، را قصابان يبالنك

 ب،يترت نيت به قدرت هموار نمودند. به ابناپار ييلو نام هضد شورش انگلستان ب سيعضو سابق پل كيصعود 
زمام فرانسه را تمام و كمال  پيليف ييبود كه در زمان لو يمال يستوكراسيفرانسه همان آر 1848وارث انقالب 

ماركس، جامعه فرانسه تنها  ريخود برخوردار بود. به تعب يلندن يتنگاتنگ با شركا ونديبه دست داشت و از پ
  »داد... رييتغ يبه جمهورلباس خود را از سلطنت 

   گرفتم: جهيو نت

 يمبتد كيسده نوزدهم اروپا در حد  خيدكتر عباس امانت با تار ييآشنا زانيم ،شود يمكه مالحظه  چنان«
در  سيها تدر از دانشگاه آكسفورد، سال يمدرك دكتر افتيپس از در ياست كه فرد زيانگ تأسف نياست. ا

  »باشد. اطالع يب نيچن انشگاهد نيا انهيمطالعات خاورم يبر شورا استيو ر لييدانشگاه 
 نيتر از برجسته يكيدر مقام  يول شناسم ينم فيمحقق برجسته و صاحب تأل زيرا ن ارشاطرياحسان  ليدل نيبه هم

بنگاه ترجمه  تيريمدرا يزبود  »يمحقق دربار«دوستان شما  يبرخ ريهر چند به تعب نهم؛ يبه او ارج م رانيا يپژوهش رانيمد
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محمدرضا شاه،  يميدربار و دوست صم رياسداهللا علم، وز رينظر وزارت دربار بود و ام ريز كهو نشر كتاب را به دست داشت 

  .شد يمدرج  »يبه فرمان محمدرضا شاه پهلو« ييبا حروف طال شيها كتابآن و در صفحه اول  رهيمد ئتيه سيرئ

را درباره  يداور نيا انتخابدر گفتگو با روزنامه  1379 نيدر فرورد شيها پ ام. سال نشده انصاف يبنده از فرط تعصب ب

  به دست دادم: ارشاطرياحسان  يكارنامه تخصص

از دوستان گفتم اگر قرار باشد  يكيبه  يزمان ينگاه مثبت ندارم ول ارشاطريتر احسان كر دكمن به طرز تف«
بخش  ديخارج شود، با رانيا يتاب سابق از حوزه فرهنگ فعلكار او بخصوص در بنگاه ترجمه و نشر كحاصل 

از او آموخت. بنده تصور  ديرده و باكار كعالمانه  هكنيا يما حذف بشود. برا يتوب چاپكاز فرهنگ م يمهم
در  ريساله اخ ستيدر ب ها يلي. خميست بخوركاگر از او ش يعالم بهتر از دوست جاهل است حت بيرق كنم يم
 ارشاطريهزارم  كي يالن آتش زدند ولك يها شدند و پول يمناصب و مقامات مهم فرهنگ يشور متصدك نيا

ه با نظر كند كرا چاپ  يمقاالت اكيرانيدانشنامه ا نيه در همكاست  ميردند. او آنقدر فهكن قيو عم يار جدك
  »ند.كآن را نقض  ياو منطبق نباشد و حت يشخص

ها  سال شا تيشخص يريگ دوران شكل نيتر در حساس يعني يو جوان يكه باب در دوران نوجوان دانند يمهمه  ،يبهررو

  كرد؟ يها چه م سال نيدر بوشهر بود. او در ا

  نوشتم: »اكيتر يخاندان باب و تجارت جهان«در رساله 

) و گميثروتمند تعلق داشت. دو خانواده مادر (فاطمه ب ي. او به خاندانديباب در خالء نروئ ج،يبرخالف تصور را«
نقش  ليشاه، به دل نيخاندان در دوره ناصرالد نيو بوشهر بودند. ا رازي) از تجار بزرگ شگميب جهيهمسر باب (خد

نام شهرت داشتند.  نيمعروف بودند و به ا "ياكيتجار تر"به  ن،يبنادر چ و يبا بمبئ اكيشان در تجارت تر مهم
  »ملقب شدند. "افنان"(بهاءاهللا) به  ينور ينعليحس رزايم يآنان، بعدها، از سو

بود و دو برادر  اكيبرادر زن باب، از تجار بزرگ تر ،»يا سقاخانه«معروف به  ،يرازيابوالقاسم تاجر ش رزايحاج م

مستقر  ي)، در بمبئري(افنان كب يرازيحسن تاجر ش رزايحجاب) و حاج م ي(حاج يرازيتاجر ش يمهد رزايش، حاج متر بزرگ

 شانيخو ريباب و سا ييبا تجارتخانه سه دا ونديبرادر زن باب تعلق داشت، در پ سهتجارتخانه، كه به  نيبودند. ا

 يم. صادركنندگان اصل 1871ق./  1288از سال  ،يو بوشهر يو نماز يليخل يها خاندان اكانيمانند ن شان،يا »يرازيش«

دو خاندان ساسون و  يبه رهبر ،يمبئب يپارس -يهودي يها يكمپانو كارگزار  ،يبمبئ قياز طر ن،يبه بنادر چ رانيا اكيتر

رواج  هيما«گفته كه  يبه درست شانيدرباره ا يفارسنامه ناصردر  ييفسا ينيحسن حس رزايبودند. حاج م ،يبها  يجيج

  شدند. »نيبه جانب ممالك چ رانيا اكيتجارت تر

باب با  يها و برادرزن ها ييدا يها كه منظور من ارتباطات تجارتخانه ديا توجه نكرده يعباس امانت و جنابعال يالبته، آقا

و صادرات  رانيدر ا اكيتر عياست وگرنه كشت وس يمستقر در بمبئ يو پارس يهوديو  ييكايآمرو  يسيانگل يها يكمپان

ها از اعدام باب  كه سال يزمان يعنيآغاز شد  يالديم 1870از سال  ژهيو بو يدر دوره ناصر هبه شكل انبو نيآن به چ

طور عمده  متمول باب، در بوشهر به يها و برادر زن ها ييدا يها از جمله تجارتخانه ،ها يكمپان نيا 1830. در دهه گذشت يم

بود، به  اكيكشت تر يها مركز اصل آن سال هند، كه در اكيرو انتقال ت رانيبه ا ياز بمبئ يسيبه واردات كاال و قماش انگل

  اشتغال داشتند. نيچ

در بوشهر كار كرد و سپس دو سال مستقل تجارت  اش ييبه مدت چهار سال نزد دو دا ياند كه باب از پانزده سالگ نوشته

 ديخر ايبه نظافت  ايمشغول بود  يبه كار تجار اش ييكه باب در دوران اقامت در بوشهر در تجارتخانه دا ستينمود. مهم ن

 ييكايآمرو  يسيانگل يها تجارتخانه نيتر است كه باب در بندر كوچك بوشهر آن زمان، كه مركز مهم نيمهم ا .يآشپز اي

  تجار حشر و نشر داشت. نيبا ا قطعاًو  كرد يم ي(مانند ساسون) بود، زندگ يهوديهند) و  اني(زرتشت يو پارس

از دوران اقامت باب در بوشهر  يول كند يمهمه به سفر باب به مكه توجه  نيمن به ادوارد براون است كه چرا ا راديا نيا

دوره توجه  نيبه ا ديباب با يوگرافيدر نگارش ب يهر محقق راياقدام براون عامدانه است ز ني. نوشتم اگذرد يبه سرعت م

 انيو پارس انيهوديو  انيغرب آشنا كرد و او را در رابطه با فرنگ ديجداست كه باب را با تمدن  يراندو رايز كرد يم ژهيو

  قرار داد.
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و  يكه تاكنون نشده، به دوران زندگ يكار سد،يباب بنو از يدمستن نامهيبخواهد زندگ يطرف يباگر امروزه محقق  ايآ

و جهان غرب بشمار  ايتانيبر يبا امپراتور رانيارتباط ا چهيكه در ياول سده نوزدهم، بندر مهياشتغال باب در بوشهر ن

  ؟كند يمن ژهيآن بر باب جوان توجه و ياسيو س يفرهنگ ريتأثاز منظر  رفت، يم
  

 شيبه اهداف از پ ديدار يسع تان قاتيكه شما در تحق رسد ياما مستند. به نظر م د،يشما توجه كن: يپژمان محبوب
اما امانت مانند شما عادت . توجه كرد مسئله نيبه ا يتا حدود ءاياح تجدد والبته امانت در كتاب . ديشده برس نييتع

  .نديبب سيرو از چشم انگل زيندارد همه چ
  

كه چرا به  ديكن يم هيو گال ديكن يم تيبه شكا ديمكرر تهد يو هم جنابعال انيفنائ يو سرانجام، هم آقا :يشهباز

تحت عنوان  يقيشخص حق . بعنواندياقدام كن ديتوان يم. شود يم. اتفاقاً شود يمن يدگيرس رانيتان در محاكم ا تيشكا

   .امانپور بودم نيستيپرونده خانواده خانم كر ريد. بنده حدود سه سال درگيكن تيشكا» و تهمت و افترا بينشر اكاذ«

 سيتأس كايآمر ستيونيصه انيهودي ي»ضد افترا تيجمع«مانند » نام خوش« يتان سازمان و دوستان ياست جنابعال ديمف

گفت او را به محكمه  يبا نظرات شما سخن ريكرد و مغا قيتحق يگر يبهائو  يگر يدرباره باب يپس هر مورخ نيو از ا ديكن

 هيادوارد براون و عز تيكم شود. در گذشته البته، به روا يبسته شود و شرّ امثال شهباز يتا دهان هر زبان دراز ديكشان

 هيرو »يكيزيحذف ف«و  شد يمعمل  گريبه گونه د گران،يو د يآقاخان كرمان رزايبهاء) و م ينعليحس رزايخانم (خواهر م

از  يا حاضرم در هر محكمه زيو بنده ن ديشو توسلمدرن م يها وهيبه ش ديتوان يممرسوم برخورد با امثال بنده بود. اكنون 

  خود دفاع كنم.
  

                                                                                                                              ما هم به كار خودمان بهتر است! ديشما، اگر شما به كار خودتان برس يياز راهنما يمرس : يپژمان محبوب
 يآباد محالت ادعا يسيع يدر روستا يريوز غضنفر ديبنام س يدر اواسط دوران رضا شاه شخص :يمحمود احمد

عام مخالفان را  غضنفر دستور قتل ديس مخالف. يا طرفدار او و عده يا عده ؛مردم روستا دو دسته شدند كرد. يامام زمان
اطراف كاشان رفت و  يبه روستاها يشد. بعد از آزاد يزندان يبا حكم قاض و ريدستگ يتوسط ژاندارمر صادر كرد.

نكته قابل توجه ] +[محاكمه درگذشت.  انيو در جر ريدوباره اقدامات خود را تكرار كرد. دوباره دستور قتل داد و دستگ
 يمانيشدند و احساس پش يمرتكب م انهيوحش يها قتل ليدل نيبه او بود كه به هم روانشيو صادقانه پ بيعج انميا

 ،پسند عوام يرا اعالم و با شعارها »هيغضنفر« انتيكنند و د غي. حال اگر طرفداران سابق او جمع شوند و تبلاشتندهم ند
   چكار كرد؟ انيغضنفر نيبا ا ديدرست كنند با يالتيتشك، حقوق زنان يو برابر قتيو حق يمانند آزاد

  

در فقر  1357، كه در سال زاده يبهائو آن  نيهستم و امثال ا انيبهائ هيمظالم عل يبنده عامل تمام[...] ظاهراً  :يشهباز

مظلوم.  ،خورند يغوطه م يارديليم يها در ثروت ياسالم يداشتند و اكنون از قبل جمهور يمتوسط يزندگ اي ستنديز يم

 ارديليم 23به مبلغ  ديكارخانه مصادره شده را خر كيدر بورس  1384در سال  شان يكيكه  كنم يمعرض  حيتوض يبرا

  مروت و شرافت و انصاف. والسالم. نيتومان. احسنت بر ا
  

از  يكياشخاص مثل  سبوكيفحه م صفكرد يممن فكر  ،يمحبوب يجناب آقا .يسالم بر استاد گرام :يق موسويشقا
ن آاگر از  يحت ميشو يم روببا صاحبخانه با ادب و احترام رو يگريخانه د يتومعموالً هاست. ما  خانه آن يها اتاق

از بابت  .تان طرز خطاب كردنبه خصوص بود  زيآم اهانتشما  يها كامنت تر شيبمن  دهيبه عق .ديايمان ن شخص خوش
  [...]  .ديجواب ندادها  آنبه  ،ت من واضح بودسئواال ،ممنونم تان حاتيتوض
  

شان يتر از ا توانم متخصص ينه مين زميباشد، بنده در ا يينما بنا بر شعار دادن و مظلوم ي: اگر در بحث علميشهباز

 .1390مرداد  16كشنبه، يبعدازظهر  1:38شوم تا بعد. خدا نگه دار. ساعت  يباشم. فعالً مرخص م
  

درج  يمطلب دي. شانيدار ي. البته اگه نظرديكن انيبا ادب و نزاكت نظرتون رو ب ديبا نجاي! ازيدوستان عز :يرانيا بهار
از دوستان  ي. دوماً بعضنيبد يو با سند جواب منطق نيكه بخوان نيريبگ ادي دياق شما سازگار نباشه. باذبشه كه با م

ند و در ارتباط با موضوع نباشه و هدفم وستهيكه اگه بحث پ يدر حال، زنند يحرف م رسه يماز هر جا  يمانند آش نذر
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  . است. با تشكر يالفعمن و شما فقط  يبرا
در  يافند يشوق. اعالم كنند ريدارند نظرشون را راجع به مطلب ز قيكه سر رشته از تحق يدوستان :يمحمود قاسم

به ابناء  ياله ه...مصداق وعد« :ان كردين بيچن ليشور اسرائك سيتأس هرا دربار تيبهائ هنظر جامع عيبد 108نووروز  اميپ
ز كبه مر نهيمت نيآئدر ارض اقدس مستقر، و به استقالل و اصالت  ليظاهر و باهر، و دولت اسرائ م،يلكو وارث  ليخل

افه موقوفات ك تيو معاف يبهائ همقر، و به ثبت عقدنام ياله نيمرتبط به استقالل و اصالت آئ يبهائ هجامع يالملل نيب
ه كتسعه متبر اميا تياز رسوم دولت و اقرار به رسم يمقام اعل انيبن يبنا هيرمل و لوازم ضروركو جبل  اكدر برج ع هيامر

  )290ص، عيبد 125 ،يمطبوعات امر يمل همؤسس :، تهرانهكمبار عاتيتوق ،يافند يشوق( »....ديمحرمه موفق و مؤ
برپا  لياسرائدر  يمدن و يت اعتراضاظاهرت نيتر بزرگ شبيد ،يبا درود خدمت استاد و دوستان گرام ن:يا برزيآر
احساس كردند  لياسرائبود كه دولتمردان  يازين اي كشده خواهد شد؟ زين لياسرائبه  »يبهار عرب« ،نظر استاد به. شد

  جهان دارد؟ يبرا يشيجنبه نما تر شيب انجام شود و ديبا
از طرف فوراً را استفاده كند » گر سفسطه«و » گر يهوچ«عبارات  يبهائ كيجالب است اگر  :يالنصر خراسان بخت

 نيمنظورم ا ،نديگو يمپاسخ ن يتبارشناس يجاه ب يگفتم چرا جناب شهباز ن كهياشود.  يممتهم  يادب يدوستان به ب
اش  به نكات مطروحه در نوشته يچه ربط سندهيبود كه اصل و نسب نو نيمنظور ا دهند، ينبود كه چرا االن پاسخ نم

بودم  دهيشن«است:  انيبهائبودن و لحن بد  يگله از تهاجم يجناب شهباز يها تمام كامنتباً يتقربند  عيترج دارد؟
 نيبا ا ي: اگر كسپرسم يمباز هم  دميپرسقبالً ». بودم دهيند يگر است ول به شدت مهاجم و پرخاش ينسل جوان بهائ

  . ستا يبيعجقتاً يحق! انتظار د؟يفرست يگل م دسته شيظلم به شما را فراهم كند برا نهيزم ليدل يب يهمه ادعا
مجبورم چند نكته را به  مقائل شهيهمه صاحبان اند يكه برا يبا تمام احترام ،يمحبوب و يجناب خراسانجعفر ناصر: 

از جانب مخصوصاً صداقت شرط الزمه هر نوع بحث سازنده است  انصاف و ادب و تيرعااول،  كنم. يآوراديشما 
دور از به  دمكرات وعمدتاً  ياستاد شهباز صفحه شياندرمهمانان دگدوم،  .تيبهائاخالق  انيمناد شما بمثابه

 ها بحث نيدر اسوم،  .ياسيس و ياجتماع يها تجربه يهر كدام به سهم خود دارا وهستند  كيولوژئديا يها يگر يقشر
 لهئدر پاك كردن صورت مس يوجود ندارد سع انيبهائ يدال بر جاسوس »يدار سند زنگوله« ن كهياشما با استناد به 

 يها استيسبا ها  آن يمبلغان داخل و نينش خارج يالتيتشك ونيبهائ يها استيس ييهمسو لهئصورت مس .ديدار
هر  ليه دلچبه  كه ديجواب ده سئوال نيبه ا ديبا قتيشما در حق است. يالملل نيب و يزرساالران داخل زورمداران و

در داخل  يپنهان يها گروههمصدا با  ارجدر خ تيبهائرهبران  رديگ ياوج م رانيدر ا يخواه يزمان جنبش دمكراس
شما  گذرد يم تيبهائ خيكه از تار يسال 160در  ،چهارم دارند؟ رانيجلوه دادن مردم ا يبهائدر ضد يسع تيحاكم

با زدن انگ  دينكن يضمن سع و در .ديكن يمعرف صفحه نيبه عالقمندان ا ديتوان يممنتقد باانصاف را ن كي يحت
كه  يبه هر شكل ديتوان يمشما  ،ميستين يبهائما ضد .ديورآ يمنتقدان به مظلوم جلوه دادن خود رو مهبه ه يبهائضد

در ها  آن ياسيس ياقتصاد يها نهيزم در ونيبهائ يها استيسانتقاد ما به  .ديفكر و عمل كن ياعتقاد نهيدر زم ديخواه يم
  آن است.  اتيح خيطول تار
چرا نام منتقد باانصاف  د؟يديد يانصاف يو ب يادب يسخن من ب يكجا پرسم يمباز هم  ،جناب ناصر :يالنصر خراسان بخت

. دهند يبه آن جواب م انيبهائهست خود  يا اگر نقد منصفانه .ستا يانصاف يب ءمن افشا فهيوظ د؟يخواه يمرا از من  يبهائ

 هر منتقد. يشده راه خاموش كردن صدا كار نيا ظاهراً د؟يزن يبودن م يبهائانگ  كند يمكه به شما انتقاد  شما چرا به هر

. تاوان اشتباهات گذشتگان را بدهد دينسل حاضر نبا يخود اشتباه كرده باشد ول خيممكن است در طول تار تيبهائ

 يزرساالران داخل زورمداران و يها استيسبا ها  آن يمبلغان داخل و نيخارج نش يالتيتشك ونيبهائ يها استيس ييهمسو«

پناه ببرند مشخص است كه به مراجع  يبه كس ندتوان يمدر زادگاه خود ن ها نيا يوقتاوالً، . ستا ياتهام واه كي »يالملل نيوب

 ها نيكه عرصه را چنان به ا ستا يكس ستا يالملل نيما در سطح ب ييآبرو يكه مسئول ب يكس. شوند يممتوسل  يالملل نيب

 كايآمربزرگ  طانيو ش ماند، ينم يباق ها نيا يو زورگو برا بكاريفر يكايآمربجز پناه آوردن به دامان  يا كه چاره كند يمتنگ 

در كشور خودش باشد و  دياالن نبا يمحبوب يچرا آقا .كند يمخودش  يارا بر يغاتياستفاده تبل نيما بهتر يتيدرا يهم از ب

 دهيشان رس وقت دست هم هر نيالبته خود مسئول ست؟يدر غربت ك گريد يبهائاو و هزاران جوان  يمسئول دربد

 »گانگانيب دامانبه  ختنيگر«را بكنند  كار نيا انيبهائاگر  ياند، ول به خارج فرستاده يو زندگ ليتحص يشان را برا  فرزندان

  است.
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 به خاطرسوخته است كه  ينسل نسل ني. اخواند يم» گر به شدت مهاجم و پرخاش«را  يبهائ دينسل جد يشهباز يآقا

اگر رفته اخراج شده.  ايشده. به دانشگاه نرفته  نيدرجه نگرفته و به او توه يمحروم بوده. در سرباز زياعتقاداتش از همه چ

 ياعضا يريشده. شاهد دستگ اديالمپ يها ميده و نه جزو تكر دايراه پ يورزش يها مينه به ت ودهخوان ب درس اياگر ورزشكار 

 نيبه اعتقاداتش توه روا ها مسلسل و روزنامه ونيزيو تلو ويو دوستان بوده. در مدرسه تمسخر شده. راد ليخانواده و فام

ساختمان  يبودم جلو ها نيا ي. من اگر جاميباش داشتهها انتظار سخن گل و بلبل  اگر از آن ستا يانصاف يب. كمال اند كرده

 يروش درست نياگر ا .كردم يترك نم كردند يمن ما نانينجات همد يبرا يعمل يها اقدام و تا آن كردم يسازمان ملل تحصن م

 يو تمام مسلمانان را حبس كند. ول رديدر تمام مساجد را در آن كشور گل بگ ديبا كايآمرباشد  شيبرخورد با دگراند يبرا

  . شده ابرقدرت كايآمركه  ستين خوديكه مسلمانان آنجا آزادند. ب مينيب يم

 متهم كرد؟ يرا به جاسوس انيبهائهمه  يجه كس دييبگو لطفاًانصاف  يبمثابه مناد ،يجناب خراسانجعفر ناصر: 
دنبال  زير كي و، به من دارد نه به شما ينه ربطاحتماالً كه  انيبهائو نه اعتقادات  ديهست انيبهائ استيشما مدافع س

من  ايآ .ديبودن متهم كن يبهائهمه را به ضد ديخواه يم ديبرخورد كن لهئبه مس يجدصورت ه ب ن كهيابدون و  ديسند
  ؟يفرقه مذهب كي اياست  ياسيحزب س كي تيبهائكنم كه  سئوالحق ندارم 

حق  ي. ما زماننديخواستند بگو چه همسو شوند و هر ندخواه يمكه  آزادند با هر ها نيتازه ا :يالنصر خراسان بخت
 نيچرا كه ا مي. تازه آن موقع هم حق اعتراض ندارميداده باش شانيرا به ا ها نيا يكه تمام حقوق مدن مياعتراض دار

كه  يو تا زمان وندديكه خواست بپ يكه خواست همصدا شود و به هر حزب و گروه كه با هر ستا يحق هر شهروند
را  يچه من كس اگر ديبپرس ديخواست يسئوالهر  ديشما حق دار. حق اعتراض ندارد ينشده كس يكس شيمخل آسا

  ست؟يچ اند گرفته شيكه دوستان پ يروش نينام ا دييبودن متهم نكردم، شما خود بگو يبهائبه ضد
  ام مسلمان هستم؟ من به شما گفته ايآ ندارد. يفرق چيه دينباش اي ديباش يبهائشما جعفر ناصر: 

  مگر من شما را مسلمان خواندم؟ :يخراسان النصر بخت
مگر ما همه . ديكرد ياز طرف همه ما عذرخواه يمحبوب يقاآبدون اجازه من از  يو حت ،ديخواند ،بلهجعفر ناصر: 

  ؟ندارندها  آنكه  ميخود را دار يحقوق مدن
را به تماشا  يفاجعه انسان نيكه ا راني: من از طرف تمام مردم اكنم يم حياشتباه خود را تصح :يالنصر خراسان بخت
  . ديتان بجنگ كسب حقوق يبرا دياگر حقوق ندارم. خواه يمعذر  انيبهائاند از تمام  نشسته

 رانيمردم ا يندگيبه نما يشما ك. جاست نيهم لهئتمام مس .گانگانينه با كمك ب يول ،جناب ميمشغولجعفر ناصر: 
  م؟يخبر ين بآكه ما از  ديا انتخاب شده

 نيكجا بروند؟! سخنان مسئول ديانتظار دار رسد ينم ها نيبه داد ا يكس ياز مراجع داخل يوقت :يالنصر خراسان بخت
 تيمحكوم ليهم بر فرض صحت دل شان كدام چيكه ه ضينق و ضد يادعا يسر كي. ديبخوان تيبهائرا درباره  ييقضا
بودن شما  يبهائ« ،ديخودتان خودتان را مسلمان خواند شماضمناً  د؟يكن يمنمك بگندد چكار  ي. شما وقتستندين يكس

را  انيبهائو ، »را نداردها  آنقصد رد كردن  يصفحه قابل تحمل است و كس نيمسلمان بودن امثال من حداقل در ا اي
  . جاهل

مردم  گريرا مثل د انيمن بهائ. فرو ماند سلسله خصومت بجنباند ليچون از دل يمدع. گفتم امثال منجعفر ناصر: 
با هر ران يمردم امنافع  هيعل و رانيزادند با دشمنان مردم اآها  نآ يجناب خراسان يعني. نه كمتر تر و شيدانم نه ب يم

 انصاف و يشما بمثابه مناد يبرا عمل را فراهم كنند؟ يزادآ نيا نهيند زما هم موظف رانيمردم ا و همسو شوند يكس
  زد. كف ديبا رانيتمام مردم ا ندهينما

 ديمردم هستند همه ما همصدا با هيمثل بق انيبهائاگر . ناصر يآقا ستميمن خصم شما ن :يالنصر خراسان بخت
ها  آن. بحث كرد توان يمشان  و اعتقادات خيشد درباره تارن يتأمشان  حقوق يوقت. ميبخواه شان يبرا يمساو يحقوق

  . رديبگ دتوان يمهر كس را  بانيكه گر ستا يهم از آن اتهامات نيهمسو شدند؟ ا رانيو كجا با دشمن مردم ا يك
اما  كند يمهدف را دنبال  نيهم رانيمردم ا كيجنبش دمكرات .لطفاً ديبخوان گريبار د كيكامنت را  نياجعفر ناصر: 

 دايهمسو بودن را پ نيا ديتوان يم قيتحق يالبته با چاشن و يفكر تيدرا يبا كم. همه يبلكه برا انيبهائ ينه فقط برا
  . ديكن

 ك باري يكه روز ستيحاال الزم ن يول ديتر هست كه از بنده روشن ديفرمود ك باريجعفر جان  :يالنصر خراسان بخت
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انسان  نيب قتي. غرور چشم حقميندار تيند، ما هم كه دراا كه جاهل انيبهائ. ديخود را هم به رخ ما بكش يفكر تيدرا
 گرانيبه دالئل روشن و منصفانه دقدر  آن دينبود شا حد ينفس به اعتماد ب نياگر ا .ديمواظب باش ز،يعز بندد يرا م

  . ديكرد ينم يياعتنا يب
 و انيبهائجا گفتم  نيمن كه هم ؟ديخواه يم يانصاف يب ليباز هم دل. ديانصاف هست يكه ب ديديدجعفر ناصر: 

  ر. نه كمت تر شيببا هم برابرند نه  شانياندگريد
نامند.  يم سينو هيردپردازد  يم يا اعتقاديو  يخيشان از منظر تار ه به نقد مذهبكرا  يسك هر الًكان يبهائ: يقاسم موسو

از گذشته او به دروغ و راست  يا ضعفيزه و يگان كيجواب به او  يه براكندارند بل ياركناقد  يها ها با ادله و برهان در وافع آن

جو  هنيك، يا توده ش،ك يطرف مسلمان، بهائ نديگو يمنمونه  يبرادازند. پر يسنده مينو تيشخصب يتخربعد به و د نآور ير ميگ

را  يشياداندزشه آيه و ركرد  يمعل كه خود را بزكسم و تعصب است ين نوع دگماتيتر ن خشنيا است. سينو هيردا يو 

ت كه حرك كند يمو ادعا  دهد يم كيزيدر علم ف هينظر كيو زشت  كيتار يليخ يا با گذشته يد شخصينكسوزاند. فرض  يم

 ،يهست يم چون تو آدم بديكن يمه آقا استدالل ينقد نظر يحاال برا ،ميه او را قبول نداري. ما نظريست نه موجا يا نور فقط ذره

شما و حرف شما قابل قبول  يس تئورپ ،يردكار زشت را كا فالن ي و يبود يا ا تودهي يزد كتكخ يمثال زنت را فالن تار

 يجاه ه را بزيانگ يعنيدهند.  يوه جواب مين شيبه اقاً يدقهم  ها يبهائ را خواند. يعلم حه علم و نقدتفا ديبا موقع ست. آنين

  د. يو نداشتن جواب است. شاد باش ياز فقر علم ين ناشيرند و ايگ يخته ميانگ

 يانصاف ي. چقدر بدياوريمثال ب .ساده است يزن و اتهام ييگو يقاسم جان درود بر شما. كل :يالنصر خراسان بخت
 بر شما. نيمتهم كردن. آفر يرا به فقر علم اند بودهمحروم  يدانشگاه التيسال از تحص ياز س شيكه ب يگروه ستا

به ذات اقدس  يفالن دييباز نگو. نبود ييبه بازگو يازين ،ديهست يا حرفه ينما مظلومكه شما  ميا دهيما همه فهم ،استاد
از طرفداران شما  يكي دميورقا د يمقاله آقا يها كامنت انيدر م ،استاد. كرد، فرموده خودشان بود يهتاك ياستاد شهباز

  . يدانيمر نياز داشتن چن ميبگو كيكنده شود! خواستم تبر انيبهائآرزو كرده نسل 
كه  ديورآ يم يرو يينما مظلومباز به  وگرنه دييبگو ديخواه يمهر چه  ديزادآشما  ،يجناب خراسان ،نهجعفر ناصر: 

  . ستين نديخوشا اصالً
 يبا هر درجه از علم و آگاه يسكهر  .ندارد يالت دانشگاهيبه تحص يربط يدوست من فقر علم: يقاسم موسو

 يعاد يها تا آدم شوند يمسم دچار ين نوع دگماتيتر به ا تراح يليها خ ردهك ليتحصاتفاقاً ن است دچار آن شود. كمم
  . يلياست نه فقر تحص يمنظور من فقر روش سواد. يو ب

  !ل؟ياتومب رگاهيدر تعم د؟يگرفت اديتان را كجا  »يروش يغنا« يجنابعال ،يجناب موسو :يالنصر خراسان بخت
  ] ياست. شهبازل دانشگاه گوتبرگ يالتحص فارغو  سوئدم يمق يقاسم موسو يآقا[

و به اعصاب خود كه  دياستراحت كن يكماست بهتر . يجناب خراسان ديهست يعصبان يليشما خجعفر ناصر: 
  . دياوريب فيدوباره تشر ديمسلط شد

 .ستيدر كالم من ن تياز عصبان يجعفر جان. نشان خوانم يرا جاهل م گرانيكه د ستميمن ن :يالنصر خراسان بخت
  . راه حل است نيتر ساده قطعاًشما  يبرا ني. اديكن رونيب نجايمرا از ا ديخواه يمچرا  فهمم يم يول

 نجايدر ا از وجود شما اصالًما  و. خودتان ضرر دارد يبرا .دياز دست نده اريعنان اخت يول ديبمانجعفر ناصر: 
  .ميخوشحال هم هست يليخ ميستيناراحت كه ن

  م؟يموضوع را عوض كن يكم ديا موافق. ديريپذ يممنون كه مرا م ،جعفر خان ميما ارادت دار :يالنصر خراسان بخت
  . حتما خواست شما خواست ماستجعفر ناصر: 

  د؟يكرد يچه م انيبهائبا  ديصاحب قدرت بود رانيشما اگر در ا :يالنصر خراسان بخت
  . زيالنصر و جعفر عز سالم خدمت بخت :يالد مسعوديم

  . سالم از ماست :يالنصر خراسان بخت
  . اتون شركت كنمه حاضرم تو بحث م اومدم.ه من :يالد مسعوديم

  . ديخوش آمد :يالنصر خراسان بخت
 ايبه هر فرقه  دينبا ياجازه داد تا در تمام مسائل كشور دخالت كنن ول انيبه بهائ شهيبه نظر من م :يالد مسعوديم

  .و چه مسلمون يهوديچه  ،يببرن حاال چه بهائ نياجازه داد تا مملكت رو از ب ينيد
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  جعفر جان؟ ستينظر شما چ :يخراسانالنصر  بخت
 ليبه دل ايشده بوده و  يزير دارن از قبل برنامه يقو يالتيتشك ستميس انيبهائ ن كهيا ليدونم دل يالبته نم :يالد مسعوديم

البته به نظرم هر چه  تر بشن. دهيچيتر و پ و باعث شده اونا منسجم ميوجود آورده اونا ب يبوده كه خودمون برا ييها تيمحدود

 يالتيتر شدن و كار تشك مظمن يبرا انياون جر ليپتانس ميدر فشار قرارشون بد تر شيبو  ميرو محدودتر كن يانيجر كي

  .شهيم تر شيبانجام دادن 

  ها! ياماماز  يحت ،تر است خطرناك هيتان از بق دشمن نيا رسه يبه نظر م ،استادن داو: يگر

  . ساده است كيدمكرات ستميس كيفقط  ديخوان يم دهيچيكه شما پ يالتيتشك ستميس الد،يم: يپژمان محبوب
  . ميز نگه داركبحث را متمر دياجازه بد :يالنصر خراسان بخت

 تيبا نها ديهم شده است كه با ديتأكبلكه  ستي. نه تنها نستين ستميس نيدر ا يمخف زيچ چيه: يپژمان محبوب
به چند  .ميبگذار انيدر م گرانياهداف را با د نيبه ا دنيرس يخود برا يها و روش ديافكار و عقا يصراحت و روشن

  . دم يكامنت قبل خودم ارجاع م
  . كردند يخوب شنهاديپ الديم يآقا. ميبحث را منحرف نكن دياجازه بدهلطفاً.  يمحبوب يآقا :يالنصر خراسان بخت

  جان؟النصر  بخت مشياز چه منحرف نكن: يپژمان محبوب
به  دينبا يكشور دخالت كنن ول مسائلاجازه داد تا در تمام  انيبهائبه  شهيم«گفت:  زيعز الديم :يالنصر خراسان بخت

 ميرا نكن كار نيچرا ا ».و چه مسلمون يهوديچه  ،يبهائببرن حاال چه  نياجازه داد تا مملكت رو از ب ينيد ايهر فرقه 
  م؟يبرخورد كنشخصاً كرد و با هر كه خالف 

  . مينيب يم كيدمكرات ياست كه در تمام كشورها يزيهمون چ نيبنده موافقم، ا: يپژمان محبوب
ما  كنه يمن ياونا براشون فرق .كنه يمخطرناك االن داره كشور رو اداره  ينيرزميز انيجر كيبه نظرم  :يالد مسعوديم

  . كنن يسود و منافع خودشون دارن استفاده م يبرا يالتيتشك يها لياونا فقط از پتانس .ميمسلمون باش اي ،يبهائ ،يهودي
  هستند؟ انيجر نيجزو ا[...]  يعني ،جان الديم :يالنصر خراسان بخت

  ]يبرد. شهباز يران را نام ميا ياسالم يجمهور يمقامات عال يالنصر خراسان [بخت
رو در خدمت  يهر كس يپشت پرده طور يها دستمورد نظر داد چون  نيدر ا شه ينمانه تأسفم :يالد مسعوديم

  . كه چه بر سر مملكتش آورده ديسال هم نخواهدفهم يها سالكه طرف  رنيگ يم
 يزمان با اسام ر مشخصات، همير و سايت و تصويجاد چند صفحه، با هر نام و جنسيتواند با ا يك نفر مي[

توانند  يمنطقاً م» يالنصر خراسان بخت«و » يالد مسعوديم«ن، يسبوك شود. بنابرايوتر وارد فيك كامپيمختلف از 
ش يوارد صفحه من شد، ب ي، كه بطور هماهنگ و تهاجميم پژمان محبوبيباشند؛ گرچه ت يهمان پژمان محبوب

  ا دو نفر بودند. يك ياز 
اند و در  توجه شود. ظاهراً افراد گوناگون يالنصر خراسان و بخت يالد مسعوديدر بحث فوق، به سخنان م

ن مكالمات از نظر يموافق. ا يگريمخالف است و د يكيند. يگو يم يسبوك من سخنانياب من و در صفحه فيغ
 يريزند و تفس يظاهراً بر اساس نظرات من حرف م يالد مسعوديالقائات مندرج در آن آموزنده است. م

ن بحث يبه ا زين يبعد پژمان محبوب يدهد و كم يقات من به دست ميف شده از تحقيخودساخته و تحر
  وندد. يپ يم

كند و به من  ين دو را دنبال ميبا دقت در سكوت بحث ااو  .صفحه است يمياز دوستان قد» ن داويگر« يآقا
صفحه است و از سر صداقت  يميز از دوستان قديجعفر ناصر ن يدهند. آقا يان هشدار ميبهائ يدرباره خطر جد

  ]يند. شهبازيگو يسخن م
و  انيبهائمسلمانان،  ان،يهودي نياختالف ب جاديپشت پرده مشغول ا يها دست نيبه نظر شما ا الد،يم: يپژمان محبوب

  هم هستند؟ انيحيمس
  نخواهند بود. ريتأث يب قطعاً :يالد مسعوديم

  باشد؟ پشت پرده يها دست نيناخودآگاه جزء ا دتوان يمهم  يشهباز يبه نظر شما آقا: يپژمان محبوب

رو خواهند  ييها انيجر نيچن بيفر ييها انسان مبه نظر .ميبگ ميتون يما نم نوي. اديشا ،دونم ينم :يالد مسعوديم
  .دارن ييخورد كه پست اجرا
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  د؟يرو قبول دار نيا ايهم دارن، آ كيعقبه تئور كيبه  ازيدارن ن ييكه پست اجرا يالبته كسان: يپژمان محبوب

  ؟يكن يم شنهاديوضع پ نيخروج از ا يبرا يچه راه حل :يالنصر خراسان بخت
و  يرهبر تيقدرت، مثل ب يها كانونبه طور مبسوط از ارتباط خود با  شون تيدر سا يشهباز يآقا: يپژمان محبوب

  .قرار داد تشيسا يهم رو ييها و... سخن گفته است. عكس يعتمداريشر نيحس
خدمت رو  نيتر شيببهتره. به نظر شما  يليخ ميبد حيبه نظرم بحث رو اگر با مثال توض يتا حدود :يالد مسعوديم

  كرده؟ يچند ساله چه كس نيتو ا يغرب يو كشورها هودي يايبه دن
  . موند جواب يشما ب سئوال ظاهراًالنصر،  بخت كردن؟ ينوكر يعنيبه نظر شما ارتباط داشتن  ايآ: يپژمان محبوب

چند ساله  نيكاست رو تو الوكه هو يكس .يگفت يخواستم شما تا حدود يمكه رو  يزينه. همون چ :يالد مسعوديم
  . كرد كايآمرو  هودي يايرو به دن ها خدمت نيتر بزرگاز  يكيانكار كرد 

  . نشم ياسيوارد مباحث س ينياعتقادات د به خاطرمن بهتره : يپژمان محبوب

هست كه  دهيچيپ نقدريوجود نداره. آخه معادله ا يراه حل فعالًبه نظرم  ،صر جانالن در جواب بخت :يالد مسعوديم
  . براش ارائه داد يراه حل شه ينم

  م؟يتون ينم م،يشروع كن ميتون يما از خودمون كه م يول: يپژمان محبوب
  .ميدينرس يا جهينتبه  يول ميبحث كرد مسائل نيدر مورد ا يكل يمحبوب يبا دوستمون آقا شبيد :يالد مسعوديم

  نشست و تماشا كرد؟ ديهست با دهيچيپ هيچون قض ايآ ؟كنه يم دهيچيمعادله رو پ زيچه چ :يالنصر خراسان بخت
  .آد ياز دست ماها بر نم يوقتا كار يبعض :يالد مسعوديم

  حمله كنه؟ ديبا كايآمر يعني ؟يچ يعني :يالنصر خراسان بخت
صحبت از خراب كردن خانه افراد بود. امروز صحبت از مدارا و  د،يچرخ يم يا گهيبحث بر مدار د شبيد: يپژمان محبوب

  . اتحاد است

كه چرا خونه مردم رو خراب كردم.  ديشما منو محكوم كرد. دياون مورد رو شما درست متوجه نشد :يالد مسعوديم
در ضمن اون  .رسه يممورچه هم ن كيبعد هم من آزارم به ، رو بكنم يكار نيندارم كه بخوام چن يپست اصالًمن اوالً 

  . رو چطور بزرگش كردن كيمورد كوچ كيمورد رو مثال زدم تا بگم 
 يبرا يكار گراني. دمياز خودمون شروع كن ديجان، به نظر من ما با النصر بخت. باشه، حرف شما قبول: يپژمان محبوب

  . بكنن تونن يما نم
  . باشه كيالئ كياگر  يمحدود بشه حت دشيعقا به خاطر يكه كس ستميمنم موافق ن :يالد مسعوديم

بتوانم بحث را دنبال بعداً  دياست. شا يشلوغ است. به نظرم بحث جالب يمن امروز سرم كم ،دوستان: يپژمان محبوب
  . خوش يروز و شب بر همگ فعالً كنم.
  . به سالمت :يالد مسعوديم

 ميكه باعث شد ميهست يبهائضدمخصوصاً و  يضد دمكراس يمخف يها انجمن يما هم اعضاحتماً جعفر ناصر: 
  . نديسرپرست رها نما يو ب ميتيرا ترك كنند و مملكت را  رانيمتفكر ا يمغزها گريد و يمحبوب يقاآ

من . شه ياف محاز مردم اج يليمواقع در حق خ يبه نظرم بعض ،جعفر يآقا د؟يجان هست النصر بختجناب  :يالد مسعوديم

به قول . مملكت محدود بشه نيبه خاطر طرز فكرش تو ا يهودي كيپسندم  يرو نم نيا يول، ارميمسلمون تمام ع كيخودم 

  . مينيبه بحث بنش يفكر يها انيجرو  انيبا تمام اد مسائل يدر تمام ميتون يمما  يبهشت ديشه

  . از شما باالتر است ارشانيع ها يبهائاز  يليخ ،الديجناب م يولجعفر ناصر: 
 انيجر نيچطور به وجود ا الديجناب م -1دارم.  سئوالجعفر جان. من دو  مياز متلك بگذر :يالنصر خراسان بخت

  م؟يداشته باش يمساو يتا حقوقم يبكن ديكار باه چ يرانيا ما بعنوان -2 ؟بردند يحاكم پ يمخف
 نيمدت به ا نيو تو ا كنم يم يريگيكشور رو پ ياسيس مسائلبه چند ساله كه دارم  كيمن نزد :يالد مسعوديم

  . دميرسها  هجينت
  . ها يبهائنه فقط به  يول شه ياجحاف م الديبله جناب مجعفر ناصر: 

م. ين و داخل كردن احساس با هم بحث كنيم بدون توهيريگ ياد نمي يراني: تا به آخر ما جماعت ايل بهزادياسماع
  م. يا خسته شدم از كل كل. جنگ تمام شد ما هنوز جنگنده
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 ديائيب. بود انيبهائنبودن  ايبودن  نئچند شب بحث بر سر خا نيا در. دوستان ارجمند با درود به استاد و ن:يا برزيآر
چه بوده؟! از دو دوست  رانيبه اها  آنخدمات  مينيتا بب ميريكمك بگ يبهائاز دوستان  و ميبحث را عوض كن هيرو

  . نديبگو رانيا يسرافراز و يزادآ ،يبادآ يبرا انيبهائكه ازخدمات  ميخواهشمند صفحهدر  يبهائ
  . با هم صحبت كرد كيدمكرات شه يم نديجنگ يبه نظرم به جا .منم موافقم :يالد مسعوديم

 نيبحث در ا .ام داشته ياسيس تيفعال رانيشما در ا ديشا و الديم يقاآاز عمر  تر شيب نمئمن مطمجعفر ناصر: 
 .چشمم من سراپا گوش و. ستين الديم يقاآكشف ، يخراسان غاز شد جنابآ يمخف يها گروهوجود  نياز هم صفحه
  .مياستفاده كند يبفرمائ
در همه  يعنياست.  يياسم پرمعنا احمد. آلجالل از  روشنفكران انتيخدمت وخبه نام  ستا يكتاب ن:يا برزيآر

 يزيعلم استعمارست يگريد رود يپرچم استعمار م ريز يخوندآاگر مثالً  .هست هم خدمت انتياقشار جامعه هم خ
تا  .اقشار جامعه گريدر د نجوريهم و كند يمباد آ يا خانه گريمسلمان د كند يم رانيو يا خانه ياگر مسلمان ،كند يمبلند 

 صد و نيا در شان انشيك همكمك كنند و از خدمات  يبهائحال دوستان  ،بود انيبهائ انتيهمه صحبت از خ نجايا
  . نديبگو رانيسال به ا ياند

  . اند مملكت نقش داشته نيصرفنظر از اعتقاداتشون در ساختن ا رانيهمه مردم ا كنم يممن گمان جعفر ناصر: 
  . درستهكامالً  :يالد مسعوديم

بنده بجز . ضمناً بعد ميبرس جهيبه نت ميكه شروع كرد يبحث نيدر ا دياجازه بده ،جان ايآر :يالنصر خراسان بخت
 كنم يمرا دنبال  رانيسال است كه مسائل ا 45جان، من  الديمشناسم.  ينم نجايا يگريد يبهائدوست  يجناب محبوب

  رساند؟ جهينت نيشما را به ا يبرسم. چه شواهد يا جهينت نيو نتوانستم به چن
 ها.  آنصحبت از مردم است وحقوق  ،ستيتر ن صحبت از مظلوم و مظلوم نجاياجعفر ناصر: 

 يبهائم دوستان سئوالمخاطب  يعني مخواه يم يبهائدر كامنتم گفتم از دوستان  مشخصاً، ناصر يقاآ ن:يا برزيآر
د. يبفرمائ را مشخصاً تان انشيك همكه خدمات  ديهست يبهائاز دوستان  زياگر شما ن و ميهستها  آنبودند و منتظر پاسخ 

  . سپاس با
و  ياسيس يها در عرصه انيرانيحضور همه ا توان يمفراموش نشود: چطور  ياصل سئوالضمناً  :يالنصر خراسان بخت
  كرد؟ نيرا تضم رانيا ياجتماع

و  يم و از لحاظ عقليشه در حال رقابت هستيهم يهمبستگ يران به جاي: متأسفانه ما مردم ايل بهزادياسماع
فاده ن استيهستند كه از د يست، مشكل ما افرادين نياست. انسان بودن به د ياديف. مشكالت ما بنيضع يانسان
 . كنند يم يابزار

 يبا كنار هم گذاشتن تكه ها ينشون داد ول يمورد مدرك مستدل نيدر ا شه ينم النصر بختجناب  :يالد مسعوديم
  .ديرس جهينت نيبه ا شه يپازل م

  . ديكن فيتوص مانيچند تكه از آن را برا :يالنصر خراسان بخت
 ليدر مورد اسرائمثالً  د؟يديها رو پرس سئوال نيتر سختاز  يكي انيرانيانه در مورد حضور همه اتأسفم :يالد مسعوديم

  ت بوده؟كچقدر به سود مملكت و چقدر به ضرر ممل نژاد ياحمد يآقا يها لوكاست به نظر شما حرفوو انكار ه
 يپس پاسخگو ديستين يبهائ زيبودند و اگر شما ن يبهائمشخصا مخاطب من دوستان  ،يجناب خراسان ن:يا برزيآر

  . سپاس با. ديمحول كن يبهائم را هم به دوستان سئوالوپاسخ  ديستيمن شما ن سئوال
  .خوش يشب همگ .شوم يبا اجازه شما مرخص م و ستمين يبهائبنده  ،ايرآجناب  ريخجعفر ناصر: 

  . جناب ناصر ديموفق و سربلند باش :يالد مسعوديم
  . فقره وارد بحث شوند نيدر ا يبهائدوستان  خواهشاً :يرانيا يعل
  . ميرو ادامه بد نيا برزيآر يبه نظرم بحث آقا :يالد مسعوديم

  بوده؟  يپارسا بهائ يداند فروخ رو يم يا كسي: آيل بهزادياسماع
خانم  نيهم .بد نبودن انيبهائهم  شهيهم يول. دوران شاه بوده يبهائ ريوز شونيا ،مشخصه ن كهيا ،آره :يالد مسعوديم

و باهنر هم از  يالبته مرحوم بهشت. شد يمبه علم و ادب در دوران شاه محسوب زاران گ خدمت نيتر گفرخ رو پارسا از بزر

  بودند. يمشاوران و
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ن ير آموزش و پرورش در تدويم كه وزيدان يمتوجه شود. » يالد مسعوديم«ها و القائات  [به كامنت
و  يان بهشتيمربوطه است. آقا يتخصص ين امر به عهده نهادهايام ندارد و يدخالت مستق يدرس يها كتاب

در وزارت آموزش و پرورش، در ون مربوطه يسيدر حد مشاوره با كم يدرس يها ن كتابيدر تدو يباهنر مدت
ه يانات تند خود عليدر ب يخ جعفر شجونيش ين مطلب را آقاياكردند.  يهمكاردا، يرعباس هويدوران دولت ام

ها  ينيخوئ يموسو يشد آقا يمطرح كرد و مدع يجنجال يها به شكل ينيخوئ يموسومد د محيس يآقا
به منظور ان يبهائ) + 1389مهر  5وز، ي(رجان» اند. پارسا شده يرو همكار فرخ«و باهنر  يان بهشتيگفت: آقا يم
مشاورت «را به ر، يبا وزارت آموزش و پرورش، نه خود وز »يهمكار«ن يا ،پارسا يرو فرخ يجاد وجهه برايا

  اند.  ارتقاء داده» ريوز
ت يفعال يدر دوران پهلومشابه  ياسالم يها تيو شخص يبهشتاهللا  تيو آ ياهللا مطهر تيآ ياصلكرد يرو

 ر صحت ندارد.يمعهذا، مشاورت وز. شد يمقامات سبب م يرا با برخ ين امر طبعاً مراوادتيبود و ا يفرهنگ
  ] يشهباز

  

  . 1390مرداد  17صبح دوشنبه،  3:09ساعت  :يشهباز

 يدرس ني. اكنم يماند  غيكه اهل تبل يانيبه آقا يا هيدارد، توص يو پژوهش ياسيس تيتجربه فعال يكه عمر يفرد بعنوان

  باشد. ديمف شانيبرا تواند يماست كه 

، »روح رام«ند از مواضع مختلف. از وارد بحث شد يافراد متعددام،  كردهصفحه شروع  نيكه بحث آزاد را در ا يدر دوران

صفحه كفرستان است و بنده در  نياكرد،  يا تظاهر مي، كرد يمدوآتشه بود و فكر  يالله حزب يجوان احساس كيظاهراً كه 

همان  كنم يمكه تصور  »پروتاگوراس اسيگورگ«و سپس  »آرش آرامش«ضد اسالم و نظام هستم، تا  غاتيحال تبل

فرمانده سابق دوست ژنرال پترائس، رسماً خود را  »آرامش«داشتند.  يفكر ديشد زاتيتما انيآقا نيا بود. »آرامش«

و حدس  خواند يما) شده، يكا (سياطالعات آمر يآژانس مركز سيرئراً يانه كه اخيدر منطقه خاورم ييكايآمر ينظام يروهاين

 شد يموجه اشتراك وجود داشت كه سبب  كيافراد  نيمعهذا، در همه استاد ژنرال پترائس بود.  يرانيزنم از كارمندان ا يم

جدل نه اقناع  قياز طر گرانيخود بر د دهيعق ليتحم يتالش برا: دنخوانندگان مواجه شو يبا عدم اقبال و واكنش منف

  احساس مخاطب. اي شهيبر اند يگذارريتأث يعني يجذب عاطف اي يفكر

گونه بود و واكنش  كيداشتند،  يفكر يجد زاتيتمادر ظاهر صفحه، كه عرض كردم  نيرفتار افراد فوق در ا جه،يدر نت

سرانجام و در هر سه مورد  كردند يمكه دوستان صفحه را رها  يبنحو ختيانگ يم مخاطبان را بر يزاريب يو حت يمنف

  . حذف كنمشان را يامجبور شدم 

به  يخوب ريدارد، تعب يا و ارزنده دياست و وبالگ مف يميفاضل و فه تيكه شخص ،يميكر يدوستمان جناب محسن حاج

 شانيمجبور به حذف ا زين تينها در .ميآنان بگذر يها كامنته كرد از كنار يو توص دينام »اسپم«افراد را  نگونهياكار برد و 

خود،  يباطن ليتما برغم ،ند كه مجبور شدمكردجاد يابحث اختالل  يو در روند عاد ختنديچنان صفحه را بهم ر يعنيشدم. 

   ها را از صفحه اخراج كنم. آن

 ليمسئله عدم تحم نيباشد و اولمد نظر مخاطب  سالئقو  يروانشناس دياست، با دهيعق كي جيكه هدف ترو يزمان

  .شود يم تر شيبدافعه آن  د،ينظر خود را ثابت كن ديتالش كن تر شيبهر چه شما  است. دهيعق

 شيرا در پ يجدل يمختلف بحث يو با اساماند  شدهوارد صفحه  يبهائاز مبلغان جوان  يميت مياكنون چند روز است شاهد

 جاديا يبلكه برا ،دانم قانع نخواهند شد يكه م ،فوق نياقناع مبلغ يام پاسخگو باشم نه برا من تالش كرده .اند گرفته

كه  يفوق آزادند و در موارد يها خانم اي انيآقا زيپس ن نياز ا كنند. يصفحه بتوانند داور طرف يبكه خوانندگان  ييفضا

 يول داشته باشد پاسخگو خواهم بود و وارد بحث خواهم شد. ييمطرح شود كه ارزش پاسخگو يبحث ايوقت داشته باشم 

تجربه در ارتباطات كه در كار خود  يفرد دارا كيمخالف، بلكه از موضع  اي، نه از موضع طرف بحث كنم يم هيبه آنان توص

در صفحه به  دينيب يكه م يزمان خواهد بود. ديشما مف ندهيآ يبرا هيتوص نيا .ديبوده، كه مخاطب را محترم بشمر زيموفق ن

   دافعه داشته است. ايكنندگان به صفحه جاذبه نداشته  مراجعه يسخنان شما برا يعني ،ابدي ينمحضور  يجز خود شما كس

استفاده  يگذارريتأث يبرا ديجد يها و از روش ديكار خود بپرداز بيمعا يو به بررس ديكن تأمل ديموارد با نگونهيادر 

 جاديكم ا نترنتيدر اها  وبالگصفحات و  تيبهائ غيتبل يبرا قطعاًباشد.  يكه هدف اخالل در مباحث عاد نيمگر ا .ديكن

مطرح  ينظرات ياسيس خيو از منظر تار ميپرداز يم يخيصفحه به بحث تار نيما در ا .ستيصفحه ن نيبه ا يازينشده و ن
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دوستان بوده و  نگونهيادر خدمت  آن را نقد كنند. ايبنده آشنا شوند  يها دگاهيبا داند  ليماهستند كه  يدوستان .شود يم

  برسم تا بعد. ما يجار يبه كارها ديبا فعالً خواهم بود.
  

  .. بدرودانيرانيهمه ا يبهروز دي. به امستين يعرض ادهيرا گفتم. ز ها يدوستان بنده گفتن :يالنصر خراسان بخت
انجام شود. همانطور كه خودتان هم در  دتوان يممختلف  يها مخالف به بهانه يحذف صدا ن،ينازن يشهباز: يپژمان محبوب

 بقول ،كند يمكم ن خيشما در تار ياز استاد يزيچ ني. البته ادياستاد هست »يينما مظلوم«در  ديچند كامنت باالتر فاش گفت

  ام. هنر آراسته نيكه به چند يفاش/ تا بدان ميگو يمحافظ: عاشق و رند و نظر بازم و 

خواستم كه پشت سر دوستانش  شانياز ا يمطرح كرد. وقت يكلورز يرا ابتدا آقا »ييجو پرخاش«و  »نيتوه«اتهام 
ها  نيشان انواع توه اتهامات را مطرح كرد. غافل از آن كه چند كامنت قبل دوستان نيا شانيا ،نكند و افترا نبندد بتيغ

كه عمرش  ،جعفر يآقا خواندند. »فروش وطن يبهائ«كرده بود بنده را  »كيال«آنها را  يكه كلورز يكسان. را كرده بودند
در مورد  عبدالبهاءكه سخن  ،از من يدر جواب كامنت نيبرز يبعد از آن آقا. جاهل خواندند يا را عده انيبهائ ،دراز باد

بلند از انواع  يستيبنده ل. ميوطن هست يما ب ن كهيا يعني» كدام وطن«كه  دياز من پرس ،خدمت به وطن را مطرح كرد
كننده  نيتعجب است كه توه ي. جاستين يزيها جز اطاله كالم چ كردم كه نوشتن آن هيدوستان شما ته يها يفحاش
  . شده است يمدع

  ]يرود. شهباز يك كامنت به كار ميد ييا تأيابراز عالقه  يسبوك برايدر ف Like» كيال«[عالمت 
  .كن يمنتقد باانصاف معرف كيلطفاً  ،يمحبوب يقاآجعفر ناصر: 
در مورد كه را  يكامنت ايآ ؟يخوان يمرا م يها جوابشما  ايكنم؟ آ يجعفر جان، چند مرتبه معرف: يپژمان محبوب

  ؟يدكتر سروش و احمد قابل نوشتم خواند ديعقا
 درج نكردند. احمد قابل يد آقايعقادرباره  يكامنتگر يو كس د يپژمان محبوب يدر مباحث فوق آقا[

  ]يشهبازكرده است.  يا سروش اشاره يبه آقاك كامنت يتنها در  يمحبوب
  . من زيزاست ع دهيفا يب يغيتبل يها حرف نجاياجعفر ناصر: 
جعفر . ستندين »سينو هزل« سانينو هيرد ريمانند سا شانياست كه ا نيحضرات ا نيمشكل شما با ا: يپژمان محبوب

  .اولسر خط  يرو يساعت م 24شما بعد از  ميچه بگو جان، من با شما هر
  د. يا مركز ثقل جهان ديكن يمو گمان  يجناب محبوب ديكوب يب در هاون مآشما جعفر ناصر: 
  دگر. داريتا برم گوهر خود را به خر /يقوم خدا را مدد نيدر ا ستيمعرفت ن: يپژمان محبوب
  . ميمعرفت ندارحتماً  مينه اعتقادات شما هست و ها استيسمنتقد  يوقتجعفر ناصر: 

با  يول ست،ين ام فهيوظ ن كهيابا  ،كه منتقد منصف را نام ببرم و من يپرس يده بار م يوقت ر،ينخ: يمحبوبپژمان 
كه معرفت  ستا نياش ا يمعن د،يپرس يم گريبار دچهار را  سئوالشما باز همان  يول ،دهم يمتان را  جواب يبردبار
  . ديندار

را در گان  شهيپ نهانه ارتقاء يقض يگريخواهم از بعد د يم ،طاعات يقبول يضمن آرزو ،ياستاد گرامحسن محب: 
ه يبر پا ينظام ادار ت دريريستم مديس ميدان يم قرار دهم. يكشور مورد بررس ياسياقتصاد س و يستم بوروكراسيس
ورزان  ارادتن ير ايبا ارتقاء مد و شود يمتر  ر مقربيمد هدارد ب يتر شيب يورز هركس ارادت ،نيبنابرا. است يدپروريمر

 ييها تياقلعادت كردن مردان  -1 ن افراد آماده است:يدر ا يشناس رواننظر  از ن رفتارينه اي. زمكنند يمدا يهم ارتقاء پ
 يت اجباريمحروم بودن و تيلعقده اق -2، ر به باالتريناگز يورز ارادت ان و... به اطاعت از مافوق ويهودي وان يبهائمثل 

 باال ،. پسشود يم ار بااليت بسيحم با گريكدي ها از آن يبانيت دارند سبب پشتيامكانات كه اكثر ياريبس از ياجتماع
 ران انقالب ويمد يتحوالت روان حال اگر .ستين يرعاديك امر غيط فوق يها با توجه به شرا ع آنيرفتن سر

 د ويآ يشان م متملق وچاپلوس خوش يها با باال رفتن سن از آدم جيم كه بتدريرياندركاران را در نظر بگ دست
ن يدر هم ست.ين يرعاديغ يليخ مينيب يمم يباال قرار دهعوامل را در كنار ن عامل ي، و اشود يمها كم  آن يريانتقادپذ

صعود از  يبرا الزمل ياز وسا يفراهم كردن بعض ت ويدر مقابل حما و كند يمها ارتباط برقرار  الت با آنيتشك ،اوان
ن عجله توانستم فكرم را در يدانم با ا ينم برد. يخود استفاده الزم را م يها استيس شبرديپ يها برا قدرت از آن يها پله

  [...] با پوزش ا نه؟ يان بگذارم يم
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شده است،  نيكه به شما توه دييگو يو م ديخوان يجاهل، وطن فروش، جاسوس مرا  رانگيد يوقت: يپژمان محبوب
  . يمن اتبع الهد يوالسالم عل. ديهست معرفت يب يعني

  . ديمنتقد نام ببر كيشما جعفر ناصر: 
  . مراجعه كن دكتر چشم پزشك كيشما هم به  ،ناصر: يپژمان محبوب
غاز آمن از همان  .ستيمن ن ريتقص يول .شوم يشما ناراحت نم يها نيتوهاز  و ديهست يعصبان دانم يمجعفر ناصر: 

 نئمطم است. دهيفا يهم ب يينما مظلوم. است ريتأث يبصفحه  نيا يشما بر اعضا غاتيبحث به شما گفتم كه تبل
كه  ديفراموش نكن ،يجناب محبوب .دينكرد يمعرف يشما هم منتقد يباشد ول فيمن ضع يها چشم ديشا. ديباش
 ايرا جاهل  انيبهائشما  بزعمو  گرانيدوقت  چيهمن  .خوانند يمرا م يها منتاصفحه باسوادند و ك نيكنندگان اديبازد

كه به قول است شما  يها استيمنتقدان س ندنخوا يبهائهمان مصداق ضد نيام و ا فروش و جاسوس نخوانده وطن
 يمبلغ خوب ديخواه يماگر  كنم يم حتيبه شما نص انيو در پا البته به قول شاعر. ،ديا راستهآ ياديز يخودتان به هنرها

  . والسالم .ديرا به دقت مطالعه كن ياستاد شهباز رياخ يها منتاوحتما ك دينكن ادب وانصاف را فراموشحتماً  ديباش
. ننديب يها را م كامنت نينفر ا 4000از  شيب ست،يدو نفر ن نيب نجايبحث در ا ديدوستان توجه كن: يدونينظام فر

 يبحث مهم ايمطلب  ي. اگر كسستيجالب ن يلياست و خ دهيرس گريكديبه تهمت و انگ زدن به  تر شيبها  كامنت
صحبت كنند صرفاً در وبالگ خود نظرشان را  هيكسويند خواست يم ياگر استاد شهباز ،گرينكته د كيكند.  انيدارد ب

 نيدهند. بهتر است از ا يكرده و اجازه اظهارنظر م كيما را در موضوع شر يبا بزرگوار شانيا يول كردند يممنتشر 
  استفاده شود. حيصح بطور تيموقع

د بهتر است؟ مگر يتان را بكن يش استعماريغ كيد اگر در صفحه خودتان تبليكن يفكر نم ،يجناب محبوب :يمانياورانوس سل

ن آن ينقدر توهيد. آخر چرا اين كنياست. لطفاً كمتر توه يك صفحه متعلق به استاد شهبازينجا يد؟ ايكن يغ مياصالً شما كم تبل

  هم در صفحه استاد؟ 

شكست  ييگو/ كنم يموطن، من خاك بر سر  ييگو يتو م يوقت: يا به قول استاد بادكوبه ،يجناب محبوب ن:يا برزيآر
بود كه منظور شما از  نيمنظورم ا ،شما نبود يوارگآ اي يپناه يب ،من از كدام وطن منظور. كنم يمرا، از موش باور  ريش

از  يمخف انيهوديمشابه  زيچون شما ن تان؟ نيد يوطن شعار جهان اي ييايمشخص جغرافكامالً نقطه  كي ست؟يوطن چ
منظورشان  داند يانسان نم ،»يمهد« نديگو يم يمخف انيهوديمثالً  يخر وقتآ .چند برداشت كرد شود يمتان  هر كالم

 يا هيانه طبق روتأسفاما م ديديمرا فهم سئوالمنظور كامالً ! شما شان نيد يمنج »حيماش« اياست  انيعيشدوازدهم امام 
دارد به  ياديهم تشابه ز كار شما باز نيا .ديبكن يينما مظلوم ديخواه يم زيساده ن سئوال كياز  يحت ديگرفت شيكه در پ

كه  كنند يمقانع  را ايدن يگر يهوچ و اهويبا ه و سازند يهولوكاست م يهوديبچه  كيزدن آروغ از مثالً كه  انيهودي
 يطرح نيا ديشا .دنغرامت بپرداز ديباها رفته  آنكه بر  يبه خاطر مظالم زينان يكشور مستقل داشته باشند و جهان ديبا
 يروز يگر يهوچ و اهويبا ه زيشما ندوم  يجنگ جهانپس از  انيهودي يكه با الهام از هنرمند تان نياز طرف د ستا

 ربطيب ميدان يمبه شما به خاطر مظالم رفته غرامت بپردازد كه  زين ايدن و ديداشته باش يكه كشور مستقل ديقانع كن را ايدن
 يرا ترك كرده ول رانيخاك ا يبهائكدام  .ستيك نوج كياز  شيشما ب يوارگآ .ستين العدل تيب ءضوضا استيبا س

از دوستان  سئوالچند  ،خرآتان است. در  موطن ،ايتا استرال كايآمرتا  لياسرائاز اروپا تا  ،همه جا شماشده؟  پورتيد
تم را سئواال ،نيا بنابر .نگرفتم يداشتم كه پاسخ ،حفظ شود ديبا شان يحق شهروند گريد يرانيكه به اندازه هر ا ،يبهائ

  :كنم يمتكرار 
  داشتند؟ ينين چه دآقبل از  ندديگروت يبهائجدتان كه به ن ينخستاول، 

داشت كه  يتيچه خصوص؟ داشت يا ذبهاج چه حرف تازه و شيك نيا د،دنيگرو نيد نيهمان جدتان كه به ا يبرادوم، 

  ند؟يآدر ءبهاا يباب  نيبه د را ترك و يپدر نيدمتقاعد كرد كه را ها  آن

 وآمد  يم شيها اختالف پ خانواده نيب دنديگرو ين مآبه  دينسل جدعمدتاً  و شد يممطرح  ينيهر زمان كه د سوم،

موافقت  نيآئ رييتغن يا همه بر ييگو ،امدين شيپ يبهائ يها در خانواده لهئمس نيچرا ا .كردند يماعالم  »مرتد«را  شيدگراند

  داشتند؟

 يبود برا يزيخونر كه پر از جنگ و ،سال ياند صد و نيا درمثالً،  .ديخاك بر شمر نيرا به ا انيبهائخدمات مهم  ،چهارم

  شما چه كردند؟  اكانين د،دنيجنگ يكوچك خان با استعمار واستثمار م رزايتنگستان تا شمال و م همه اقوام از جنوب و و رانيا
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  . باسپاس. كنم يممطرح  زيرا نها  آنگرفتم  را ها نيكه اگر پاسخ ا گريد سئوال چند و
 يبهائدوستان  صفحه ني. به قول استاد در اميش يمنحرف م رياز مس ميدوستان فكر كنم باز هم دار :يالد مسعوديم
 ها بحث. به نظرم اگر شهيم دهيو افترا كش نيفقط داره به توه ها بحثكنن و  غيفرقه خودشون رو تبل كنن يم يسع

 يفرقه ساختگ كيكنن  يكه اونا در موردش صحبت م ينيد كهرو بشه اقناع كرد  يبهائبرادران  ديتر بشه شا يچالش
 يمسلمون معتقد هستم ول كيهم گفتم من قبالً كنن.  يبرخورد م هيقض نيانه همه متعصبانه با اتأسف. مستين تر شيب

 نيدر ا يوارد بحث بشم البته در حد معلومات خودم. مقاالت استاد شهباز يبهائموارد با دوستان  يحاضرم در بعض
 رشيحاضر به پذ يبهائدوستان  يهست ول تيبهائو  تيساله در مورد باب نيچند خيمنابع در تار نياز گرانبهاتر نهيزم

مورد بحث  نيدر ا يمعمول يبهائ يها تياگر با شخص ديكنن. شا يو متعصبانه با موضوع برخورد م ستنينها  اون
 انيبهائاز تمام ، مد. با اجازه همه دوستان و استادكنار او شه ينم نيبلغبا م يول ميبرس جهيبه نت ميتونست يم ميكرد يم

نقض مستدل و  ياگر در مورد مقاالت استاد شهباز خوام يم ،كه فكر كنم همه مبلغ هستن ،صفحه نيموجود در ا
  كنه. دايتا بحث ادامه پ ارنيدارن ب يخيتار

كند تا  يبحث را منحرف م يالد مسعوديز مينجا نيدر اتوجه شود.  يالد مسعوديحات قبل درباره مي[به توض
  ]يشهبازپاسخ بماند.  ين بيا برزيآر يآقا يها پرسش

توجه را  يستين باين ديش ايدايپت در زمان يش مردم به باب و بهائيجذب و گراشف علت ك يبرا: يقاسم موسو
 يانات آموزشكنبودن ام فقر وبه علت رد. مردم در آن دوره كزمان معطوف  آن ياسيو س يفرهنگ ،يط اجتماعيبه شرا

 يو ماد ينيرا بدون توجه به علل زم ياجتماع و يعيهمه اتقاقات طب ،خاطرن يه اافتاده بودند. ب و عقبسواد  يب يليخ
ه ك يسك ار داشت.يها قدرت بس ان آنيت در ميدادند. روحان يح مين و توضييتب يو آسمان يعلل مذهبله يبه وس ها آن

د يه نزد سيخيتب شكه در مكبود  يرد خودش روحانكت يآخر الوه باب امام زمان و بعد خود امام زمان و سر يهم ادعا
د. يايامام زمان ب يزوده ه بكان مردم نفوذ داشتند و هم منتظر بودند يها هم در م يخيخوانده بود. و ش رسد ياظم رشنك
 يعيه مسئله اشغال و جدا شدن بخش وسك ،اين قضايتورها در اكن فايتر از مهم يكيبه  يستين عوامل بايد بر ايمز يول

از امت  يعيه بخش وسكن مسئله باعث شد ي. اردكژه يز وكتمر ،زمان است ه آنيدولت روس لهيوسبه ران يا كاز خا
ه كه نشدند بليف روسيد نه تنها حريت هم با اعالم جنگ جديفر برود. مردم و روحانكرق و قدرت ير بيبه ز ياسالم

عه ين شيسرزم ييت از توانايد شدن مردم و روحانين و نااميست سنگكن شيرا هم از دست دادند. ا يگريع ديقه وسطمن
د و خودش يايه همه دست به دامان امام زمان بشونند تا او بكشور باعث شد ك كس گرفتن بخش اعظم خاپ زا رانيا

نجات خود بودند. همه در مساجد  يبرا يآسمان يمنتظر عامل يعنيار روس نجات دهد. فكعه را از دست يمردم ش
محمد  يعل يبه اسم آقا يروحان كين زمان يهم . درست دركردند يمند و آمدن امان زمان را درخواست شد يمجمع 

زمان  آنر يوز نخستزند.  يواش خود امام زمان جا ميواش يرسد و خودش را در ابتدا باب امام زمان و  يباب از راه م
ف يضع ياست و برا يم در تضاد و دشمنكت حايه با روحانك كمسل ياست صوف يهم فرد ،ياسقرزا آيحاج م ،رانيا
ن يزمان و مجموعه ا ط آني. با توجه به شراكند يمت يانه حمايل موذكان او به شيو جر بها از با آنردن قدرت نفوذ ك

ه در ك يبا لباس يروحان كي. شدندن فرد يها در آن دوره جذب ا يليه چرا خكد يفهم شود يمراحت  يليعوامل خ
ط يه در شراك يبا مردم ،جا گرفته است نطول قروه در دل و جان مردم در ك ينفوذ دارد با استفاده از باور نقدريمردم ا

كامالً  برند. يآمدن امام زمان م يدست به دعا برا يمذهب يها انكار و مكانه روز در خانه، سر بحساس آن موقع ش
ه مردم را به كزد بل ينبود و دم از امام زمان نم يشان روحانيه اكد ينك. تصور شوند يمها جذب  يليه خكمبرهن است 

؟ (جواب با خود خواننده شد يمجذب او  يسكا يآ .ردك يدر فرهنگ مردم دعوت م يسابقه قبل وند بدين جديد كي
ن يانگذار ديبن بهاءاهللات باب و كبا حر(ص) ت حضرت محمد كن حريب يا سهيمطلب مقا فهم بهتر ي) برا.است

 ياعه قدرت اجتمكبود  ياو نه روحانچون  رد.كشروع  ياز صفر و با دست خال(ص) . حضرت محمد كنم يمت يبهائ
ن خود به يانتشار و گسترش د يسابقه و نفوذ در مردم باشد برا يه داراكگر يد ينيداشته باشد و نه با استفاده از د

ن خود يت ديرده و موفق به تثبكالت را حل كخود همه مش يمان و باور فرديو با ا يه با دست خالكرداخت، بلپمبارزه 
ه نفع خود بعه يش يها ت و باورها و آموزهينفوذ لباس روحان واهللا از قدرت ءمحمد باب و بها يعل يآقا يشد. ول

عه آمده جهان را به عدل و يث ثقه شيه در اخبار و احادكل موفق نشدند همانطور ين تفاصيبا تمام ا يول ردند.كاستفاده 
 يهانج يومتكجور را سرنگون و ح يها حكومت شود يمعه امام زمان موفق يات شيطبق اخبار و روا داد برسانند.
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  .در خدمتم تر شيببحث  يدام نشدند؟ براك چيموفق به ه بهاءاهللامحمد باب و  يند. چرا علك سيتأس
 يها روشبا  شهيقبل از ظهور اسالم. اما هم يحت اند بوده يكتاپرستيبه دنبال  باز رياز د رانيمردم ا :يرانيا بهار

 يها روشبه  دي. شما نگاه كنستين تي. در حال حاضر فقط مشكل بهائاند برخاستهگوناگون به مقابله با ظلم و ستم 
. افتهي ياديانه گسترش زتأسفكه م سميبودائ ديجد يها وهيش ايو  يپرست جن ،يپرست طانيپرستش مانند ش يالحاد

و  رانيعلت دارد. بدون شك ملت بزرگ ا كيهمه  ها نيا .ديرا هم د تيحيبه مس نيد رييتغ ديبا تياز بهائ تر شيب
شدن  الدارد و برم ياسالم يبودن حكومت كه مصدر ينيد لياما به دل اند واقفاسالم  يبه ارزش و درست يرانيجوانان ا

  .است افتهيو... نمود  تيحيمس و تيبه بهائ وستنيكه با پ اند گرفته شيدر پ نيبا د انهيجوزيست يروش ،چهره حاكمان
بوده  رانيعلم و ادب در اگزاران  خدمت نيتر بزرگاز  پارسا يخانم فرخ رو شنوم يمبار است  نياول نياجعفر ناصر: 

ز يپرو و پور انين آريرحسيام مصاحب و و امثال بهار گاهيپس جا اند بودهگزاران  ن خدمتيتر بزرگاز  شانياگر ا است.
  كجاست؟ ندمقاله كوچك هم نداشت كيحق نوشتن  يكه حت يگرانيو د ياريشهر
امام زمان موفق  عهيش اتيطبق اخبار و روا .اشاره كردند يمهم يليبه نكته خ يموسوقاسم  يآقا :يالد مسعوديم

موفق به  بهاءاهللاباب و محمد  يعلچرا  يكند ول سيتأس يجور را سرنگون و حكومت جهان يها حكومتكه  شود يم
 سئوال نيبه ا صفحه نيدر ا يبهائ نيباز شد تا مبلغ نام بحث يبرا ريمس كيباً يتقرحاال  ،خب ؟عمل نشدند نيا

نشدند و نائل هدف  نيهللا به اءبهاباب و پس چرا  .نهيظهور امام زمان (ع) هم هم ليدل نيتر يجواب بدهند. اصل
  ؟كنند سيتأس ينستند حكومت جهانانتو

 ديو سف اهيس نيهم يخيمتفاوت تار يها در دوران ها يرانيما ا يها از ضعف يكيفكر كنم  ،ناصر يبا اجازه از آقا
شون.  نه به خاطر كارها و اعمال ميكن يمحكوم م دشونيعقا به خاطرافراد رو  شهيانه ما همتأسف. ماست مسائل دنيد

كه رضاشاه رو به عنوان  نطورا. همميببر اديشون رو از  خدمات دينبا يلو دو فراماسون بودن يبهائهرچند خانم فرخ رو 
  .ميكن ادي يكيشون به ن از خدمات ديبا يول ميكن يم يمعرف كتاتوريد

بنام  يلژن شهر يمشاهده كردم كه در ا يدر سفر به بمبئمعهذا،  راه ندارند. يماسون يرسم يلژها[زنان به 
 يها قتيطر يحضور زنان در فراماسونر يبراوجود دارد. سم، يانگذار تئوسوفياز دو بن يكي، يبالواتسكمادام 

شوند.  يده مينام Adoptive and Androgynous Rites and Orders» يدوجنس يها قتيطر«ابداع شده كه  يا ژهيو
اند مانند  كردهجاد ياز يندختران  يبرا ييها سازمان يماسون ينهادها +گردد.  ين امر به فرانسه باز مينه ايشيپ
 يقت جهانيطر«و   International Order of Rainbow for Gils +» دختران يبران كمان يرنگ يقت جهانيطر«

در امبر يوب پيمانند ا + قيعهد عتدر (جاب)  وبيا  International Order of Job’s Daughters +» وبيادختران 
  ]يشهبازخداوند. اطر به خرنج و درد است تحمل نماد اسالم 
 يا اشاره يمحمدرضا شاه يها استيسنه به  مملكت و نيادب ا به علم و شانيخدمات ابه  شه يمجعفر ناصر: 

  .ديبه مقام وزارت رس شد يمادب ن علم و يگزار خدمتحداقل در دوران محمدرضا شاه با  .ديداشته باش
واسه علم و ادب اون دوران انجام داده باشه  يكه حداقل كار ريوز كيبه عنوان  شونيشما با ا يعني :يالد مسعوديم

  د؟ يمخالف
 يهم مستثن شانيا .ديادب در دوران محمدرضا شاه به وزارت نرس كس با خدمت به علم و چيگفتم هجعفر ناصر: 

  .ندارم يكار چيشان هم ه به اعتقادات .ستين
  ؟نيمعاصر افتاد خيتار يشما به فكر بازخوانوقت  آن ،برد ليكشور را س نيا دوستان من! :يرانيا بهار

   اومده؟ ليكجا س ؟بهار يقاآشده  يچجعفر ناصر: 

استعداد و  به خاطر كس چي. هميكه از دوران مشروطه تا االن ما گرفتارش هستاست  يمشكل نيا :يالد مسعوديم
و  رياالن كدام وز نيمشكل بوده و هست. شما هم ني. پس از انقالب هم همرسه يمن يبصهاش به مقام و من اقتيل

باشه  دتريمر يهر كس .باشه دهيبه قدرت رس خدماتش به خاطركه  ديرو سراغ دار يدرجه فرماندار نيتر نيپائدر  يحت
همه ادوار  درمشكل  نيكشور ماست. ا در استيهم از رسم و رسوم س نيكه ا ديخواهد رس ياسيس يبه درجات باال

  بوده و خواهد بود. يحات و عدالت محوراصالو  يسازندگ
  . قاعده است ،ستياستثنا ن كيپارسا  يفرخ رو ،بلهجعفر ناصر: 
  ] ين فراموش شد. شهبازيا برزيمهم آر يها ت بحث را منحرف كرد و پرسشيبا موفق يالد مسعودي[م
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 النصر بخت. جناب مخواند يمرا  ها كامنتو امروز فقط  شبيبا سالم خدمت استاد و دوستان. د: يبهروز كلورز
 »كيال« هيرا  شانيكامنت ا كيكامنت را بدون جواب نگذاشت .  كي يحت انيهمچنان در موضع دفاع از حقوق بهائ

خواست معقول  كي نيا .از حقوق برابر برخوردار باشند ديند چرا نباا مردم هيمثل بق انيكه بهائ يگفتند وقت جانانه زدم.
و  خيدر مورد تار ميبعد برو ميقوق برابر بدهح شانيبه ااول  :ديفرمود ي. دركامنت بعدالنصر بختاست جناب 

 يرا به داور شانيو وجدان خود ا كنم يمنكته اشاره  كياست فقط به  ريبنده چون ذهنم درگ .ميكن قيشان تحق اعتقادات
   :رميگ يم

ناجوانمردانه به خاك ما  نيصدام حس .ميدار يا دهيچه عق ن كهياها فارغ از  يها و ناخوش يهمه با هم برابر در خوش .قبول

 يها دهم؟ دختران مدرسه حيالزم است كامل توض افسرانش حرمسرا ساخت. يبرا يرانيتجاوز كرد و از زنان و دختران ا

مقابلش  زنان كه ناموس هستند برادر. همه مردم در يوطن را ناموس نداند ول خاك يكس دي. شاميگو يمخرمشهر را 

 يسرباز سرباز و با لباس بعنوانكه  يكس دميبار در عمرم به گوش خود شن نياول، من مي. اما دوست خوب و فهستادنديا

ه چه شده؟ گفت اجاز ديسواج پرو جنگم. فرمانده هاج  يفرمانده داد و گفت من نم ليتفنگش را تحو موظف به جنگ بود،

  است.  ي، بهائديگفت او را به عقب منتقل كن ،بود يا كه آدم پخته ،ندارم بجنگم. افسر مافوق

هرچه گفتند كه  .همه را بردند. سخن كوتاه كنم .دنديرا نپرس نشيد ياز كس بردند يدختران را به اسارت م يوقت ها يعراق

و خودت  ميكن يم يرا قاض تو، ها انسانحاال جناب مدافع حقوق  ردندش پشت خط مقدم.آودفاع است به خرجش نرفت.  نيا

 ؟ديكرد يم يچگونه شخص شما داور ،داشت كه نداشت يمتيجنگ غن نيا اگر د؟يهست هيشببه هم  ت كن. تو و او چقدروقصا

به قصد  يدشمنوقت  درست است كه هرا يآ ،ميدار ياجتماع يهم زندگ در كنار يوقت ي، ولخودشان محترم يهمه برا ديعقا

 نيو بعد دستاوردش را با ا ميكن هامان را فدا نيتر و جوان نيو بهتر ميمان به ما حمله كند ما برو خاك و ناموس بهتجاوز 

 رميانه سخت درگتأسفم اما شما محكم باش و مردانه قضاوت كن. ،نازكم از نظر شما من دل م؟يكن ميمحترم تقس يها انسان

 . بعد . تاستيآزاد ن و ذهنم مشغول است. فكرم

 دم ي. من جوابت را در چند كامنت ميرا شروع كرد يگر يهوچ يديد يباز تو خانه را خال ،يكلورز: يپژمان محبوب
 اديهم ز »كيال«اگرچه  ست،يگفتن ن ستهيشا ديكن. هر حرف كه به ذهن آ شهياند تر شيبو از تو تقاضا دارم كه 

 يدر جنگ را بدهم تا جنابعال يبهائشدگان  كشته ستيل نجايدر ا ديمن با ايآ] +[. را نگاه كن نكيل نيااول بخورد. 
   ؟يقانع شو

رش قطعنامه ياست كه پس از پذ يسنده مدعينوشته پرهام ورقا. نو» يآزاده بهائ«با عنوان  يا [ارجاع به مقاله
ت يز وجود دارد و آزاد شده است. جمعين يبهائ يجوان يرانيا يان اسرايشنود كه در م يمو مبادله اسرا،  598

و قائم شهر و آمل و  يسار يعني يمازندران شرق ياطراف (احتماالً شهرها يان شهر او و شهرهاياز بهائ ياديز
ان يت بهائيمفصل از مظلوم يسپس، شرح» ر شدند.ين جوان به شهر ما سرازياستقبال از ا يبرا«ره) يبابل و غ

نه سال از  نيدر ا« ين جوان بهائيا ايپرسد: آ يكند. پرهام ورقا از خود م يران ميا ياسالم يحواله جمهور
اسارت او از هست  ماندر ز رانياان يبهائاز  ياريكه بس دانست يم ايباخبر بوده؟ آ رانيدر ا شانشيك هم تيوضع

صدام  يها زندان ريكه خود او اگر اس دانست يم اياز دست داده بودند؟ آجان خود را  ايساقط شده و  ستيو ن
  ...»بوده باشد؟ ياعدامان يبهائاز  يكينبود ممكن بود 

آزاد شده در منطقه فوق، كه شامل چند شهر است، تنها  يان انبوه اسرايكند كه در م يادداشت روشن مين يا
كند. پرهام  يست و او را آشفته مياست كه مطلوب ورقا ن يا بوده و او هم سخنانش بگونه يبهائ» آزاده«ك ي

ه ي؟ در ادامه بحث، رويجيا داوطلب و بسيفوق بعنوان سرباز در جبهه بود » آزاده«ورقا روشن نكرده كه 
  ] يشود. شهباز يروشن م يليالعدل در قبال جنگ تحم تيب

بود. مهندس، دكتر، پروفسور  يبهائول ذبح جامعه مشغ رانيبود، حكومت ا انيو عراق در جر رانيآن موقع كه جنگ ا
و جسدشان در خاوران  ندشد يمو اعدام  دهيكه همفكر و هم احساس با تو بودند از منزلشان دزد يدانشگاه توسط افراد

  ] +[ .ندشد يمهم تلنبار  يبر رو
درج شده كه به  يانينامه بهائين وبالگ زندگيدر ا». يامر بهائ يشهدا«وبالگ به است ارجاع نك فوق يل[

ر ين افراد به شرح زياقتل  ييو مشخصات و زمان ادعا ياسام پس از انقالب كشته شدند. يمنابع بهائ يادعا
(فرزند  ن وحدت حقيسرهنگ حس، )رازيدر ش 1361آبان  25 راز،ي، اهل شميفرزند ابراه( ياهللا اوج بيحباست: 
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بهمن  17اندوآب، ياهللا، اهل م (فرزند فضل يدر تهران)، مهرداد مقصود 1360اسفند  9راز، يد محمد، اهل شيس
م ياهللا تعل ن تهران)، دكتر روحيدر زندان او 1360 يد 14(اهل كرمان،  يدكتر خسرو مهندسه)، يدر اروم 1365

فرزند حاج محمد، اهل ( يهران)، بهمن دهقاندر ت 1363آذر  18(متولد تهران، ساكن كرمانشاه و كرج، 
(فرزند  يزاهللا اشجاريعز)، آباد ه نجفيدر محمد 1362آبان  29آباد اصفهان،  ه كرون از توابع نجفيمحمد

در  1360داهللا سپهر ارفع (متولد تهران، اول آبان ي)، زيدر تبر 1364آبان  28زد و متولد كرج، ي، اهل يمحمدعل
ساكن د فارس، يان، اهل و متولد ده بيه بنام طاوس پمپوسيهودي ين و مادري(فرزند حس ين صابريميستهران)، 

د (متولد و اهل ياهللا فر عيبدگر)، يد يزن بهائ 9راز بهمراه يآباد ش در زندان عادل 1362خرداد  28مرودشت، 
محمد موحد ز)، يدر تبر 1359ر يت 22(متولد و اهل بابل،  يدكتر فرامرز سمندردر تهران)،  1360ر يت 3راز، يش

ح يدكتر مس)، ديو به قتل رس ربوده شد 1358خرداد  3راز، يموحد، متولد و اهل ش يخ محمدعلي(فرزند ش
پروفسور منوچهر  در تهران)، 1360ر يت 3ه، ين شهسوار، ساكن لنگرود و تهران و تركي(متولد لرز يفرهنگ

همسر هوشنگ (متولد تهران،  ينعمت/ محمودنوس يژدر تهران)،  1359 يد 22م (متولد تهران، يحك
شمس آباد از توابع خلخال  ي(متولد روستا يمراد داوود يدكتر علدر تهران)،  1360 يد 6، يمحمود

  . در تهران) 1358آبان  20جان، يآذربا
ران پس از يا يبهائ يشهدا ياسام«نفر درج كرده تحت عنوان  215از  يگر فهرستيوبالگ فوق در صفحه د

   + ».1357 سال
 يماجرا شود. يده ميو همسرش عوض گل فهندژ داهللا فهندژ  صفات ين فهرست اسامياسوم دوم و ف يرددر 

 1357آذر  22در استوار فهندژ  به پا كرد. يرا در زمان خود جنجال بزرگياهللا فهندژ را به خاطر دارم ز استوار صفات
 يتعدادو عوض گل از جمله زن خود  ،را يمحله سعد ياهالگان و يهمسااز تن  13حدود ك يبا تفنگ اتومات

ق يتحققاتل به  يها زهيو انگفوق  يماجرا. نفر را مجروح كرد 30و حدود  ، كشتراخانواده فهندژ  ياز اعضا
» رازيش يت در سعديت بهائيجنا«د به وبالگ يبنگرماجرا ن يااز خانواده فهندژ ت يبا روا ييآشنا يبرااز دارد. ين

  ] يشهباز +
كه توسط  ميبگو مان يبهائ  هياز همسا ديمن با ايآ. ستيخوب ن تيبرا نهيهمه ك نيجان، ا يبس كن كلورز

ماه در جبهه به چهار كه  ميام بگو از خاله اي ؟گلوله كشته شد كيمتعصبش در روز آخر خدمت با شل يگروهان هم
  كرد؟ ها؟ افتيدر مارستانيب ياز بازرس رابرگشت حكم اخراجش  يسربازان مشغول بود و وقت يمداوا
 ،يعتمداريشر هانيكش يبرادر دوقلو اي و يشورو ريدر اتحاد جماه »تاس يخبرگزار«مانند  ،تو از همان ابتدا ،يلورزك

هست و نه  ينه كنتور .يكرد انيبهائ هيعل يغاتيپشتوانه و تبل  يغلط، ب يها گزاره ريو تكث دياقدام به تول رينظ يب يبا همت
از  ،يرا بافت سمانيو ر آسمان.  ييامروز بود فردا ياگر از پ يوا/ است كه حافظ دارد نياز ا يمسلمان گر  !ياتيمال

دعوت كردم، بنده را به  بتياز غ زي. شما را به پرهيها كردند سخن راند كه به تو ظلم ات يبهائ هيالهو دوستان مجهول
كه بهاءاهللا در كدام لوح خود را  ينداد حيوضت مانيبارانت كردند. و هنوز برا »كيال«و دوستان  ياسائه ادب متهم كرد

صرف طرح  يآور يم ريوقت گ قهيدقدو سرت شلوغ است،  ،يندار ييشما فرصت پاسخگو اند؟خو  »مهد موعود«
  . برادر يتندرست باش ،يكن يم ديجد ياتهام

گذشته نشان داده است كه در كوران مشكالت هم كه باشد،  سال يدر طول س] ياسالم ي[جمهورخوشبختانه ج. ا 
 كيبود. از  نيدارد. در كوران جنگ هم چن انيبهائ يبرا يوقت كاف شهيپا هم بزند، همو دست  ها بحراناز  يدر گرداب

 لطفاًبود.  انيبهائكردن در به در مشغول  .ج. ا گريد طرفكرده بود، و از  خانمان يطرف صدها بلكه هزارها خانواده را ب
  ]+. [ديو در جهل مركب نمان ديتا بدان ديبخوان

از  است كوتاه يا گونه خاطره.» ماند يبه زغال م ياهيس«با عنوان » دم جنبانك«در وبالگ  يارجاع به مطلب[
كه دوران  يك بهائي، از زبان ن روستاهايان ايبهائ رب ول، احمدآباد و كندس بنيا يتاهاروس مسلمان يستم اهال

است از  يا احتماالً خاطرهبود.  ييكه كالس اول راهنما يآورد؛ زمان ياد ميرا به  1361اش در سال  ينوجوان
  . يخود پژمان محبوب

به علت  1389ر ياست كه در ت ييول همان روستايااست. واقع  يساربخش چهاردانگه ن روستاها در يا
ها و مجامع حقوق بشر  در رسانه يبزرگ» ضوضاء«، يمقامات استاندار يا از سوي، گوان آنيب منازل بهائيتخر
  ] يشهباز +، +، +د به: يجاد شد. بنگريرامونش ايدر پ



65 

 

  .2011اوت  9/ 1390مرداد  18صبح سه شنبه،  3:08ساعت  :يشهباز

صفحه را خوانده بودم. هر چه  نياقبالً جالب بود. مراجعه كردم.  اريبس ميبرا ديكه ارسال فرمود ينكيل ،يجناب محبوب

در قبال  ياسيس يها انيجرو  ها گروه ياريامروزه مواضع بس .افتمين يليدر جنگ تحم يبهائ ياز شهدا يجستجو كردم نام

   روشن شده. رانيحكومت صدام به ا يتجاوز نظام
  

مطالعه  باز و يرا كه داده بود ييها نكيلهم  را با دقت خواندم و تيها كامنتهم  ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

شرف وطن  را نثار عزت و ييشهدا يليجنگ تحم درها  تياقلهمه  :كند يمذهنم خلجان  پرسش در نياما همچنان ا ،كردم

 يشهدا در گلزار محل خدمت نامشان آمده و گاني و دتعلت شها ،شهادت خيتار ،نشان شهدا با نام و نيا .اند كرده

 نيا ريتصو عكس و .اند دهيدل خاك آرم در ،مربوط به خودشان هست يها از قبرستان يكه در بخش ،مخصوص خودشان

جنگ  يشهدا از ريتصو چند ادعا شعار و حاال شما فارغ از سرچ ساده در نت قابل مشاهده است. كي ها با گلزار آن شهدا و

  . ممنون .ميخواه ينم ستيشما ل زا .ديبرسان به منظر نظر ما خودتان را هيمربوط به فرقه عل يليتحم
  

 رانيصدام به تجاوز به ا قيدر تشو اريكه شاپور بخت ميدان يممستندتر از گذشته  ، بر اساس اسناد بطورمثالً :يشهباز

  نمود. فايامؤثر نقش 
  

  شده بود. يبهائتازه  يهوديهم  اريشاپور بختحتماً ها، ، ها: يپژمان محبوب
  

مسئله اشاره كرده و  نيبه ا ايتانيشده دولت بر يدر گزارش مفصل خود از اسناد علن يتفرش ديمج يآقا :يشهباز

بخش از  نيا »زمانه ويراد« تيدر سااست.  يمتك زين ايتانياكنون بر اسناد بر نيشيفوق عالوه بر مستندات پ يادعا نيبنابرا

  آمده است: نيچن يتفرش ديمج يگزارش آقا

 قاتيبخش تحق سيرئو  دان يفارس پلماتيد Chris Rundleرندل  سي، نوشته كريليگزارش تفص كي«
 ران،يحكومت عراق به خاك ا يمهابا يب ورشي لياز دال يكيدارد كه  ديتأك ،ايتانيوزارت خارجه بر انهيخاورم

وجود اغتشاش  ليبه دلاحتماالً بود كه  نيبر ا يمبن اريشاپور بخت لياز قب يديتبع انيرانياطالعات گمراه كننده ا"
قادر به جنگ نخواهد بود و پرچم  رانيدر خوزستان، اژه يبومخالفت مردم،  ليبه دل ميرژ يثبات يدر ارتش و ب

  ]+[ »"برافراشته خواهد شد. بخش يآزاد يروهاين
  

است. مگر من دفتر آمار با خود  يمعن يبدهم ب يبهائ ديكه نام شه دياز من بپرس ن كهياحسن محب، : يپژمان محبوب
  ؟كنم يمل حم

چه برسه به مخالفان  يديم يها دوستان خودتم فرار ضجه شعارها و نيبا ا يشما حت ،جان يجعفر ناصر: محبوب
عمه منو كشتند و  ليبه چه دل ديتون بپرس از خاله يمحبوب يقاآكه من بگم  مونهيم نيشما مثل ا يشعارها نيا .تويفكر

  باد دفن كردند؟آجسدشم تو محمد
  

 يدر آن مشاركت نمودند. برا ايكردند  ميشركت در جنگ را تحر يفكر اي ياسيس يها انيجرچه  ميدان يم اي :يشهباز

بدل شد و عوامل آن در داخل كشور به  رانيا هيارتش متجاوز صدام عل ينظام يها از گردان يكيبه عمالً  يمثال، فرقه رجو

 يبرخدر مقابل،  به سود ارتش متجاوز صدام. يبيو تخر يستيترور اتيلعم ايعراق اشتغال داشتند  يبرا يجاسوس

اعدام شدند، در  رانيا ياسالم يها در جمهور آن يو اعضا ياز رهبر يبرخكه  نيا برغم ،كه بودند يستيماركس يها گروه

با اسم و رسم و  ها گروه نيا ياعضااز  يليد جنگ تحميها شه دهو كردند شركت ه دادند و عمالً ياطالعران يدفاع از ا

  .ميشناس يممشخصات 
  

سخن گفت  هيالهو مجهول يبهائكه از دوستان  يكلورز ،يكشاند ييجعفر جان، تو كار را به خاله و دا: يپژمان محبوب
را از رفتن به جنگ منع  يبهائ چيه يبهائجامعه  ،ديگو يمسخن  يدر حد دانش شخص يهر كس. كشاند نجايكار را به ا

  . نابود شده بود .دست ج. اه در آن موقع ب يبهائجامعه  اصالًهم نكرد.  قيتشو ،نكرد
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 يا هياعالم ايو تجاوز صدام چه بود؟ آ يليدر قبال جنگ تحم العدل تيبمهم است بدانم موضع  اريمن بس يبرا :يشهباز

 هياعالم نياست، ذكر متن ا نيمحكوم كرد؟ اگر چن ه،يرا، حداقل در حد همان اعالم رانيبه خاك ا يداد و تجاوز نظام

  و مثبت گذارد. يجد ريتأثن صفحه يدر ا يبر مخاطبان جنابعال تواند يم
  

 نيا را داد و متتابعاً يبهائ التيتمام تشك يليها دستور تعط ينيئخو يموسو يآقا 1361در سال : يپژمان محبوب
  . شدند ليتعط التيتشك

  شناسد. ينممن و شما را  ينه عمه من و نه حت ،كس نه خاله شما چيه نجايحاال اجعفر ناصر: 
  .ميهست ايپو يتيما اقل، ديا ضجه زدن كار شماست كه با محرم و صفر زنده: يپژمان محبوب

  

را به شركت فعال در جنگ و دفاع از  يفرقه بهائ يو اعضا يحداقل بخشنامه داخل ايصادر كرد و  يا هياطالع ايآ :يشهباز

  خواند؟ در قبال تجاوز حكومت صدام فرا رانيا
  

اسم ببرم كه در جنگ شركت كرده است؟ من  يبهائ كي ديجعفر جان، مگر شما از من نخواست: يپژمان محبوب
كلنگ  اش را با خانه دياسم و رسم بدهم كه برو ديبا ست؟يجواب شما ن نيا اياست. آكرده ام شركت  خاله ميگو يم

  د؟يخراب كن
  

  گذارد. يجد ريتأث تيصفحه از بهائ نيخوانندگان ا يبر تلق تواند يم قطعاًاست كه  يشاخص مهم نيا :يشهباز
  

  .ديبه عنوان جواب نباش يمقاله علم كيدنبال  ،است يمعن يشما ب سئوال: يپژمان محبوب
  . ديشد يباز كه عصبان ،يمحبوب يقاآجعفر ناصر: 

  

است  يمثبت ازيكرده و تجاوز حكومت صدام را محكوم كرده امت تيحما رانيا يارض تياز تمام العدل تيباگر  :يشهباز

  .ستين يپوش كه قابل چشم تياست در كارنامه بهائ يمنف اري. اگر نه، برگ بستيبه سود بهائ
  

                                                       .                                                        ديفكر كن دياگر حرف ندار د؟يهست روان و اعصاب دكتر شما مگر جعفر، : يپژمان محبوب
                                                       د. يدان يمن چيتهمت ه و نيشما جز توه.                                                        كنم يمبا شما بحث ن گريد من جعفر ناصر: 
را مطرح  يا دهي. نه انيهم ،يزد »كيال« ،يبرگردان زد دور ،يهم بحث نكرد، تهمت زداول شما از : يپژمان محبوب

  .يديپرس يممه سئوالنه  يكرد
  .يكن ييرا راهنما ما يتوان يمنت كه  يتو ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

از عبداهللا . توان يمكه خود را به خواب زده باشد را ن يكرد، اما كس داريب شود يمحسن محب، خواب را : يپژمان محبوب

زدوبند  ليبا اسرائ يحت ياز ادامه آن سود بردند؟ چه كسانو از جنگ  يكه چه كسان ديده حيتوض تانيبرا ديبخواه يشهباز

  گرفتند.  يشان را م و پورسانت معامالت فرستادند يها را به جبهه م جوان ،كردند يم
  

در  رانيداده و از مردم ا يا هياعالم العدل تيباگر بدانم واقعاً ساده است و  يليپرسش من خ ،يجناب محبوب :يشهباز

كه موطن باب و بهاء بوده  يهنيرا به شركت در جنگ و دفاع از م انيكرده و بهائ تيحكومت صدام حما نيقبال تجاوز خون

شما  العدل تيبكنند  نيتا همگان بهره برند و تحس ديكرد. متن آن را ذكر كنش خواهم ياقدام را ستا نيا قطعاًفراخوانده، 

  را.
  

 زيدر چ يآتش را خاموش كند، اما سود كسان نيجنگ ااول سال  دو اي كيدر همان  ستتوان يم رانيا: يپژمان محبوب

از كربال گذشت و به قدس  ديبا كردند يمهم فكر  ي بود. عده يگريد زيدوست در چ قيبود، سود امثال محسن رف يگريد

  .دانم ينم ،هيگر ايدارد   آمدند. خنده ها يبهائكردند، حال دنبال  راني. هزاران هزار خانمان ر ا وديرس
  

صبرانه در انتظار  يب يندارم، ول تر شيباشتغال دارم و فرصت بحث و درج كامنت  يانه، هم اكنون به كارتأسفم :يشهباز

  . مرداد 18صبح سه شنبه،  3:25ساعت  هستم. يليدر مورد جنگ تحم العدل تيب هيدرج متن اعالم
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  .ندارند يچون جواب، شما جواب بدهند سئوالامكان ندارد به  شانياستاد اجعفر ناصر: 
اظهار نظر كند.  يا در هر مناقشه ستياعظم الزم ن العدل تيفالش است. ب اندازه يب سئوال نيچون ا: يپژمان محبوب

  است. روانشيپ يو ادار يروحان يياعظم كارش راهنما العدل تيب

منطبق  كامالً ييصدا كه يزمان :است يقيربط، خارج از موضوع. اصطالح موس ي. بيسيانگل False[فالش: از 
تر،  نييچه باالتر و چه پا ،بر انطباق آن نت باشد كيشده، حدود و نزد جاديبا نت مربوطه نباشد و ارتعاشات ا

  ] يشهباز. صدا فالش استآن ند يگو يم
صفحه را  نيكننده در ا عالقه همه دوستان مشاركت زانيم ستتوان يمموجود بود كه  يافزار اگر نرم ه مختار:يهمسا

 ديتأك. كرد يمنظر ديتجد شيها در لحن صحبت يمحبوب يآقا ديشاكند،  يابيارز يمحبوب يآقا يها كامنتنسبت به 
  !ديشا كنم يم

 حيشما را هم اندازه گرفت تا سكوت را بر حرف زدن ترج يها كامنت يمحتوا و معن شد يمكاش  يا: يپژمان محبوب
  .ديداد يم

  

است بار  اسف يلينگرفت. خ رانيبه سود ا يموضع يليدر قبال جنگ تحم العدل تيبپس  .مطلع نبودم ،عجب :يشهباز

دارند، به آن اعتراض نكرده باشند. بهرحال، همانطور كه عرض كردم،  يخود تعلق تيرانياگر به ا ،يمركز نيچن روانيكه پ

  ند.رفت يمبه شمار  يرانيبوده و باب و بهاء ا تيو بهائ تيموطن و زادگاه باب نيسرزم نيا
  

                                                       ؟                                                      دياحترام بگذار گرانيكه به د كند يمن ييراهنما را شما چرا پس جعفر ناصر: 
 كرد؟ يصادر م هياعالم ليقبا يها . مگر رسول اكرم درباره جنگيشهباز يآقا است بار اسف شما تفكرات : يپژمان محبوب

 كي رويپ ونيليبه هفت مآن است كه  ياحترام يب ؟بار است اسف نيا اياست؟ آ ليقبا نيدرباره جنگ ب يزيچ قرآنمگر در 

 »يصلح جهان اميپ« در را آن ،است واضحافروزان  جنگ و جنگ مورد در بهاءاهللا موضع جعفر.  يآقا» جاهل« دييگو يم نيد

                                                    ا.كيآمر ايو عراق  رانيشامل تمام نوع بشر است نه فقط ا نيا ]+[. ديبخوان

شما  رياخ يها كامنتاز  ياريبس يمن به منزله كالس درس است. بدون شك محتوا يبرا نجايا  ه مختار:يهمسا
                                                                                                             .يمحبوب يآقا ستيمحترمانه و باارزش ن

  ل بود؟يقبا نيجنگ ب يليشما جنگ تحم نظر از يعني ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 
  . ديفرم به محتوا توجه كن يكه به جا كنم يمبنده از شما خواهش : يپژمان محبوب
جاهل  انيبهائ .كنم يم حيكامنت خودم را تصح من د؟يكن يم سهيمقا لهيو عراق را با دو قب رانياملّت دو جعفر ناصر: 

  د. يا جاهلحتماً  تان بيعج سهيمقا نياما شما با ا ،ستندين
 ينقش كشورها در صدر اسالم را قبائل باز .ديچه گفت ديفرمائجعفر، بعد فراموش ن يآقا يمرس: يپژمان محبوب

  . ديبشو هيكه متوجه تشب دوارميام ،كردند يم
  . بودن شما ندارد يبهائبه  يربط نيجاهل خواهم دانست و ا شهيهم يشما را برا ديباش نئمطم ،نهجعفر ناصر: 
به صدها جنگ كه هر روز  انيكه در م نجاستيا سئوال .ديدان يكه شما مرا چه م ستيمهم ن اصالًمن  يبرا: يپژمان محبوب

 شود يمكه شروع  يهر جنگ ايآ كرد؟ يو عراق را انتخاب م رانيجنگ ا ديبا العدل تيچرا ب ،شود يمدست جهال افروخته 

  صادر كند؟ هيدهد و اعالم ليتشك قيتحق تئيه ديبا العدل تيب

  .دينكن يكه عذرخواه يتا زمان زنم يبا شما انسان جاهل حرف نم گريمن دجعفر ناصر: 
 من جاهل مادرزادم؟ يعني ،جعفر .ها، ها. يموفق باش يهرجا هست زم،يعز شيپ ريخ ،جعفر جان: يپژمان محبوب

 ني. ادهد يماز جنگ انجام  زيبه موضوع صلح و پره ها حكومتو  ايجلب توجه تمام مردم دن يخود را برا يتمام سع العدل تيب

از عناد و  يريجلوگ يها ابالغ شد و راه رانيا ياسالم ياز جمله جمهور ايحكومت دن 120از  شيبه ب يوعده صلح جهان اميپ

در  قرآندر  هيرفته دنبال آ يشهباز يآقامطمئناً  .ديو بخوان ديزحمت بكش است يكاف شد. دادهملل نشان  نيتخاصم ب
  .كه او هم موفق باشه دوارميل بگرده، اميقبا نيمورد جنگ ب

  هم ابالغ شده است؟ لياسرائدعوت به صلح به دولت  نيا ايم آپرس يمجهت اطالع  ه مختار:يهمسا

                                                       .                                                    رانياز جمله ا ا،يمطرح دن يكشورها ريو سا ،كايآمر ل،ياسرائ جمله از كشورها تمام به : يپژمان محبوب
                           شود. تا خسته  ديمبلغ جاهل را به حال خودش بگذار نيا ،زيعز دوستان جعفر ناصر: 
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. به حال من كند يكه فكر ديسپاه قدس بخواه يبهتر است از شاخه برون مرز كنم يم فكر من : يپژمان محبوب
                           نه كه بنده را ارشاد كند. يمنظورم ا

  . هم هستند نيب جاهالن خودبزرگجعفر ناصر: 
بنده هم برم ادامه محاسباتم را  د،ياهللا كه گرد و غبارها خواب الحمد. هم باشه يبهائاگه مخصوصاً : يپژمان محبوب

  . خوش باد يروز و روزگار بر همگ فعالً. انجام بدهم
 انيبهائخود  .ستين شيب يا لهيقب نينش مبلغان خارج نيا يبرا رانيا .بود يا جانانه يخودافشاگر يولجعفر ناصر: 

 يها گروه نيا ياستاد در افشا تيبه درا ديجا با نيدر هم نظر را قبول ندارند. نيا دانم يمكه من  ييحداقل تا جا
  گفت. نيفرآ يمخف

  . + :يپژمان محبوب
. PDFل يصفحه، فا 118ون، ينوشته ب. هما ندهيران آيان و ايبهائارجاع داده به كتاب  يپژمان محبوب ي[آقا
  ] يشهباز
بردن  شيپ فهيفقط وظ ندارند و يهم اعتقاد تيبهائبه  يمبلغ حت نيا رينظ يمن افراد به گمانجعفر ناصر: 

  بس. دارند ومد نظر زرساالران را  يها استيس
را به  يبهائرسوم  يحت يبهائ انتينابود كند، درا  تيرانياز ا يهر اثر كند يمتالش  .ا ج. كه يحالدر : يپژمان محبوب

. شدند ريغد ديآن با ع ينيگزيخواستار جا يمعروف يعلما  نمونه آن نوروز است كه كيبردند.  گهيد ينژادها و كشورها
فقط  ييقايآفر يبه كشورها .ا كه ج. يدر حال ]+. [دينگاه كن دئويو نيچه كردند؟ به ا ديع نيبا ا انيبهائ ديدان يم

  .بردند ايرا به سراسر دن يرانيا يها فرهنگ و سنت انيبهائ ،كند ياسلحه قاچاق م
ك نوروز توسط يكه با تبر» از سراسر جهان ينوروز يها شادباش«با عنوان  يغيتبل يدئويوك ي[ارجاع به 

  ] يشهبازشود.  يشروع م ييايك زن تانزاني
 نيگروه ا مبلغان هم(خودشان  يرا به نفع خود مصادره كنند ول انيبهائ يدوست رانيا كنند يم يسع نانياجعفر ناصر: 

  . ابدي ليتقل لهيقب كيبه حد  رانيااند كه  آن يرزوآ در) جاهل
مبلغ  نيكه فقط ا يكامنت قبل گفت كرد. تا دو قيات تحق درباره ديبا ،يهست دهيپد كيتو  ،جعفر: يپژمان محبوب

چند نوشته درباره  ديبگذار .يحالت خوب باشه اخو دوارميام ».خودشان« يگ يخوبن، حاال م هيهست و بق يجور نيا
  . اورديب رانيچند مثال در مورد ا اتيو آ ثياحاد نياز ب ديهم بخواه ياز استاد شهباز اورم،يب يبهائدر آثار  رانيا

   :عبدالبهاء
 ندهياست كه در آ نيچن ديگردد بلكه ام ميالنع هو جن دينما ميعظ يبه پرتو بخشش خداوند مهربان ترق رانيا«

  ».ديخاور و باختر را معطر نما رانيا نيشود و نفحه مشك نيزم يغبطه رو
   :يربان يشوق

و  اءيو در اح نديرا پرستش نما ]رانيا[ يابه اقدس جمال موطن ،و چه در خارج آن رانيا در چه ،اهل بهاء«
  »را فدا و نثار كنند. شيمنافع و راحت بلكه جان و مال خو نيسرزم نيا هيقيمصالح حق جيو ترو يو ترق زيتعز

  : عبدالبهاءباز از 
و شب و روز  م،يكن يخدمت م رانيجمهور، و به عالم آداب و اخالق ا يو ترق ميعموم خواه ري... خ«

جلوه  انيرانيا هيالعاده در بن خارق يا قوه كيبدمد تا  رانيدر جسم ا يديروح جد كيكه خدا  ميكوش يم
  ».دينما

  : العدل تيباز 
 دياز تقل ند،يبگشا رتيبص هديامور آن كشور خواست كه د اءيو اول رانياز مردم ا عبدالبهاءحضرت  ...«

را الزم شمرند، به فكر  يو اجتماع يدر طرز تفكر و رفتار فرد يو تحول اساس رييتغ زند،ينفوس متوهمه بپره
 اجاتيدست هم داده احته آگاه دست ب يملل و طوائف عالم باشند و با وجدان نيو عزت خود ب يبزرگوار

  .نديمصالح عامه نما يرا فدا يو منافع شخص ابنديمملكت را در
كه در دام  ،رانيروبرو شد. كشور ا ياعتنائ يتوانا با ب يآن موال حيمستحضرند كه نصا يبه خوب زانياما آن عز

و انحطاط  يدر مرداب نادان شياز پ شيب ،و گرفتار بود رياس اقتشيل يزمامداران ب هقاجار و پنج هاستبداد فرسود
 هكه در آستان يزوال كشوره از ثروت رو ب يريگ سر بهره رخوارش ب فاسد رشوه استمدارانيفرو رفت. س
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رهبران و  نيتر بزرگاز  يبرخ اميا هكه در گذشت يادامه دادند. ملت گريكديبود به رقابت با  يورشكستك
 نايس ابن ،يرازيو حافظ ش يروم نيالد جالل وش،يو دار فرهنگ و تمدن جهان چون كورش خيمتفكران در تار

و  نيشد كه تأم يجاهل و مغرض ونيروحان هاقدامات طبق يدامان خود پرورده بود قربان ررا د يراز يايذكرو 
و تجدد داشت به  يقاز تر يكه خلق نا توان را از آنچه نشان ديد يم نيخود را در ا ازاتيتداوم حقوق و امت

  »هراس اندازد.
 يايذكر«نه » يراز يايزكر«اشاره شده به فوق در متن  +العدل است.  تيب 2003نوامبر  26ام ي[متن فوق از پ

و ران يخ اياز مفاخر تار يكيكه بعنوان  يعلمت يشخصاست نه خود او.  يشاره به نام پدر رازن ايا». يراز
ا و ينامش محمد بود، نام پدرش زكر. يراز ياياست نه زكر يراز يايم محمد بن زكريشناس يمجهان اسالم 

  ] يشهبازاش ابوبكر.  هيكن
  ):ها يو بد ها ي(خوب رانيها در ا يدرباره پهلو العدل تيب اميادامه پ

اول  ياز جنگ جهان يو طالب نام و نشان با استفاده از هرج و مرج ناش يسپاه يكه مرد ستيعجب ن پس «...
نجات  شا نيداد. در نظر او و جانش ليتشك يبر استبداد نظام يمبتن يدست گرفت و حكومته زمام قدرت را ب

 يراب يمّل دي. دولت جدوداشاعه تمدن غرب ب يمنظم برا ييبرنامه ها يشمارش منوط به اجرا ياز آالم ب رانيا
 يارتش ليو استخدام كارمندان كارآزموده و تشك يمدارس و مشروعات اجتماع سيتأسهدف مزبور به  شبرديپ

 جيتشوق و ترو يمّل ريتوسعه منافع چشمگ يبرا يا لهيرا به عنوان وس يخارج يگذار هيمجهز اقدام نمود. سرما
و كسب علوم  ليجهت تحص يو امكانات ديبخش يبود رهائ شان شرفتيكه مانع از پ يديشد وديكرد. زنان را از ق

 ديالزمه نشد اما ام اراتيصاحب قدرت و اخت چگاهيها فراهم آورد. هر چند مجلس ه آن يو حرف و فنون برا
  و انتخاب مّلت گردد. تيبر اساس ر ضا يحكومت يبرا يقيحق هپشتوان يآن بود كه روز

 يورا يزانيسرشار به م يثروت ،يمؤثر نشد. با استفاده از منابع نفت ياقدامات درد جامعه را درمان نيكه ا اسفا
ثروت  نيا جهينتاستوار نبود  يو اجتماع يدست آمد اما از آنجا كه نظام موجود بر اساس عدالت فرده تصور ب

. افتيبهبود  يمردم فقط اندك هعام ضاعطلب شد حال آن كه او تيخودخواه و مز يتياقل يتمول مفرط برا
را  يا جامعه قيبه جلوه در آمد تا ابتذال عم يفرهنگ سينف يشد و نمادها ديپرشكوه تجد يا طرات گذشتهخا

با  يجامعه هر گونه اعتراض نيبود. در ا دهياستوار گرد يطلب زار حرص و جاه بر شن شا ياخالق هيبپوشاند كه پا
  »شد. يمواجه م ،نمود يعمل م يگونه نظارت قانون چيكه بدون ه ،يتينام يروين ديشد يسركوب
كنند كه امثال  يرا باز يتشه هستند همان نقشآدو يبهائ ن كهيابا نشان دادن  كنند يم يافراد سع نياجعفر ناصر: 

  . هستند يعصبانداً يشدرا افشا كرده ها  آناستاد نقش  ن كهيااز  و ها كردند [...]
  ؟ياريب ادميبه  شه يگفت؟ م ياستاد چ ؟يكه طبع طنز هم دار دونستم يجعفر نم: يپژمان محبوب

  : 57درباره انقالب  العدل تيب اميادامه پ
پوچ كاذبش  يو آن را به همراه دعاو دنديبساط آن حكومت مستبد را برچ رانيمردم ا يشمس 1357سال  در«

اسالم  يها اش آرمان محركه يرويمتعدد اما ن يها شان دستاورد اتحاد گروه سپردند. انقالب يفراموش يبه واد
وقار و نجابت معمول  ختهيگس عنان ييجو لذت يانقالب به مردم وعده دادند كه به جا اءيو اول نيبود. مسئول

 يو برادر يو توانگر با توسل به روح دوست ريفق انيو اختالف فاحش م يطبقات ديشد يها يخواهد بود. نابرابر
مردم  عيفرموده متعلق به جم يپر انوار ارزان ميكه دست پروردگار به آن اقل يعي. منابع طبافتيخواهد  اميالت
 يهمگان صرف خواهد شد. قانون اساس يبرا ليكار و فراهم ساختن امكانات تحص جاديبوده و جهت ا رانيا

شد كه و مقرر  ديمردم آن كشور است وضع گرد هحقوق هم يتساو يكه مدع رانيا ياسالم يجمهور
  دهد. ونديپ يساالر و مردم يرا با اصول آزاد يروحان يها بكوشد تا ارزش داريب يحكومت با وجدان

 يها به چه سان از تحقق وعده رانيكه اكثر مردم ا ديد ديو پنج سال با ستيب بيپس از گذشت قر حال
 ،ياسيس يها سهيفساد، دس وعيش هيو خشم جوانان و اعتراض عل يتينارضا ادي. امروز فرنديگو يانقالب سخن م

به گوش  رانيا هاز هر گوش شرحقوق ب تيو عدم رعا شمندانيو اند شهيسوءرفتار با زنان و سركوب كردن اند
 ياوضاع نيكه به چن ييها استيس هيتوج يبرا ديقرآن مج تياست كه استناد به مرجع تأمل انيرسد. شا يم

  »گذارد... يمّلت م هيبر افكار و روح يريتأثچه  دهيانجام
 دايپ ريز نكيرا در ل ها يبعض ديتوان يم ديهست كه اگر كنجكاو بود يبهائن يآئو  رانيدرباره ا يگريد اريمطالب بس

  ]+». [ين بهائيت آئيسا«در » يران در خالل آثار بهائيكشور مقدس ا: «ديكن
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  . اعتقاد و جاهل ندارد يمبلغان ب نيبه ا يربط چيه ها اميپ نياجعفر ناصر: 
  . رانيا ندهيو آ رانيدرباره ا يبهائ انتيد دگاهيمربوط است به د نكيل نيا. نه، با شما موافقم: يپژمان محبوب
  .ميكنصحرا سركوب  در كوه و دشت وها را  آن ديدارند و ما با ييها تيها اقل لهيقب مدانست يممن نجعفر ناصر: 
شده. الزم است به عرض برسونم  شرفتشيباعث پ يبهائ التيگفته بود كه انسجام تشك يكلورز ،يراست: يپژمان محبوب

سال  130حدود  عبدالبهاء شان است. باعث مشكالت انيرانيا )يعمل ،ي(فكر يباطضان ينگاه كرد، ب ديبا گريطور د ديكه شا
اداره  يفيالطوا ملوكباً به صورت يتقركه  ،را رانيو دولت املّت آن  رد كه  »هيرساله مدن«نوشت به نام  يا رساله شيپ
. خواند يم عدالتخانه فرا ليمجلس و تشك ليتشك ملّت، يأبر اساس ر ،يقو ياسينظام س كي ليبه تشك ،شد يم

رساله را انعكاس  نيا شناخت يرا نم سندهينوكه بود، از آنجا ان يبهائدشمن  ياستاد شهباز كه بقول ،تيآدم دونيفر
   ]+. [يفارس يايپد يكيودر » هيرساله مدن«به  دينگاه كن .خواند يم خواهانه يترق راتتفك
 رساله بود كه آخوندها به هر نيا به خاطركه  نجاستيجالب اها قبل از انقالب مشروطه نوشته شد.  رساله سال نيا

  است.  انيبهائ خواسته نيبهانه به جنگ مشروطه رفتند كه ا نيو با ا زدند، يبودن م يبهائخواه بود اتهام  كه مشروطه
سوم ، شاعر اواخر سده يد بلخيشهمال و منال است.  يبه معن» خواسته». «خواسته«درست است نه » خواست[«

ست/ وان كه را خواسته است دانش كم. يهر كه را دانش است خواسته ند: يگو يم، يو اوائل سده چهارم هجر
  ]يشهبازام.  را اصالح كرده» خواست« يبه معن» خواسته«ن مباحث يدر ا

و مشروطه را  نينو يحكومت باتيبود كه ترت يكس نياول شيها پ كه خود سال ،عبدالبهاءموضوع بود كه  نيا به خاطر
احساسات ضدمشروطه آخوندها وارد مبحث  انيغل از يريجلوگ يگفت كه برا روانشيكرده بود، به پ شنهاديپ انيرانيبه ا

 يأبر ر يحكومت عادل و مبتن ليراجع به تشك شيسال پ 130از  شيب عبدالبهاء ديبدان دياگر كنجكاو مشروطه نشوند.
از  شيب ]+[ .ديكن دايپ يبهائ نيرساله را در كتابخانه آنال نيا ديتوان يمچه گفت  ،»هيرساله مدن« ،اش مردم در رساله

شبهه  رانيكل مردم جهان باالخص ا يبرا انيبهائ يرخواهيسند كه بتواند در خ كي يحت .ديكامنت به ثبت رس 1000
  . االبصار ياول ايفتفكروا  كند ارائه نشد. جاديا

  د. شو يم يدراز پوشاندن گاف مجبور به روده يبعد برا و دهد يمگاف اول مبلغ جاهل جعفر ناصر: 
تان. جالب  العدل تيبقسمت مخصوصاً استفاده كردم.  ديكه قرار داد يمنابع نكياز ل ،يجناب محبوب ه مختار:يهمسا

 نيمن ا سئوالهماهنگ است. ، زند يم نهيرا به س سنگ آن كايآمركه اكنون  ،يساز يجهان يها استيسبود كه چقدر با 
  بالعكس؟ اي اند گرفتهالهام  العدل تيبها از  ييكايآمراست كه 

است كه  نيمن ا سئوال .است هيشب ييكايآمر دنيشما با نفس كش دنينفس كش ه،يهمسا: يپژمان محبوب
از رنگ  د،يرا گرفت جهينت نيكه از كدام قسمت ا ديشما نگفت اوالً ها؟ شما از آن اياز شما الهام گرفتند  ها ييكايآمر

در ضمن  گذاشته شده است؟ ،اختراع كردند ها يكه غرب ،نترنتيدر ا ن كهيااز  اي  است؟ يكه صد در صد غرب تيوبسا
و  العدل تيها نظر از ب ده شم يكه باز مجبور م اوري) را به وسط نونيزاسي(گلوبال يساز يموضوع جهان ،جان هيهمسا

 غيكه تبل يگ يبشه؟ باز نم ينجوريا يدوست دار .يش يمكنفت  يباز حساب .سميخصوص بنو نيدر ا يربان يشوق
 ياسالم يدار جمهور خنده ياستراتژ كي اديكور مرا  يزيست غرب نيا ؟كنم يم يزدرا كه روده يگ يباز نم ؟كنم يم
 ي. چندشود يمدرست  زيهمه چ ديرا بكن برعكس آناگر  دخواه يمكه غرب از شما  يهر كار ديگو يمكه  اندازد يم
بود  دهيفهم سيانگل يوقت :گفت يبود كه م دهعظام در دوره قاجار نقل ش اتياز آ يكيخاطرات  »نيروزآنال«در  شيپ

ها  شروع كردند برعكس خواست خود را مطرح كردن، و ما آنچه آن ميكن يمش را ا برعكس نديگو يمها  كه ما هرچه آن
 اهللا بيط ،نيرفآ ،نيرفگفت. آ نيرفآ اهللا تيبه هوش آ ديبا ها.، . هاميو خود خبر نداشت ميكرد يم خواست يشان م دل

  . يحق مطلب را گفت بايانفسكم، چه ز
اداره  يفيالطوا صورت ملوكه بباً يتقركه  ،را رانيا و دولتملّت  عبدالبهاء...« ديفرمود يجناب محبوب :يرانيا يعل

مگر  .»خواند يمعدالتخانه فرا  ليمجلس و تشك ليتشكملّت،  يأبر اساس ر يقو ياسينظام س كي ليبه تشك ،شد يم
به  اج هر نميب يكه بنده م نطوريا تناقض شد! كيكه  نيدخالت نكنند؟ ا استيكه در س ستين نيا تيبهائ يها از آموزه

  . ميكن يمدخالت ن استيكه ما در س دهر جا نبوده گفتن ،دخالت كرده استيبوده در س تيبهائنفع 
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و  انيبهائ: «منتشر شد يوبالگ شهباز ديجد ادداشتي. 1390مرداد  18بعدازظهر سه شنبه،  0:17ساعت  :يشهباز

كه مخاطب را  ييها كامنتپس از درج  يمحبوب ي، آقاضمناً] +.» [تورنتو شيپس از هما ني: تهاجم خشماگيشهباز

 است. يراخالقياقدام غ ني. اكنند يمخود را حذف  يها كامنتاست، و واكنش مخاطب،  زيآم نيتوه بعضاًو  كند يم يعصبان

بود كه  يمحبوب يدو كامنت از آقا» هم هستند. نيب جاهالن خودبزرگجعفر ناصر: « جعفر ناصر: يكامنت آقا نياز ا ، قبلمثالً

به حال من  يكه فكر ديسپاه قدس بخواه يبهتر است از شاخه برون مرز كنم يممن فكر : يپژمان محبوب«حذف شده: 

علت  كند يمرجوع بعداً كه  يا خواننده راياست ز يراخالقياقدام غ نيا» بنده را ارشاد كند. نهيمنظورم ا: يپژمان محبوب. كند

  .يرمنطقياست غ يفرد يو ممكن است تصور كند و كند يمطرف مقابل را درك ن تيعصبان

  
  ن قصه سر دراز دارد!يا ،يجناب شهباز ديا اگر وقت بگذاريگو بهروز: يهاد

  است.  دا و مبرهنيه دم خروس هوكاست  يلكون به شيقاآقه بحث يطر ،يجناب شهباز: يرضا هاشم
 تان نيآئاز رسوم  زين يصحبت چيه نداشتند و يكار تيبهائ يرسوم داخل و ديدوستان به عقا ،يجناب محبوب ن:يا برزيآر

كامنت راجع به  كياما شما فقط  .بود انيبهائ ياجتماع -ياسيس يرفتارها يچگونگ و يريگ بحث بر سر نحوه شكل و نشد

 يرانيا عهيش ونيليهمانجا شما دست كم به هفتاد م و ديكن يم نيتوه يبهائ ونيليمهفت  كه شما به دين گفتآ و در ديگفت عيتش

مذهب  كي يداخل ميوارد حر نيتوه نيشما با ا .»ديضجه زدن مال شماست كه محرم و صفر دار« ديگفت و ديكرد نيتوه

نظرتان بود كه  نيرت شرمانه يكامنت شما ب نيا ؟كنند يمن هيوگر زنند يضجه نم حيمس يبرا ايدن گريد يدر جاهامثالً  .ديشد

از  يا چشمه يبه استاد شهباز ها نيتوه نيهم .ديورآ يم شانيچه بر سر دگراند ديداشته باش يقدرت يمشخص است اگر روز

شما وارد  ينداشت ول يكار ءبها نيداخل د يها نيآئبه  يكس ،يكنم كه جناب محبوب يورآادينكته را  نيا ذات شماست و

شما نشد  يرسوم داخلو  ميوارد حر يگرينه كس د نه استاد و نه من و .ديكرد نيو توه ديدش يشخص دهيعق ها ونيليم ميحر

 و .شود يم افتي ها نيا تر از شما مضحك نيشما مضحك است در د يصفر برا اگر محرم ومسلماً  مييبگو و ميكه اگر بشو

  . ديتم پاسخ دهسئواالاصرار دارم كه به هنوز  زين
  

 هيصدام را توج يتجاوز نظام تيو عدم محكوم رانيا يارض تياز تمام العدل تيب تيعدم حما يمحبوب يآقا :يشهباز

كه  ،يرانيراينهاد غ كيچگونه  است. يرانيراينهاد غ كي العدل تيشان اذعان دارند كه ب يها كامنتدر  شاني. اكنند يم

است، به  تفاوت يب يحداقل بكل رانيمردم ا يخوزستان و نابود هيندارد و در قبال تجز تيرانيو ا رانيبه ا يتعلق نيتر كم

حكومت  نياخود دستور دهد كه با  روانيكند و مثالً به پ يريگ ميتصم انيرانيو ا رانيمقدرات ا يبرا دهد يمخود اجازه 

حقوق  سيو ك» ضوضاء« جاديو ا يآشكارساز يو برا ديريقرار بگ زيو با آن حكومت در ست ديكن يو دوست هيمماشات و تق

سخن  يرانيو تعلق ا تيرانيو ا يدوست رانياز ا دهند يبه خود اجازه م يالعدل تيب نيچن روانيچگونه پ ؟ديبشر تالش كن

با  ،[ملحد، ناباورمند به خداوند] ستيئ و آته يستيماركس يها گروه يبرخ يكه حت ،يعادالنه و تدافع يدر جنگ ند؟يبگو

 نيتر كم العدل تيخود را به حضور در آن فراخواندند، چگونه و چرا ب ياعضا ،ياسالم ينه جمهور رانيدفاع از ا زهيانگ

  نشان نداد؟ رانيبه دفاع از ا يتعلق

ها  در قبال همه جنگ العدل تيبهم اكنون ) و يو شوق عبدالبهاء(بهاء و  يرهبران فرقه بهائ ،يمحبوب يآقا ياگر، طبق ادعا

 يكه عباس افند كنند يم هيرا چگونه توج يدر دوران جنگ اول جهان تيبهائ تيمركز هيو اهل صلح و صفا، رو اند تفاوت يب

 افتيدر »ايتانيبر يامپراتور يشهسوار«بعد از جنگ نشان  ليدل نيمشغول بود و به ا ايتانيسود بر بهبه خدمات فراوان 

را  رانيا تياز جمع يو كمبود گندم بخش مهم ديشد يكه قحط ،يجهاناول درست است كه در دوران جنگ  نيا ايآ كرد؟

  اشتغال داشتند؟ ايتانيارتش بر يخواروبار و آذوقه بران يتأمبه  يثروتمند بهائ يها خاندان يبرخنابود كرد، 

 يها از شبكه يكيعنوان  به نيفلسط نيدر سرزم يفرقه بهائ يدرست است كه در دوران جنگ اول جهان نيا ايآ

كه  دياقدامات كار را بدانجا رسان نيو ا كرد؟ يعمل م  ،يو عثمان هيروس هيآن، عل يهودي يو شركا ايتانياستعمار بر يجاسوس

و  فايدر ح انيرا اعدام كند و اماكن بهائ يگرفت عباس افند ميتصم ،يكل قشون عثمان اندهدر اواخر جنگ جمال پاشا، فرم

  ؟نشد ياقدامات عمل نيدر جنگ ا يكه به علت شكست عثمان د؛يعكا را منهدم نما

 اعطا شد. بنوشته عبدالبهاءبه  »ايتانيبر يامپراتور يشهسوار«جنگ، نشان  انيها بود كه پس از پا كمك نيهم ليبه دل

از  يجد تي) دولت انگلستان به حما297ص  ع،يبد 122 ،يمطبوعات امر ي، تهران: موسسه مل3ج  ،عيقرن بد( يشوق
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 ن،يدر فلسط ايتانيفرمانده ارتش بر ،يبه ژنرال النب يتلگراف يطا، يتانيبرامور خارجه  ريبالفور، وز دبرخاست و لر انيبهائ

در همان كتاب  يشوق» و عائله و دوستان آن حضرت بكوشند. عبدالبهاءحضرت  انتيقوا در حفظ و ص عيبه جم«كرد:  ديتأك

ر به س يخبر درگذشت عباس افند دنيبه محض شنا، يتانيبرمستعمرات  ريوز ل،يچرچ نستونير و: سسدينو يم) 321(ص 

دولت  تيتلگراف كرد و مراتب تسل گفتند، يم »يمندوب سام«كه او را  نيدر فلسطا يتانيبر يعال سريهربرت ساموئل، كم

  .508، ص تسعه اميا ،يبه: اشراق خاور ديبنگر زيابالغ نمود. و ن يبه جامعه بهائ ار ايتانيبر

در ا يتانيبر ياسير رونالد استورز، مأمور سر هربرت ساموئل و سبود كه س يخدمات در جنگ اول جهان نيو به پاس ا

، 1342، مصر: 2ج  ،هيمĤثر البهائ يف هيكواكب الدر ،يتيآ نيشركت كردند. (عبدالحس عبدالبهاءجنازه  عييدر تش ن،يفلسط

صص  ان،يبهائ ،ي، نجف7، ص 1324آذر  -، آبان8- 7شماره  ران،يا انيبهائ يمحفل مل رگانا ،ياخبار امر؛ مجله 307ص 

678 -679(  

ر ين وزيبعنوان اولن خطه مستقر شد. او ين در ايفلسط يسر عالين كميسر هربرت ساموئل به عنوان اول 1920در سال 

. روند يبشمار م سميوني) از سران صهگويمونتاگ (مونت -خاندان ساموئل .بود يهوديشود كه رسماً  يا شناخته ميتانيدولت بر

دوم استوار شد.  يجنگ جهان انيدر پا ليدولت اسرائ سيتأس يها هيبود كه پا نيدر دوران حكومت ساموئل بر فلسط

  ) داشت.عبدالبهاء( يو شخص عباس افند يبا رهبران فرقه بهائ ژهياند كه ساموئل رابطه و متفق يخيمنابع تار يتمام

 يرانيو تمدن ا خيبه تار شانيخواهم پرداخت و نوع نگاه ا انيبهائ يخنگاريبود، در ادامه بحث به روش تار ياگر فرصت

باشد كه  يدر زمان ديكنند. البته با يادآوريدوستان  كنم يماست كه تمنا  يمهم اريمبحث بس نيخواهم كرد. ا يرا بررس

  .1390مرداد  18بعدازظهر سه شنبه،  1:58ساعت  داشته باشم. يمجال و تمركز كاف
  

درست  لياز اسرائ ليثابت پاسال در جنگ شش روزه اعراب و اسراائ بيحب يمال يها تيحمااستاد  :يرانيا يعل
   است؟

  

و  يو جناح افراط سميونيبا صه يسران فرقه بهائ يوندهايهزاران برگ سند درباره پ ،يرانيا يجناب عل :يشهباز

 ،ديتوان پرس يم زيو دوستانش ن يمحبوب يبحث با آقا نيخواهد و حوصله. در هم يوجود دارد. وقت م لياسرائ طلب جنگ

  .اتياگر پاسخ بدهند و شروع نكنند به تكرار كل
  

ابراز داشته  ،يافند يشوق همسر ،ماكسول هيروح خانم مطلب درست است: نيا ايآ ،يمحبوب يآقا :يمحمود قاسم
 در و دينشو و نما نما ]لياسرائ[جهان  يكشورها نيتر از تازه ]تيبهائ[ انياد نيتر دهم كه جوان يم حيمن ترج«كه: 
ماه  يد ،يامر باراخ( »است. وستهيبه هم پ ريزنج يها چون حلقه ]ليت و اسرائيبهائ يعني[ما  ندهيگفت آ ديبا قتيحق

 انيبهائ چرا :گريپرسش د كيو  پاراگراف) نيآخر ،601شماره صفحات مسلسل ، 10شماره ، 1962ه ي/ ژانو1340
  ؟خود دارند يها آموزه غيبر تبل يادياصرار ز رانيدر ا يكنند ول غيخود را تبل ميتعال ليدر اسرائ توانند يمن

  

ثابت  بيحب يو ياست و نام اصل يهودياصالتاً ثابت، كه به ثابت پاسال معروف شده،  بيكه حب ديتوجه فرمائ :يشهباز

 ميرح رزايمبنام  ثابتب يحببزرگ  يياست. دا ،شده يبهائ بيطب ،يميكل ليخل رزايم يثابت نوه دختر بيحب كوهن است.

در طب موفق نشد وارد پست شد و كه  پس از آن زيارجمند ن حياو دكتر مسدوم  ييو دابود پست  ركليخان ارجمند مد

  بود. ياديا ميدكتر عبدالكرسپهبد ارجمند شوهر خواهر  حي. دكتر مسددر گمرك و پست بو زيارجمند ن مياو ابراهسوم  ييدا

بود كه به اسالم  يبهائ نيتعلق داشت و از مبلغ يمهتد يبه خاندان نامدار بهائ يكاشان يمهتد ياهللا صبح مرحوم فضل

با  ييآشنا يبود. برا 1340 يها سال يرانيمحبوب و محترم در نسل ا يا چهره ويدر راد ييگو قصه لياو به دل .افتيتشرف 

، ص 1347 ر،يركبيانتشارات ام ،پدر اميپ(در خاطراتش  يصبح ]+. [»و تهرانيراد«ت يدر سا آدرس نيبه ا ديبنگر يصبح

  :سدينو يم يفرقه بهائ تيبر مركز »انيرانيرايغ«) درباره سلطه 224

و پدر و مادر و برادرها و خواهرها و  شاوندانيهمه خو يشوقكردم كه  دايپ يمن آگه شياز چند سال پ«
است و  گانگانيشده و اكنون همه كارها در دست ب ديپد يرگيها ت آن انيشان را رانده و م و فرزندان ها زاده يدائ

كه از جهودان  ميهللا حكا لطفجز  ستيدست اندركار ن يرانيا چيهاست و  گانهيب كيآنجا هم  انيبزرگ و سر بهائ
كار  نيبه ا رانيكه در ا شيك نياست بر سر گور سروران ا انياست و كارش آوردن و گرداندن هبائ يبهائ
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را نگه  شيك نيو روش ا نيهستند و آئ يهوديو بن  خياز ب ميخاندان حك... نديگو يم "يخوان ارتنامهيز"
نشان  ياستوار يمسلمان شد و در مسلمان وبياند: دكتر ا رفته فرو يشيها در ك از آن يا دستههر  يلو دارند، يم

دسته از  كيشكراهللا و  رزاياكنون هم هستند. مكه  چنانو فرزندانش را مسلمان نمود،  رفت يداد. به مسجد م
و پروتستانت  يحينوراهللا مس رزايو فرزندان م عقوبي رزايو م نوسيجال رزايبوده و هستند. م يهوديبستگانش 
 يسخنران ليانج يپندبده بود و از رو كشنبهي يروزها سايگرفت و در كل يشيكش گاهيپا نوسيجال رزايشدند و م

شدند. و  يبهائ م،يهللا، كه نامش را بردا لطفو برادرش  نيالمحس. دكتر ارسطو پدر دكتر منوچهر و غكرد يم
در خانه همه با هم همدست  يول ندداد يمشور و جوش نشان  كردند يم ييكه خودنما يشيدر هر كها  نياهمه 

 نوسيجال رزاينداد و به م ياز خواستگاران بهائ كي چيخود را به ه يبايبودند تا آنجا كه ارسطو دختر ز گانهيو 
  »شده] داد. يحي[مس

  

 ،و چه در خارج آن رانيا در چه ،اهل بهاء« :دينوشت يربان يشما از قول شوق ،يمحبوب يآقا :ين معصوميد حسيس
 نيسرزم نيا هيقيمصالح حق جيو ترو يو ترق زيو تعز اءيو در اح نديرا پرستش نما ]رانيا[ يابه اقدس جمال موطن

  نبود؟ نيسرزم نيدفاع از كشور جزو مصالح ا يعني» را فدا و نثار كنند. شيمنافع و راحت بلكه جان و مال خو
  

  : سدينو يم گريد يدر جا يصبح :يشهباز

 يگروه كه به دروغ و از رو نيبا ا يندارم... ول يدشمن ينيو آئ شيك چيكه من با مردم ه ديرا هم بدان نيا«
نام كه مردم  نيا هيدر سا ها نيا رايدل خوش ندارم ز خوانم يها را جهود م و من آن دهينام يخود را بهائ وير
ها  خانه ياست. گران دهيبه همه مردم كشور رس انشياند كه ز كرده اريزشت بس يندانند كارها يهوديرا  ها نيا

و بردن ] ي[رشوه خوار يخوار بازار ساره يو گرم يو دزد يدغل يو ساختن داروها ها نيزم يو باال بردن بها
 يبه كارها سادهزنان  بيو فر يكار بازار زشت ييو روا يو ناپاك يكشور و تبهكار رونيبه ب يباستان يها نشانه

  )227، ص پدر اميپ» (سرافرازند. يگر يبهائو به  زانيگر يهوديگروه است كه از نام  نيناهنجار همه با دست ا
به  ياشراق خاور حدود و احكام نهيگنج. باب پنجاه و نهم كتاب كنند يممداخله ن استيكه در س اند يمدع انيبهائ

ابداً بدون «: سدينو يم عبدالبهاءاختصاص دارد. از قول  »از طبع كتاب بدون اجازه حكومت يوجوب اطاعت حكومت و نه«

مخالفت به امر مبارك  دينما يحركت يكرد. و هر كس بدون اذن حكومت ادن يحركت ديبان يو كل يياذن و اجازه حكومت جز

 نيچن يكه نفس ستياطفال] ن چهي[باز انياست ملعبه صب يامر اله ني. استياز او مقبول ن يعذر چيكرده است و ه

در لوح  يعباس افند) 463، ص حدود و احكام نهيگنج( »عقل خود بسنجد و نافع داند. زانيمستحسن شمرده و به م

 ريو تفس دارد يبرنم ليتأو چيه نياطاعت حكومت نمود. ا دياست كه با نيا ياله يامر قطع«: سدينو يمابهر  ابن

حكومت است خواه استقالل و خواه  ادياطاعت و انق ياله ءاحبا فيتكل«: ديگو يم يتربت اهللا فيدر لوح س ».دخواه يمن

اطاعت و  ياله ياحبا فيتكل«واجب است:  زياطالع از حكومت مستبد ن ي: حتديتوجه كن) 464ص (همان مأخذ،  »مشروطه.

خب،  است. رمشروطهيهمان حكومت مستبد غ» استقالل«منظور از » حكومت است خواه استقالل و خواه مشروطه. اديانق

مگر  ؟كنند يماطاعت ن ياسالم ياز حكومت جمهور عبدالبهاءدستور  ؟ چرا برغماند شده "دمكرات" انيچرا ناگهان بهائ

[بچه  انياست و ملعبه صب يامر اله نيا«نگفته  عبدالبهاءمگر  ؟»خواهد ينم ريدارد و تفس يبر نم ليتأو چيه«امر  نينگفته ا

 يدر قبال جمهور العدل تيب يكنون استيس ايآ مشروطه. اياطاعت از حكومت اعم از مستبد  يعنيامر  نيا ...»ستي] نيباز

  ؟ديده يم حيتناقض را چگونه توض نيا ست؟ين تيبا اصول مسلم بهائ ريمغا ياسالم

 تيبه دو شخص كنم يمبوده و هست، اشاره  »يشوخ«واقعاً  »استياصل عدم دخالت در س« نيا ميكه بدان نيا يبرا

ارتشبد  محمدرضا شاه آجودان او بود. يعهدياست كه در دوران ول يعيسپهبد اسداهللا صن ياول .يدوران پهلو يبهائ

  :سدينو يممحمدرضا شاه،  يو نوجوان يفردوست، دوست دوران كودك

در آن زمان  يعي. صنيعيانتخاب كرد به نام صن عهديرا به عنوان آجودان مخصوص ول يرضا خان شخص«
 كي يمتصد يجنگ و مدت ريوز يطراز اول بود. او بعدها سپهبد شد و مدت يها يبهائسرگرد بود و از 

آجودان مخصوص او بود و در تمام مسائل  حمدرضام يعهديدر تمام دوران ول يعيبود. صن گريد هوزارتخان
، خاطرات فردوست» () مشاركت داشت.يخصوص يلي(البته نه خ عهديول يخصوص يدر زندگ يو حت يبازرس

   )57- 56صص 
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 1307وارد ارتش شد و در سال  1305در همدان. در اول مهر  1283فرزند آقا جان متولد  يعياسداهللا صن

  كرده است:  يمعرف نياو را چن 1340 ريت 31. سند ساواك مورخ ديرسان انيپا را به يدانشكده افسر

تداركات ارتش)... طرفدار  استير ستپ يتصد اميمتكبر، اهل سوءاستفاده (در ا ،يگر يبهائمتهم به «
ها برخوردار  آن تياز حما ميرمستقيطور غ است و به كينزد ها يسيغرب و شهرت دارد كه با انگل استيس
  »...باشد يم

بود.  يسرشناس فرقه بهائ يها شد، از چهره يكشاورز ريكه بعداً وز دا،يجنگ دولت هو ريوز يعيسپهبد اسداهللا صن

 كيبه  يعيسپهبد اسداهللا صن :داستيدر دولت هو يستيونيجانبه فرقه صه نفوذ همه يايگو يعيوضع سپهبد صن يبررس

 نيبه ا يفرقه نوظهور بهائ تيتقو يهمدان برا انيهودياز  گريد ياريتعلق داشت كه مانند بس يهمدان يهوديخاندان 

و در  تيبهائ غيتبل يبرا يبود كه مدت يفعال بهائ نياز مبلغ ،يهمدان يلياسرائ بيآقا جان طب رزاي. پدرش، مدنديفرقه گرو

به  1305در سال  يعيبه ارمنستان رفت. اسداهللا صن ايتانيبر سيسرو جنسينتليود اس به ياطالعات تيفعال يواقع برا

 عهدش،يعنوان آجودان مخصوص پسر ارشد و ول رضا شاه او را به يدرآمد و در درجه سرگرد يارتش پهلو تيعضو

شدت به سوءاستفاده و  به د،يرس ياسيو س يكه به مقامات مهم نظام يدر دوران يعيصن منصوب كرد. ،يمحمدرضا پهلو

سند م كه يگفتنبود.  دهيپوش يحكومت پهلو يتيو امن يمان اطالعاتامر بر ساز نيمشغول بود و ا ياشاعه فساد مال

: ديافزا يو م كند يم يارتش (اتكا) معرف اتاداره تدارك استيدر زمان ر »ياهل سوءاستفاده مال«را  يساواك و كيوگرافيب

  »...باشد يها برخوردار م آن تياز حما ميرمستقيطور غ است و به كينزد ها يسيشهرت دارد كه با انگل«

تعاون ارتش بود،  يعاليشورا سيمعاون وزارت جنگ و رئ يعيكه سرلشگر صن ي، در زمان1342 بهشتيدر اول ارد

 نياعالم كرد. ا ياو مطالب مستند يمال يها سوءاستفاده هارتش دربار يبه بازرس يگزارش كارشناس كي يساواك ط

متهم بود كه با مشاركت حاج  يعيصناست. وقت ساواك،  سيرئ پاكروان،سرلشگر حسن  يو به امضا يگزارش كامالً رسم

ساواك رسماً اعالم  سيسوءاستفاده كرده است. در نامه رئ يبرنج، مبالغ هنگفت مانكاريدالل و پ ،يعياخوان و غالمرضا سم

   »دارد. يسيانگل ديشد التيتما ياسيو از لحاظ س ياز لحاظ مذهب بهائ يعيصن مساريت ياز نقطه نظر شخص« :شده بود

در اول  يعيجنگ دولت خود منصوب كرد و صن ريعنوان وز را به يعياسداهللا علم دو ماه بعد صن ريگزارش، ام نيابرغم 

. ديرس يسرلشگر پاكروان، به درجه سپهبد يساواك به امضا يچهار ماه بعد از ارسال گزارش رسم يعني، 1342مهرماه 

 ريوز 1349 ماه يحفظ كرد و در د زين دايهو رعباسيمنصور و ام يحسنعل يها ولتپست وزارت جنگ را در د يعيصن

  شركت نفت بود. يبازرس ئتياز جمله عضو ه ،دست داشت به زيرا ن يگريشد و همزمان مشاغل مهم د يكشاورز داتيتول

مورد، سوءاستفاده و اختالس گسترده در  كياسناد فراوان موجود است.  يعيسپهبد صن يمال يها سوءاستفاده هدربار

قرار  يدگيمسلح مورد رس يروهاين يدادسرا يبازپرس كيشعبه در  1346آباد است كه پرونده آن در سال  عباس ياراض

 يبر دستگاه نظام تيدر سلطه بهائ ينقش مهم ياديا ميهمراه سپهبد عبدالكر به يعيماند. سپهبد صن جهينت يب يگرفت ول

   داشت. رانيا

  : سدينو يم دايدر دولت هو تيجانبه بهائ نفوذ همه ةفردوست دربار نيارتشبد حس

 يتجار يها تيتالش كنند كه در فعال ديو تنها با رنديبپذ ياسيبدون اجازه عكا حق ندارند مشاغل س انيبهائ«
 ياسيشما شغل س كه چگونه دميپرس يعياز سپهبد صن ياصل، روز نيكنند. بر اساس هم شرفتيپ يو كشاورز

 رفتهينوع مشاغل پذ نيو مهم ا يياستثنا ارداند كه در مو از عكا سئوال شده و اجازه داده"پاسخ داد:  د؟يا رفتهيپذ
شود  انيبهائ بينص دياست كه با يهمان ارض موعود رانيتصور را داشت كه ا نيا يجهان تيدر واقع، بهائ "شود.

واقعاً احساس  ام دهيكه من د ييها يبهائ نداشت. يكشور منع نيدر ا ياسيتصرف مشاغل مهم س يو لذا برا
بالفطره بودند. محمدرضا نه تنها نسبت  يها افراد جاسوس نيكامالً محسوس بود و طبعاً ا نينداشتند و ا تيرانيا

 دنديدر مشاغل مهم و حساس مف ينداشت بلكه خود او صراحتاً گفته بود كه افراد بهائ تيحساس ها يبهائبه نفوذ 
از  دنديرس يبه مقامات حساس م كه ياني. بهائدميشن يقول را از منبع موثق نقل ني. اكنند يماو توطئه ن هيچون عل

دست  اقتصاد مملكت را به قيطر نيتا از ا كردند يماستفاده  تيثروتمند شدن جامعه بهائ يخود برا تيموقع
  ».رنديگ

 يرمردي) عكس پ17082(شماره  اطالعاتدر روزنامه  1362مرداد  30. است ييبلوچ قراسرگرد دوم نمونه 

  :ريمتن ز درج شد بهمراه يبه صورت آگه اهيقاب س نكيو ع ديسف ليساله با سب 80-90
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  شأنه يبسمه تعال«
را  ياسرگرد بازنشسته ارتش، خد ه،يدريح صادره تربت 9005شماره شناسنامه  ييبلوچ قرا دونيفر نجانبيا

مذهب  رشيشاملم گشت كه مانند آبا و اجدادم به آغوش گرم اسالم با پذ ياله قيو توف يشاكرم كه عمرم باق
با اعالم انزجار و  نكيشده و ا ذفح يبهائ يستيونيبار صه پناهنده و نامم از دفاتر نحوست يجعفر عهيحقه ش

ام مقبول محضر مبارك امام عصر (عج) واقع  عذر لغزش گذشته دوارميام يگر يبهائ ينفرت از مسلك پوشال
  » 5530گردد. آ. 

 يكي ييشناسند. سرگرد بلوچ قرا يرا م يبلوچ قرائ دونيفر نيشدن صنعت نفت ا يدوران نهضت مل خيبا تار انيآشنا

  است. ،كل كشور در دولت مصدق يشهربان سيافشارطوس، رئ پيسرت نياز قاتل

به  يشهربان سيشب مفقود شدن رئ مهيبعد از ن كيشد و در ساعت  ديناپد 1332 نيفرورد 31شامگاه افشارطوس در 

   .دياطالع مصدق رس
  

  بوده؟ كيبه هم نزد ياز لحاظ زمان يدر سعود تيو وهاب رانيدر ا تياختراع بهائ اياستاد آ :يق موسويشقا
  

سده نوزدهم و اول  مهين يگر يباباست و  جدهميه سدهدوم  مهيمتعلق به ن تيوهاب ،يسركار خانم موسو: يشهباز

  سده نوزدهم.دوم  مهين يگر يبهائ

 اصغر يعل پيبازنشسته (سرت ياز امرا يو دو روز بعد تعداد يبيخط نيحس ينظام يمأموران فرماندار بهشتيدر اول ارد

) را به اتهام ربودن افشارطوس ينصراهللا زاهد پيو سرت ندرينصراهللا با پيمنزه، سرت اكبر يعل ديدكتر س پيسرت ،ينيمز

لشكرك كشف شد. روشن شد كه افشارطوس در خانه  يها جسد افشارطوس در تپه بهشتيارد 6كردند. در  ريدستگ

و در  افتهيواقع در لشكرك (شمال تهران)، انتقال  ،ييرعاليمتعلق به عبداهللا ام يربوده شده و به روستا يبيخط نيحس

 يو افسران فوق هاد يبيماجرا عالوه بر خط نياست. در ا دهيدر غار تلو به قتل رس بهشتيارد 2ز ظهر بعد ا 4ساعت 

 نيا ،هيچاپ ترك ،استانبول ينيزمان روزنامه  نيشركت داشتند. در هم زين ييبلوچ قرا دونيافشار قاسملو و سرگرد فر

 ايدولت كودتا خواهد كرد،  هيدربار عل ايكودتاست؛  كيدر انتظار  رانيا«خواند و نوشت:  رانيكودتا در ا شدرامديحادثه را پ

فاش كرد كه قتل  1985مه سال  27در شماره  ،لندن ، چاپابزرورروزنامه » هر دو. هيعل ها ستيكمون ايو  ربارد هيدولت عل

  بوده است. نوشت:  ايتانيبر ياطالعات سيافشارطوس كار سرو

منبع  كيافشارطوس را ربودند.  مساريمصدق ت يشهربان سي... رئپرست افسران شاه 1953 ليدر آور«
منظور  چكمه بود كه به اتياز عمل يربودن افشارطوس بخش كه كند يمبار اعتراف  نياول يبرا 6  .يآ ام.

  »شده بود. يزير هواداران او طرح يناتوان شيمخالفان مصدق و نما هيروح تيتقو
بوده است، با مجوز چه  يكه بعدها خود فاش كرد بهائ ،ييو دوستانش: سرگرد بلوچ قرا يمحبوب يپرسش از آقا

  شد شركت كرد؟ 1332مرداد  28 يكه منجر به كودتا ايتانيبر سيسرو اتيافشارطوس و عمل پيدر قتل سرت يسازمان

  .1390مرداد  18بعدازظهر سه شنبه،  3:29شوم تا بعد. ساعت  يمرخص م فعالًبا اجازه دوستان 
  

  ؟ا نهيتابخانه اوراق دارد كوتر شما به اندازه يپامكنم ك سئوالم توان يم، يجناب استاد شهباز: يرضا هاشم
  

و  يكاغذ يها شيكمد بزرگ مملو از ف كي. ياست جناب هاشم وتريبا كامپ يبردار شيسال ف ستيحاصل ب :يشهباز

كنم.  وتريها را وارد كامپ و آن ابميب يمترصدم فرصت شهيدارم كه هم) وتري(قبل از ورود كامپ خيماقبل تار يخط يها ادداشتي

  . ديايفرصت به دست ن نيگاه ا چيه كنم يمتصور 
  

  گ است. فرصت ساخته مردان بزر: يرضا هاشم
 ياريو بس يلقب را اقبال الهور نيبه شما گفت كه ا النصر بخت بار كي، »رس«در مورد لقب : يپژمان محبوب

لقب را گرفت  نيا عبدالبهاء ن كهيا ليكردند. و اما دل افتيدر ياسيو س يبرجسته مذهب يها تيو شخص شمندانياند
  آمده است:  »عبدالبهاءحضرت  اتيح«تاب كدر . است ريو به قرار ز دييگو ياست كه شما م يزيدرست برعكس آن چ

 عيدر جم يميعظ بتيو مصمرج   و  هرجچنان  ]يجهاناول جنگ  يعني[ خانمان سوز بيجنگ مه نياوضاع ا«
 يها كه هنوز در تحت تسلط ترك ،فايا و حكنشده بود... در ع دهيبشر د خيه در تاركشورها به وجود آمد ك
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ه در ك ييها ينيب شيو پ ،عبدالبهاءدر اثر تفقدات حضرت  يول رده بودك تيرات قحط و غال سراثبود، ا يعثمان
بود  سريه مك گريو از هر محل د هيخود در عدس يكفرموده بودند، محصوالت مل يو سخت يباره وقوع قحط

جهت از  نيو از ا نمودند ميمردم تقس نيدر ب يبند رهيج قيفراهم آورده و طبق دستور آن حضرت به طر
   »بردند. يبه سر م يدر رفاه و آسودگ استه شده و نسبتاًكمصائب و آالم آنان 

سد: ينو يم» روزه 33خاطرات جنگ «در  يميلبنان واقع است. محمود كره در جنوب يعدس يروستا[
م خاردار يان سيه ميك به هم هستند. عدسيار نزدين بسيه، كفركال، حوال، مركبا و رب ثالثيعدس يوستاهار«

 يففاصله دارد. كا ين اشغالين روستا چند صد متر با فلسطيقرار دارد. ا يتانيو رودخانه ل ين اشغاليمرز فلسط
  ]يشهباز +» ه شوند.يكنند و وارد عدس يچيم خاردار را قيست سيونيان صهياست نظام

از كمك  ياديز يها مردم مطلع شد، گزارش نيدر ب عبدالبهاء تيشد، از محبوب نيدولت انگلستان وارد فلسط يوقت
كه نشان دهد اقدامات  آن يبود و دولت انگلستان برا دهيرس نيزده فلسط يبه مردم قحط عبدالبهاءبشردوستانه 

نشان  نيا افتيبه محض در عبدالبهاء اعطا كرد. ينشان را به و نيا داند يرا قدر م عبدالبهاءفداكارانه و بشردوستانه 
   خطاب نكنند. عبدالبهاءجز  يم و لقبخواست كه هرگز او را به نا شانيخود از ا روانيبه پ يا نامه يط

 عييدر مراسم تش ،كه مسلمان بود ،يافند وسفي بيرفت، اد اريمردم عكا سخن بس نيدر ب عبدالبهاء تيدرباره محبوب
  كرد: يسخنران نياش چن جنازه

خود  يروزيد اتياست كه در ح يكس يبرا ايآ ؟ديكن يم يو زار هيكه گر يبرا ،معشر عرب و عجم يا«
. نظر به شرق و غرب دينظر به چپ نمائ ،ديراست كنه است... نظر ب تر بزرگ يبزرگ بود و در موت امروز

 يحيفص يها چه لب ،منهدم شده يبزرگ صلح هيچه پا ،نموده بتيغ يچه عظمت و جالل دينيبب ،دينمائ
  ] +[ »اسفا... اخاموش گشته و

. 1921فا، اول دسامبر ي، چاپ حريالنف، بنقل از روزنامه يفارس يايپد يكيدر و» عبدالبهاء«[ارجاع به مقاله 
  ] يشهباز

 نيبود كه درباره او چن يافند ميكرد فاضل ابراه يسخنرانعبدالبهاء  جنازه عييكه در تش يا برجسته تيشخص گريد
  گفت: 

فاجعه  كيبلكه  ستيخسارت فقط راجع به مملكت ما ن نيجانگداز تلخ و ناگواراست ا بتيمص نيچقدر ا«
كه قومش را به  و ارشاد فرمود تا آن ،كرد اناحس ،نمود ميتعل ،فرمود بياست. حضرتش ناس را تهذ يعموم

  ) مأخذهمان (» ذروه جالل فائز نمود... ياعل
  ]+. [آمده است ريز نكيدر ل عبدالبهاءلقب به  نيا يدر مورد اعطا تر شيب حيتوض

پژمان  ياآق يها ن استدالليسنده مقاله فوق همينو». نقطه نظر« يدر وبگاه بهائ» ت هودينا«[ارجاع به مقاله 
  ]يان كرده است. شهبازيرا ب يمحبوب

رد به ك يست قبول ميبا يا مي رد وكه قبول كداشت  »رس«به لقب  ياجيا احتيآ ءبهاعبدالن حضرت يا: يرضا هاشم
مفتخر  »رس«رفته باشند به لقب گومت قرار كه تحت فرمان حكرا  يا اشخاصيانتيبر يه خاندان سلطنتكل ساده ين دليا
  ؟مده بودآا در يانتيبر ين به شهرونديمستعمره شدن فلسط اهمراه ب عبدالبهاء ايآ .كنند يم

افت يدر» سر«ا لقب يتانيمستعمره بر يا كشورهايا يتانين است كه فقط اتباع بريا يرضا هاشم ي[منظور آقا
  ] يكنند. شهباز يم

 ينگاه كيهم تحت فرمان حكومت قرار گرفته بود؟ برو  ياقبال الهور ايآ ؟يخوان يشما م ايآ ،رضا: يپژمان محبوب
كه  ستيل نيغرض و مرض حرف نزن. در ا ياز رو يمثل استاد شهباز .اندازيلقب را گرفتند ب نيكه ا يافراد ستيبه ل
نشان به  نيا يمختلف همراه با علت اعطا ينيد ،ياسيس ،يدنژا يها نهيشيهست، اسم افراد مختلف با پ نترنتيا يرو
 »كيال«مطالعه  يدارد را ب يهمخوان زانهيست يكه با احساسات بهائ يمطالعه كن. هر كامنت ،زميها وجود دارد. عز نآ

كرد و  يدشمن يتمام مردم جهان به اجرا درآورد. نه با كس ارا كه در آثار خود نوشت، در ارتباط بچه  آن عبدالبهاءنكن. 
امكان  يورز نهيمردم با ك تيكه هدا دانست يم كيبود و ن ايبه دل داشت. هدفش اتحاد مردم دن ياز كس يا نهينه ك

به او داد. او هم قبول كرد و نه تنها از آن استفاده نكرد  نيخدمت او به مردم فلسط به خاطرلقب را  نيندارد. انگلستان ا
  كار نبرند.ه ب را آنخود را هم دستور داد تا  روانيبلكه پ
ه خودم كل ساده ين دليمن به اآمد. اتفاقاً  يمبه حساب ا يتانيبر ءبودن جز يسطه هنداوه اقبال هم ب: يا هاشمرض
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  . ردمك سئوالن را يا هستم ايانتين بركسا
جالب است. شما  يزيست يبهائشما در  يروش علم ،نينازن يو اما در مورد سرگرد بلوچ! شهباز: يپژمان محبوب

از  ايراه  ني... در ايبچسبان انياز انحاء به بهائ يبه نوع يكن يم يرا سع كياز افراد بدنام و هر  يفرمود هيته يستيل
افراد  يادعاها نيتر فيبه سخ اي يكن يماستفاده  يده شان شانن يبه كس يتوان يمن »يسرقت ادب«كه از ترس  يمدارك

حرف را  نيا يمعن ايآ» .اند جاسوس بالفطره انيبهائ: «ديگو يمكه  يشو يمانند فردوست متمسك م گريبدنام د
 نديگو يمفرد مغرض باشد و به آن مقاله هم  كيمقاله از  كيشاهد  دتوان يمفقط  يفيسخن سخ نيچن ؟يدان يم
  .»يشيفرما«

  . جواب من؟ هنوز منتظرم: يرضا هاشم
 رانيجامعه ا و انيرانيكه به ا ينيتوه و ست؟يچ ديهست »ايپو تياقل«ن كه يامنظورتان از  يجناب محبوب ن:يا برزيآر

كه شما از همه  ستا يبا جوامع غرب رانيا سهيمقا يافتادگ متحجرند؟ اگر منظور شما از عقب كه عقب افتاده و ديكن يم
 از دو شيرا كنار زدند شما به ب خدا يحت شدند و ستيئآت يكه همان جوامع غرب يدر روزگاررا ي؛ زديتر افتاده عقب
باب شما  نياز. يچه سماجت ابآن هم  ديا افتاده نيدفتر دستك د علم و و غمبريتازه دنبال پ و ديا برگشته سال قبل هزار
  ست؟يچ »ايپو تياقل«منظورتان از قاً يدق .ديتر افتاده عقب گرا و واپس ديكرد نيكه توه انيرانيا نياز ا اريبس

 يو آقا يجنابعال ياست كه برا يبار دوم ني. اپرسد يهم به روش استاد نخوانده م يمعصوم نيحس: يپژمان محبوب
  ] +. [گذارم يرا م ريز كنيحسن محب ل

  ]ينوشته پرهام ورقا كه شرح دادم. شهباز» يآزاده بهائ«[ارجاع به مقاله 
 يبرا شانينداشت. ا يمناسب يبرگشت حال روان ي) كه وقت.ب (ف. شناسم يرا هم م يگريآزاده د يبهائ من

 نشياز د شانيا يرا موقوف به تبر ايتمام مزا ياسالم آزاده بودن به مراجع مراجعه كرد. ج. ياياز مزا يبرخوردار
الزم است كه نام و  ايبرخوردار شود. آ .ا ج. مواهبمجبور شد كه مسلمان شود و از  يبهائآزاده  نيانه اتأسف. مكند يم

از جبهه برگشت  يوقتكه  همان سم؟يمشغول بود بنو نيمجروح يماه در جبهه به مداواچهار خود را كه   نشان خاله
  جواب بدهم؟ ديچند مرتبه با سئوال كيبه  يكرد؟ راست افتيبودن در يبهائ ليدله حكم اخراجش را ب

  . ونيليدم ميشا ،اد هزار باريندانسته دم خروس در م ياما وقت ،بار كين ير درست جواب بدگا: يرضا هاشم
من آورد.  يم يرو نيتوه به انكار وند يب يمكه هر گاه عرصه را تنگ  شناسم يمبلغ جاهل م كيمن هم جعفر ناصر: 

از تمام  ندتوان يمدوستان  .كنم يمد ييتأاستاد را در مورد سرگرد بلوچ  يها هستم و حرف ييبلوچ قرا يهمشهر
  . تربت سرشناس هستند در ييچون خانواده قرا كنند قيمورد تحق نيبلوچ در ا يها يهمشهر

منظورت تبعه انگلستان  ؟يچ يعنيتحت حكم انگلستان بودن   ندارد؟ يخاص يشما معن سئوال ،رضا: يپژمان محبوب
 زيبرانگ شيلقب را به خاطر اقدامات ستا نيهم ا Bonoبونو  ييكايآمرخواننده  ميدان يمست؟ همانطور كه ابودن 

  است؟ يسياو هم انگل ايآ .اش از انگلستان گرفت دوستانه بشر
داشته  »رس«لقب  تواند يمل ين دليهمه است و ب يرلنديا Bono. ديكن يمار كدم خروس شما ان يوقت: يرضا هاشم

  . ن جوونكتالش  تر شيب. باشد
به او اعطا  KBE ينشان شهسوار 2006ن. در دسامبر ي، متولد و اهل دوبليرلنديدان ا يقيبونو، خواننده و موس[

د به ياست. بنگريتانيهنوز مستعمره بر يرلند شماليرلند) است. ايا ي(جمهور يرلند جنوبيتخت اين پايدوبل + شد.
  + ،+ ،+ د به:يبونو بنگر يدرباره نشان شهسوار +ن آدرس ينامه بونو در ايزندگ

مستعمره سابق،  يا و كشورهايتانيتنها به اتباع بر ح خواهم داد،ي، به جز مواردي كه توضيشهسوار يها نشان
ز پس از ي) نيرلند جنوبيرلند (ايا يشود. جمهور يشوند، اعطا م يده ميالمنافع) نام شترككه امروزه كامنولث (م

ل ين دليبه بونو به ا يمقام شهسوار يالمنافع بوده است. اعطا مشترك يعضو كشورها 1949استقالل در سال 
  ] يشهباز + است.
زدم براش.  »كيال«كامنت گذاشته بود كه من  كي ي. جناب محبوببگو زيهنرش ن يكه بگفت بشيع: يبهروز كلورز

درست صحبت كنند و  بدانند اگر شانيا بود. الب شعرقندارند و منظور رساندن مطلب در  بيعحتماً  شانيالبته ا
 ميهم ندار يا و واهمه ميكن يم يزندگ رانيا دراكثراً ما  بهره ببرند. ندتوان يپرخواننده م يمجاز يفضا نياز ا ،يمنطق
نكته به  يقاسم موسو بنام يدوست روزيد .ميبزن »كيال« تان يبرا ياز شما بهائ ميديشن يمنطق حرف درست و كياگر 
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 .باران كند را متلك شانيداد ا حياما متأسفانه ترج ،به نفع خود بهره ببرد ستتوان يم يجناب محبوب اشاره كردند و يخوب
كوچك مثل من ممكن است  دانش و انسان كم كي يعنياست.  ختهيو انگ زهيانگخلط منطق غلط  يها فتاز آ يكي
  كالم. ندهيبه حرف و مطلب توجه كرد نه گو ديآدم پرآوازه و مشهور حرف غلط. با كيزند و حرف درست ب كي

ها  آنبه آن كه وارد كنند نه  راديكه به سئواالت ا رنديگ يم اديدست  نياز ا يانغمبل ،يهاشم يقاآجعفر ناصر: 
  جواب دهند.
منع  ياسيس مداخله در امور و اني(بماند كه از ب .بود ياسيمسئله س كيدرمورد  يمطلب جناب محبوب: يبهروز كلورز

و  ها تيامروز بارها از سا ياسيس يهاست در فضا مدت زدم. »كيال« شاني) به نظر من درست آمد و برا.اند شده
 دهيد اديز هانيكند. در روزنامه يگو يم سينگلكا و ايكه آمر زند يرا دارد م يهمان حرف يكه فالن ميديها شن رسانه

كنند مخالفان را.  يمحكوم م ليدل نيدانند و به هم يم سيكا و انگليهمسو با آمر زيرا ن يخاتم ديشود و سخنان س يم
 ديكا بعيآمر برعكس عمل كرد. ديند چون دشمن هستند بايگو يم سيكا و انگليچه آمر ام كه هر دهيشن بونيبارها از تر

  كند. يم فيكند از او تعر يخطر م جاديا شيكه برا نوع نگرش استفاده نكند. هر نياز ا هاست ك
خطاب  »جان يمحبوب« ايو  »يجناب محبوب« اي ،»يمحبوب يآقا«را  شما اياستثناء دوستان بدون  يتمام ،يجناب محبوب

اگر به ». يشهباز نيا«و  ،»يشهباز« يا ام گفته دهيو بارها د يكن تيرعا يكن ينم يحرمت استاد را سع يكردند. شما حت

از اصول  يكيدوستانه و بدون تنش و با عمل كردن به  ،يلي. اگر ماستين شسر يرو اهيس يمو كي ينگاه كن شانيا ريتصو

. پرخاش كردن و لحن تند به ضرر من اموزنديب يا تو چند كلمهو تا هموطنان من  ميحرف بزن ،»هينيترك تعصبات د« تان مسلم

خدا االن در ه داد ب ليتحو راكه تفنگ خود  يمطرح كردم. شخص يواقعكامالً سند  كياست. من بحث جنگ را با  ندهيگو

 يگر يو هوچ ديد يبازم خونه را خال يكلورز: «يندم. شما جواب دادامطلب را تو روزنامه نخو نيمن است. من ا يمتر 500

 يدرمورد اصول اعتقاد . منميشروع كن ياگر دوست دار خورد؟ يبه چه درد من م يدر خانه خال يگر يهوچ ،دوست من »كرد.

درجواب شما  ايآ ،اند هيالهو مجهول يدوستان كلورز ييگو يشما م يوقت ،يگرام يمحبوب يآقا ،درضمن زد. واهمشما حرف خ

  كنم؟ بوك قطارسيتو ف نجايشما را ا انشيك و هم ياسم دوستان بهائ ديمن با

ن يو ا ،عبدالبهاء تيبه خاطر محبوب ،در مصر يعثمان يروهايفرمانده نجمال پاشا،  ،يبوبح: جناب ميمحمود احمد
  قسم خورده بود او را اعدام كند؟ ،كرده بود يبند رهيرا ج ييموادغذا شانيكه ا
  

 »يشهسوار«مقام  ياعطا هيتوج يبرا انيبهائ .1390مرداد  18شنبه،  بعد از ظهر سه 11:28: ساعت يشهباز

كه  يم اقبال در زمانيدان يكنند. م ياستناد م] +[ ينشان به عالمه اقبال الهور نيا ي) به عبدالبهاء مكرر به اعطايگر هي(شوال

   كرد. افتيدر ينشان شهسوار عارشو اش يبود به پاس خدمات ادب ايتانيبر يو جزو امپراتور افتهيهنوز استقالل نهند 

فقط به اتباع دهم،  يح ميكه توض ي، به جز موارد»يشهسوار«مقام و نشان نوشتم، طور كه در مورد بونو  [همان
رلند يا، مانند ايتانيمستعمرات سابق بر يعنيعضو كامنولث  يا امروزه اتباع كشورهايا و مستعمرات آن، يتانيبر

رود. در زمان  ين مقام كشور و ملكه بشمار ميتر يعال ايتانيشود. مثالً، در كانادا هنوز ملكه بر ي، اعطا ميجنوب
  ا بود.] يتانيبر يتبعه امپراتور يو يبه اقبال الهور يگر هياعطاء نشان شوال

 ياسيهاست كه به پاس خدمات س نشان يبرخ دارد. ياساس يها تفاوت يشهسوار يها شود كه نشان يمعهذا، توجه نم

كه به عالمه اقبال  ينشان .يو هنر يها به پاس خدمات علم نشان يشود و برخ يماعطا  ايتانيبر يبه امپراتور يو اقتصاد

بچلر او «. مثل دهيآن هنوز به ذهنم نرس يبرا يمناسب يبود كه معادل فارس Knight Bachelor» بچلر تينا«اعطا شد 

 چيعضو ه يول برد يبه كار مرا » رس«هر چند عنوان فوق است. دارنده نشان  KBنشان  نيا يعالمت اختصار». آرت

صفحه نام اقبال  نيو در ا] +. [داده شده حيدرباره نشان فوق توضآدرس  نيدر ا .ستين ايتانيروابسته به دربار ب قتيطر

   ]+. [كنندگان نشان فوق درج شده افتياز در يكيبعنوان 
  

   بدهد. يمعن »شهسوار دانش« ديشا »بچلر تينا«: يمحمود احمد
  . ديخسته نباش ،سالم استاد: يبهروز كلورز

  

م. خوش و يا قرار گرفته انيآقا تياز همه مورد عنا شيب ظاهراًو بنده  ي. جنابعالزيعز يسالم جناب كلورز: يشهباز

   .ديسربلند باش
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  كنه. ينم تشيسوزن اذ شيخورده ن ريكه زخم شمش يكس ،استاد: يبهروز كلورز
  

 KBEآن  يبود كه عالمت اختصار »ايتانيبر يشهسوار فرمانده امپراتور«اعطا شد  عبدالبهاءكه به  ينشان: يشهباز

مقام آن  نيتر يعال ايتانيكه پادشاه/ ملكه بر »ايتانيبر يامپراتور قتيطر«بنام  است يقتينشان عضو طر نياست. دارنده ا

 يها قتيتداوم طر »ايتانيبر يامپراتور قتيطر«او استاد اعظم آن است.  ياز سو صوبفرد من اي يو خود و رود يبه شمار م

   ]+مقاله. [ نيبه ا ديبنگر است. ي) قرون وسطيگر هي(شوال يشهسوار

به د است يمقد، يا دهيها د لميكه حتماً در ف يشهسوار يها قتيطر يمي، طبق سنت قد»ايتانيبر يامپراتور قتيطر«عضو 

و » ايتانيبر يامپراتور قتيطر«دوم رهبر  زابتيملكه الاكنون  . همقتيو اطاعت از رهبر و استاد اعظم طر قتيبه طر يوفادار

 پورترير شاپور ربه س 1352/ 1973است كه در سال  يهمان نشان نيا است. قتيشوهرش، استاد اعظم طر پ،يليپرنس ف

به پاس هم و ، كه اعالم شد، ايتانيو بر رانيا انيم يكالن نظام يدر انعقاد قراردادها ينقش مؤثر وبه پاس هم اعطا شد 

   .اعالم نشدرسماً ، كه رانيدر ااو  ياطالعات يطوالن يها تيفعال

آن كه  ياند ب كرده افتيدر» بچلر تينا«كه نشان  ميشناس يرا م يو علم يبزرگ فرهنگ يها تيشخص ياريدر مقابل، بس

  باشند. »ايتانيبر يامپراتور قتيطر«عضو 

رساله برجسته. من در  ياستمداريبزرگ و پرشور بود نه س يو شاعر بياد زياز هر چ شيب يعالمه اقبال الهور ،يبهررو

ام و بر اساس مكاتبات اقبال با  كرده فياقبال را توص تيشخص] +[ »يو صعود سلطنت پهلو يپارس مانينر ،ياقبال الهور«

 يشد، سادگ يخارجه نامدار حكومت پهلو ريدر هند بود و سپس وز رانيكارمند سفارت ا انه در آن زمغالمعباس آرام، ك

  ام.  نشان دادهرا  ياسياقبال در مسائل س

بود. او  ي) دارد= غالم + عباس، بهائعبدالبهاء( يبه عباس افند يخانوادگ قيغالمعباس آرام، كه نام او نشان از ارادت عم

كشته شد.  زديق. در  1321 حجهيذ 5پسر استاد احمد عصار است كه در شب پنجشنبه  رضايبه نام مال عل يبهائ كيپسر 

به هند  ها يسيآغاز كرد و سپس توسط انگل زدي يسيانگل يونرهايسيدر مدرسه م ها يسينگلرا تحت كفالت ا التشيتحص

و نامه  نيبحر ييوزارت خارجه بود و به علت مخالفت با جدا هيمورخ نامدار كه كارمند بلندپا ت،يآدم دونيفر اعزام شد.

 .شناخت ينوشت، از وزارت خارجه كنار گذاشته شد، غالمعباس آرام را خوب مدا يرعباس هويبه ام نهيزم نيكه در ا يتند

  ...به من گفت ،آباد وسفي يمستوف ابانيواقع در اوائل خ ،اش در خانه 1374بهمن  8 شنبهكيدر روز  تيآدم
  

گفتگوها را  نيا يكاريكه ممكن است از زور ب يدلم به حال كس يدوستان قصد بازگشت نداشتم ول :يالنصر خراسان بخت

پاسخ  يول ،كند يمن هيرا توج تيبهائ روانيكه به فرض صحت ظلم به پ كنند يم فيرد ييها دوستان قصهسوزد.  يمبخواند 

 چيدادند كه ه نكياستاد دو ل .خواستم يدولت يها در دستگاه انيبهائسند از نفوذ  كي بدهند. ندتوان يمساده را هم ن سئوال كي

  . من نداشت سئوالبه  يربط

 اصالًندارم  ي. حداقل من كه سنومديخوشم ن اصالً يمحبوب يطرز برخورد آقا نيم از اه من ،دوستان :يالد مسعوديم

آخه اگر حرمت  شركت نكنم. ها بحث نيدر ا گريدادم د حيترج يدگآقا رو تحمل كنم و از فرط شرمن نيا يها نيتوهنتونستم 

  بودم. دهيند نطوريانسان مبلغ رو ا كي چوقتيداشتن. تا حاال ه يرو نگه م يحرمت استاد شهباز ديبا يماها رو نگه نداشت ول

 يجرم ييجا يوقت زنند. يمكف  تان يبرا ديكه عطسه هم بكن ديا جمع كرده ديعده مر كياستاد شما  :يالنصر خراسان بخت

 ياتيادببا دوستان بالانقطاع و . دست زدن به آن جرم داشته باشند يبرا يا زهيكه انگ روند يم يبه سراغ كسان فتدا ياتفاق م

 انتيخ نيا زهيكه انگ نجاستيا سئوال. كنند يممتهم  رانيبه ا انتيرا به خ انيبهائسابقه است  يب ياحترام يو ب نيكه در توه

  . دياوريچون گوش ما پر است. سند ب دييدوباره قصه نگو ست؟يچ

د ياند و شا هماهنگ يم هر دو با پژمان محبوبيكه گفت، يالد مسعوديو م يالنصر خراسان زمان بخت [ورود هم
قابل توجه ده، يكه بحث به نكات مهم و حساس رس يدرست در زمانعدم حضور،  يپس از مدتباشند،  يكي

  ]يشهبازاست. 
  

  ت به من گفت: يدون آدميمرحوم فر :يبازشه

آن  يكه ط يانيكشته شد؛ همان جر زدي يها يبهائكشتار  انيبود. پدرش در جر يزدي اصالًعباس آرام «
مرده بود و آرام  زيرفت. مادرش ن ينزد عباس افند نيفرار كرد و به فلسط دا،يرضا قناد، پدر بزرگ هو رزايم
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. كرد يم زيكاكس را تم يسر پرس يها و چكمه ددر كرمان بو سيمستخدم قشون انگل يبزرگ شد. مدت ميتي
  » رشد كرد. جيشد و بتدر رانيبود. سپس به هند رفت و وارد سفارت ا ينظافتچ ها يسيانگل مارستانيدر ب يمدت

  

  ...ديسالم استاد خسته نباش :يالد مسعوديم
  

. بنده ستيدر كار ن يو مرادباز ديفضا دوستانه است. مر نجاي، االنصر بخت. جناب يمسعود الديسالم جناب م :يشهباز

  . ستميرا بلد ن يدار چون راه دكان رديگ يام و اگر باز كنم نم باز نكرده ييها دكان نيخود چن يبرا چگاهيه زين
  

سردسته « اي» جاهل« گن يوقت دوستان م هي ،كن يشما برو باز ،جان كوچولو الديم :يالنصر خراسان بخت
  .زي. برو عزشه يشما چشم و گوشت باز م »ها ستيترور
  

و  يرانيكه غالمعباس آرام ا نيبود كه صرفاً به خاطر ا يو زبان فارس رانيا فتهياقبال چنان ساده و البته ش :يشهباز

) هند، را ي(زرتشت يبزرگ پارس شمندياند مان،يبود به او اعتماد كرد و نامه محرمانه گشتاسب شاه نر رانيكارمند سفارت ا

 يها تيبا اقبال و فعال مانيارتباطات نر يعنيبود؛  مانينامه عامل مرگ نابهنگام نر نياو فرستاد. به گمان من، ا يبرا

  ..سر و صدا كلك او را كندند. يرا به هراس انداخت كه ب ايتانيبر ياطالعات سيسرو اي يچنان زرساالران پارس مانينر
  

  . تان كم رونق نداشته استاد تا حاال كه دكان :يخراسانالنصر  بخت
 .ديداشت يدانيمر ديشا ديكرد يم تيادب را رعا انصاف و ياگر كم زين شما. كن يسر نه و پادشاه تاج ادب بر ن:يا برزيآر

او و  ،بپوش ،بشو ،بكن :دييعتاب بگو با يكه به هر انسان ستيخشن ن قرن تفكرات دگم و كميو ستيقرن ب ،زيعز دوست

اما  ندا طرف يب نجاياز دوستان ا يليخ .گذشته گريد ،نمو كرد رشد و شد و داين پآ شما در نيكه د ،يچشم! عهد قجر ديبگو

  . يدرشت و ييتندخو يبه جا ستيبد ن يبحث علم منطق و يكم .شوند يمبا شما ن يحاضر به همراه چ كداميه
  

ها به  من و رد كردن آن يها كامنتاختالل در  ياست برا يروش ني. اديپاسخ نده لطفاً ،يمسعود الديم يآقا :يشهباز

  دارم. يا تجربه زيصفحات قبل. باالخره بنده ن
  

  . : چشميالد مسعوديم
كف  تان يبرا ديموزاياگر شما هم به ما ب ؟دينكرده شما حسود يمگر خدا ،يخراسانالنصر  بخت يقاآجعفر ناصر: 

  زد. ميخواه
  

 يسالگ 60ماه پس از ارسال نامه فوق به اقبال، در  9م.،  1933 ليآور 4در  مانينر«در مقاله خود نوشتم:  :يشهباز

   ».بود. يو شهامت مدن يعلم ييجوان و در اوج شكوفا يادامه زندگ يهنوز برا كه يحالدرگذشت؛ در 

است كه  ييها اعطا شد مشابه نشان ايتانيبر يربزرگ امپراتو بيمتفكر و اد كي كه به اقبال بعنوان ي، نشاناول، نيبنابرا

 چينشان عضو ه نياست و دارنده ا ياسيو فاقد بار س شود يمبزرگ اعطا  سندگانيبه كارگردانان و نو ايتانيامروزه در بر

اعطا شد،  عبدالبهاءكه به  ي، نشاندوم .رياست الغ يو افتخار ياسم يشهسوار شانن كي. ستين يو فرقه خاص قتيطر

ن است يا استاد اعظم فرقه است.و  ايتانيبر يفرمانرواتابع كه  دنك يم يبيصل يشهسوار قتيطر ايفرقه  كيرا عضو  يو

  ن دو نشان. يتفاوت ا

به عبدالبهاء، » يشهسوار«مقام  يدر زمان اعطاتوجه كردند،  ينيزبيبا ت يرضا هاشم يطور كه آقا [همان
 يت امپراتوريكه تابع ين مقام به فرديا يو اعطا ا بوديتانيتحت اشغال ارتش بر يها نياز سرزم يكين يفلسط

  ا را نداشت ناموجه است. يتانيبر
خود را آغاز  ييحمله نها + ،يبعد يو لرد النب ايتاني، فرمانده قشون بريلنباادموند ژنرال  1918سپتامبر  17در 

ا يتانين در اشغال ارتش بريفلسطزمان ن ياز اراند. رون يه بين و سوريو آلمان را از فلسط يعثمان يروهايكرد و ن
  قرار گرفت. 
روزمند در جنگ برگزار يپ يها ا كنفرانس سران قدرتيتاليا يرمودر سن  1920ل يآور 26-19 يدر روزها

به منظور زمان جنگ  يسرّ يبه اجرا درآوردن قرارها«و  يراث عثمانيم مين كنفرانس تقسيااز هدف شد. 
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ت فرانسه يموميه تحت قيسورنگونه است: يسن رمو اكنفرانس مصوبات  يبرخ.» بود يعثمان يامپراتور يفروپاش
 ،رديا قرار گيتانيت بريمومين تحت قيالنهر نيبن و يفلسط ،واگذار شودسعود  خاندان آلعربستان به  ،رديقرار گ

ن يدر ا يسرباز يابد و خدمت اجباريهزار نفر كاهش  50به حداكثر  يارتش عثمان، ارمنستان مستقل شود
  ره. يو غ منحل شود يعثمان ييو هوا ييايدر يروهاين ،شود يكشور ملغ

سر ل ين دلين كنفرانس بود و به ايج اين نتايتر از مهم يكين يهود در فلسطيدولت س يتأس يد برايتمه
ن يابه  »نيفلسط يسر عاليكم«به عنوان ا تعلق داشت، يتانيبر يهوديك خاندان نامدار ي، كه به هربرت ساموئل

  . اعزام شدخطه 
قرار نگرفت.  يمورد قبول دولت عثمانروزمند در جنگ بود و طبعاً يپ يها قدرت يمات از سوين تصميا

ار ياالخت مصوبات كنفرانس سن رمو به سلطان مسلوب 1920اوت  10در فراوان،  يپس از فشارهاسرانجام، 
  د. ياو رس يل شد و به امضايتحم يعثمان

» جامعه ملل«ب يبا تصو، 1922ه يژوئ 24ن حدود دو سال بعد، در يا بر فلسطيتانيت بريمومي، قياز نظر حقوق
  به اجرا درآمد.  1923سپتامبر  26ن امر در يابه خود گرفت و » يقانون«شكل (سازمان ملل متحد امروز) 

نوامبر  28در  يبه عبدالبهاء اعطا شد و و 1920ل يآور 27در  KBE» ايتانيبر يامپراتورفرمانده شهسوار «مقام 
در ه شد؛ يشوال يان كنفرانس سن رمو عباس افنديك روز پس از پايدرست گر، يبعبارت د +درگذشت.  1921

تحت اشغال  ر مردم منطقهيد نكرده و عبدالبهاء، مانند ساييمصوبات كنفرانس سن رمو را تأ يكه دولت عثمان يزمان
  رفت.  يبشمار م يتبعه عثمان ي، از نظر حقوقترانهيا در شرق مديتانيبر

كه  يداند به فرد ياست، خود را مجاز م» يسين انگليپليسيد«م به شدت مروج سنن يدان يا، كه ميتانيچرا دربار بر
  اعطا كند؟ » يشهسوار«) مقام ياست (عثمانيتانيست بلكه تبعه دولت محارب با بريا نيتانيبر ينه تنها تبعه امپراتور

ن را تحت يبه عبدالبهاء فلسط KBE» ايتانيبر يپراتورامفرمانده شهسوار «مقام  يطااگر در زمان اع يحت
  م، باز پرسش فوق قابل طرح است: يا بدانيتانيت بريموميق

ا؛ يتانيبر يا و جزو امپراتوريتانيا بود نه مستعمره بريتانيت بريمومين تحت قيفلسط، »جامعه ملل«ب يپس از تصو
شدند و از حقوق  يا محسوب نميتانيبر ي، اتباع امپراتوريهوديو  يحيمسلمان و مسن، اعم از يو سكنه فلسط

  اعطا شود؟  KBE »يشهسوار«مقام ست يا نيتانيبر يكه تبعه امپراتور يد به فرديت برخوردار نبودند. چرا بايتابع
   ]؟بودنا يتانيا عبدالبهاء تبعه بريآ :استمطرح به جد ن پرسش يحات فوق، ايبا توجه به توض

  

 يكودكان يجناب شهباز يها . اگر داستانميباالخره ما هم آدم .جعفر جان ميحسود معلومه كه :يالنصر خراسان بخت
 يبه استدالل سخن توجه كند هر داستان ديكه با يبزرگساالن يوقت يول ،را جذب كند قابل درك است زيعز الديمثل م

  . شود يم شا يآدم به سحر كالم استاد حسود ،كنند يمرا قبول 
  

 ليتشك شهيجناح از اند ياز محمدعل يباشد. مثالً، اقبال به تأس دييمورد تأ دتوان يمسوم، هر كار اقبال ن :يشهباز

 دانم يم يسيطرح انگل كيپاكستان را  هيو نقشه تجز ايتانيكرد. من جناح را عامل بر تيحما »پاكستان ياسالم يجمهور«

  كه به ضرر مسلمانان شبه قاره بوده و هست.

جناح و عالمه اقبال رهبران سازمان  يمحمدعلاست. » پاكستان ياسالم يجمهور«پاكستان  ي[نام رسم
خواستار » گيمسلم ل«خود در اجتماع  1930دسامبر  29بودند. اقبال در نطق » گيمسلم ل«مسلمانان هند بنام 

 يمحمدعلر از ين آموزه به تأثيمسلمانان هند شد. ا يهند [پنجاب] برا يخودمختار در شمال غرب يل دولتيتشك
شمند يمصلح و اندن احمد آزاد)، يالد ي(محژه موالنا ابوالكالم آزاد يمسلمانان نامدار هند، بو يجناح بود. برخ
س كشور مستقل يه هند و تأسيف تجزشد، مخال يخوانده م» امام الهند«هند  انمسلمان يكه از سوبزرگ مسلمان 
ماند. جه ينت يتالش او ب يشود ول يين جدايد مانع ايار كوشيآزاد در كنار جواهر لعل نهرو بسمسلمان بودند. 

ه شبه قاره هند يا از تجزيتانيبر ياستعمار يها ام. اهداف كانون جناح و نقش مخرب او كار كرده يدرباره زندگ
  ] ان خواهم كرد.يمستقل ب يا بود، در مقاله يرا، اگر عمردو و مسلمان هنبه دو دولت بزرگ معارض 

عضو  دي، هرگز نباعبدالبهاءدارد، مانند  يچنان بزرگ يو دعاو دهد يمقرار  ينيكه خود را در مقام رهبر د يچهارم، فرد

 يلورنس عربستان، مأمور نامدار اطالعات يكه حت ميكند. توجه كن قتيشود كه او را تابع رهبر و استاد اعظم آن طر يقتيطر

  نشان و مقام فوق نشد. رشيبه پذ حاضردر حجاز،  ايتانيبر
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  .1390مرداد  18شنبه،  بعد از ظهر سه 11:54. ساعت شوم يمرخص م  يشخص يكارها يبرا فعالًبا اجازه 
  

                           د.يتا با سند برگرد ميزن يپا را گره م ريز يها استاد. علف شيپ ريخ  :يالنصر خراسان بخت
 يكي ،شه يم دايهو يدوم ،شه يخسته م يكي، چه جالب اهللا. تان قبول درگاه حق انشاء طاعات، سالم استادحسن محب: 

  . ده يپاس م يكي ،كنه يمشوت 

الد يو م يخراسانالنصر  و بخت يان پژمان محبوبيآقابت متناوب يبه حضور و غمحب  يركانه آقايز[اشاره 
  ]يشهبازاست.  يمسعود

  د؟يكامنت مرا كه خطاب به شما نوشتم خواند ،النصر بختجناب : يبهروز كلورز
تا  شه يم بورديدست به ك يكاريداداشش از زور ب ،باال بده وانيل هي تا رهيم يرفع خستگ يبرا يمبلغ گرامحسن محب: 

  . استب دهر يغرا ادر روزگار وواز ن .كنه يرفع خستگ

  . دينيب يرا م زهايچ يليخ ديتعصب را بردار نكياگر ع ،يخراسانالنصر  بختجناب جعفر ناصر: 
جعفر  ميما ارادت دار. قربان ستين ديبع زيچ چيهم جرم است حسن جان؟ از شما ه نينكند ا :يالنصر خراسان بخت
شما به  ،يجناب كلورز. ميكن يم تان ميكه خوب است چشم را تقد نكيع ،دارد راديبحث بنده ا يكجا ديبفرمائجان، 
  ؟ ديفرمائ يمكدام را  ،ديا لطف داشته يليبنده خ

تفنگ را  يمان حرمسرا ساختند و سرباز بهائ از دختران انيكه بعث يمان. زمان مورد جنگ و دفاع از ناموس در: يبهروز كلوزر

 يدادند اما رو حيتوض يمقدار يجناب محبوب حرام است. دنيجنگ شان نيدر دچون  .جنگم يفرمانده كرد و گفت نم ميتقد

حقوق  ديبا و دشانيعقا يندارد سوا فرق گريبا انسان د يانسان چيو ه ميهمه ما مثل هم ديشما فرمود سخنم با شما بود.

دم  ميجوانان را بده نيتر و پاك نيما بهتر مان تجاوزكند و به خاك يهم اكنون كشوركه عدالت است  نيا .ميبرابر داشته باش

  ؟ميكن ميتقس ستيكه معتقد به جنگ ن يبعد غنائم را با كس ،توپ تا تكه پاره شوند

ناكرده چشم از شما  ياگر من جسارت كنم و خدا .دينيب يسندها را نم نكيشما با ع ،يجناب خراسانجعفر ناصر: 
  .الستيواو گريبخواهم كه د
 ،مظالم از يكردند و ابراز همدرد قياز دوستان تصد ياريكه بس از جواب. با آن مينشد. بگذر يخبر: يبهروز كلورز

پدرتان قطع شد و  يحقوق بازنشستگ ن كهيام از تأسفمن م ،يمن گفتم جناب محبوبمثالً نبود.  يكاف ن كهيااما مثل 
از  نيا از تر شيب يكار ميكردم و عرض كرد عرض ست؟يچ يدوستان بهائ منظور دانم ينماما  ،اخراج شد يگرام مادر

 مان در زود اشك و ميهست يفرمود نازك نارنج النصر بخت. جناب ميديشن ريتحق و نيباز توه .ديآ يمان برنم دست
هستند  شنونده تر شيب شانيكه ا هم نگه داشته نشد با آن يموسو قيخانم شقا حرمت سركار انهيم نيا در يحت. ديآ يم

  .رنديبگ اديهستند كه  نجايفرمودند ا مو اعال ندهيتا گو
قدر  آنما  يول يت ما را ندادسئواالاز  كدام چيشما جواب ه ،زيصبور باش عز ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت

 يرا كاف يپاسخ جناب محبوب يول ،اطالع بودم ينسبت به جنگ ب انيبهائبنده از موضع . مينكرد دياز شما قطع ام عيسر
  .خاطر اظهارنظر نكردم نيبه هم .افتمي

منتظرم از من  كنم يماما اگر سكوت  .جواب بگذارم يرا ب يسئوالسه روز نبودم و عادت ندارم  من دو: يبهروز كلورز
  .ديسخن بگو تر بزرگ

كه از را  يتسئواال ستندتوان يمها اگر تر بزرگ .بنده از نظرات شخص شما بود قربان سئوال :يالنصر خراسان بخت
  .ندداد يمخودشان شد جواب 

  ]يض فوق به من است. شهبازي[تعر
سند  شيها گفته يبرا ياز محبوبوقت  چيهشما چرا  پرسم يم يمحض كنجكاو ،يجناب خراسانجعفر ناصر: 

  سند است؟ تان يبرا شيها گفته شهيو هم ديخواه يمن
از اتهامات  يستيكه مسلمانان را با ل ستندين شانيها بود جناب جعفر. ا هم از آن حرف نيا :يالنصر خراسان بخت

  .كنند يممتهم 
را  انيتمام بهائ گفتم يداشت م ريتأثحال نظر من اگر  نيصفحه. با ا نيممنون. قضاوت با خوانندگان ا: يبهروز كلورز

 زيچ نيرا آزاد كنند. بدتر يحاال رهبران بهائ نيهم ستيدر دستم ن يشما سند دانشگاه راه بدهند و چون بقولبه 
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محاكمه  اند كرده گرانيكه د يكار به خاطر مي. توسط شما دارميستين يا ما كاره است. من و دهيعق به خاطرزندان 
  .ميشو يم

 ديبس كن .دياعتراض هم نكرد يشما حت دانستند و يكي لهيوعراق را با دو قب رانيدو ملت ا شانياجعفر ناصر: 
سند  ،ستيسركوبگر دادن كه اتهام ن ستيبه ما لقب ترور. دييگو يدرست م ،بله .است دياز شما بع .يجناب خراسان

  كارند. درست هم مثل شما صادق و شانياست و ا قتيچون حق ،دخواه يمن
شب نفس خود را به  ام كه شما را محاكمه كنم. من اگر هنر كنم هر چه كارهمن  ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت

 ديبود دينظرتان ناام ريتأث. شما اگر نسبت به دميخودتان پرس يها اساس گفته بر سئوال. من فقط چند كشم يمحكمه م
 شانيا دميكه فهم من تا آنجا ،جعفر جان. نسبت به ما ديا فقط كم لطف .قربان ديگذراند يتان را با ما نم روز و شب

  .فقط مثال زدند
پانزده ساله پسربچه  كي د؟يآ يدست مه چگونه ب نديگو يمكه دوستان  يسند نيا كردم يم داشتم فكر: يبهروز كلورز

 خدا ،بلدند يها چه كارهائتر بزرگانگشتش نماند. حاال  تا اثر كند يمدستكش دست  يبرود دزد دخواه يم يهم وقت
  .داند يم

بعد دنبال اثر  ديخوان يرا دزد م انيبهائاول است. شما  نيتمام بحث بنده هم ،جان يكلورز :يالنصر خراسان بخت
  هست؟. ستيعدالت ن ني. اديگرد يانگشت م

سند است. در تمام امورات منظورم  ابي. بحث در مورد عنصر كمديگذار يدهان ما م يچرا حرف تو: يبهروز كلورز
  منظورتان منم كه فقط مثال زدم. كدام مثال؟. انيبود نه بهائ

باشم،  دهيرا به شما ند شانيا نيها توه كامنت اديتعداد ز به خاطرممكن است  ،و جعفر جان :يالنصر خراسان بخت
  .كرده يسركوبگر خوانده باشد كار اشتباه ستيشما را ترورقتاً يحق شانياگر ا يول

 را ثابت كند و خود امبرانيپ تيحقان ديبااول  تي. بهائستا نيتمام حرف من ا ،النصر بختجناب : يبهروز كلورز
بعد  ،اند دهيكش يانتظارش را م انيعيكه ش ستا يباب همان امام يبه قول ايبودند و  امبريبهاءاهللا پ شود كه باب وثابت 

برپا  امتيق قانيكتاب ادر  بهاءاهللاو به شهادت كالم  انيبهائ ديدارند. بر طبق اصول عقا انيكه همه اد يحقوق يادعا
را من عرض  اتياز خصوص يكي؟ يدان يچه م امتيدر مورد روز ق ،يآن يكه خود مدع ،مسلمان شده. شما بعنوان

  خود را داده. داري. خداوند وعده دكنم يم
 يبازارگرم ،ميگوئ يمدروغ  ،ميزن يما تهمت م يول كنند يممطهر بودن فقط اشتباه  ليبه دل شانياجعفر ناصر: 

  و... ميكن يمواره آ ،ميسند ندار ،ميكن يم

  سد: ينو يم مختوم قيرحدر كتاب  ،ي، مبلغ مشهور بهائياشراق خاور ديعبدالحم: يبهروز كلورز
درضمن جمله  ]بهاءاهللا[ فرموده. جمال مبارك جل جالله نييالنب اهللا را خاتم رسول سوره احزاب محمد قرآندر «

اهللا ختم  رسولمحمد  نبوت به ظهور رايز ،است از مقام سابقه باالتر ميكر ميعظ ظهور نيكه مقام ا ديفرما يم بورزم
اهللا  رسول كه رايز ديگرد يمنطو يدوره نبو و ،ظهوراهللا است ميعظ موعود است كه ظور ليدل نيو ا گردد يم

   »بودند. نييالنب خاتم

  .ريخه ب يشب همگ
ما  زنند يمستند حرف م شانيا، ميهد يما فحش م كنند يمموعظه  شانيا ،ما تهمت زنند يمثال م شانيجعفر ناصر: ا

 يقاآ ديكن يم يمنش دمكرات و يزادگآ يو ادعا ديريگ يم يطرف يراحت پز بهم  بعد ،ميكن يشان م متهم ليبدون دل
دمكرات بودن  ين ادعايا يگريد كس ديهخوا يم چطور ؟دنيكن يقبول مان را خودت يها ن حرفاخودتواقعاً  .يخراسان
  . ديكن يسع يگريد با روش .دوست من ستيروش كارساز ن نيا ؟دقبول كن اشما ر

 يموتيت رس. داشت يوارسلقب شه ،نيو كاشف انسول كاليو دكتر مد ييكانادا ،گنيبنت كيفردر رس :يپژمان محبوب
نواز انويپ ،آلفرد برندل رس. داشت يشهسوار بلق ،.يت .يآ .وتر در دانشگاه اميو استاد كامپ كدانيزي، ف]ي[برنس ل جان

لقب  يخدمات پزشك يبرا ،ستيرولوژيو ن،يفارل فرانك مك رس. داشت يلقب شهسوار ،ايتانيساكن بر يشياتر
  . گرفت يشهسوار

(نه  كردند افتيلقب را در نيو افراد برجسته را كه ا كوكارين يها صدها نفر از هنرمندان، دانشمندان، انسان ريز نكيل
صدها  ني. بباشند يرا كه به عبدالبهاء داده شد دارا م KBEنفر از آنها لقب  40از  شيشود. ب ي) را شامل ماستمدارانيس
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 زني(را نفر لورنس عربستان كي يشهباز  »استاد« ،كردند يبه عالم انسان يتن خدمات بزرگ دچن انينفر كه از آن م
لقب  رشيعدم پذ يبرارا هم كه دالئل او  ،مثال كي ني. آخر از اآورد يدر حجاز) را مثال نقض م ايتانيبر ينظام

را پشت لورنس ببندد استداللش   »يحت«كه اگر كلمه  برد يگمان م» استاد« ؟شود يمستفاد م يا جهيچه نت ،ميدان ينم
هم شد  نيداشت؟ آخر ا يخانوادگ ليدال ديكه چه؟ شا ،خب» .لورنس عربستان هم قبول نكرد يحت« شود: يمحكم م
  حرف؟

نشان  يتنها كسانز متفاوت است، يبه جز موارد خاص كه تابع قواعد خاص است و نوع نشان نتر گفتم،  شي[پ
شوند، كه تبعه  يم» ايتانيبر يقت امپراتوريطر«عضو  يعنيكنند،  يافت مي) دريگر هي(شوال» يشهسوار«ا مقام ي

ز مراتب مختلف يفوق ن يقت شهسواريطر ت دريعضوا و مستعمرات آن، باشند. يتانيبر يعنيا، يتانيبر يامپراتور
  دارد. 

است از مستعمرات سابق  يكه سازمان شود يالمنافع) م كامنولث (مشترك يشامل كشورهان اصل ياامروزه، 
كردند: وزارت امور  يامور مستعمرات را دو وزارتخانه اداره ما يتاني. در ساختار دولت برايتانيبر يا به رهبريتانيبر

ا، وزارت امور يتانيس). با استقالل مستعمرات بريال آفي(كلن وزارت امور مستعمراتس) و يا آفينديهندوستان (ا
ن يا 1968در سال . ندل شديالمنافع تبد مشترك يبه وزارت امور كشورهاهندوستان و وزارت امور مستعمرات 

 يكشورها وزارت امور خارجه و«د يوزارتخانه در وزارت امور خارجه ادغام شد و مجموعه جد
   +نام گرفت. » المنافع مشترك

م كه امروزه يدان يم .است ييكانادا گنيبنت كيفردر رساند،  ارائه كرده يپژمان محبوب يكه آقا يدر فهرست
 ير ساختار حكومتيوز فرماندار كل و سپس نخستشود و پس از او  يا ملكه كانادا محسوب ميتانيز ملكه برين

ن دانشگاه يل كالج كوئيالتحص ، متولد لندن، فارغيسيانگل يجان برنس ل يموتيسر تكنند.  يرا اداره مكانادا 
از دهه  يشيسر آلفرد برندل اتركند.  يس ميكا تدري. آمري. تيدر دانشگاه ام. آهم اكنون  ياست ولآكسفورد 

از  يكيتبعه  يعنياست  ييايز استراليبرنت ن نيفارل فرانك مك رساست. يتانيو تبعه بر ساكن لندن 1970
  است.  يالمنافع كنون مشترك يا و كشورهايتانيمستعمرات سابق بر

در  يار معروف است و حتيماجرا بس» لورنس عربستان« ياز سو» يشهسوار«رش مقام يدر مورد عدم پذ
 ي، افسر اطالعات»لورنس عربستان«توماس ادوارد لورنس، معروف به سرهنگ نشان داده شده.  يينمايس يها لميف

 ،يخاندان هاشما به يتانيبر يها در اعتراض به عدم تحقق وعدهانه، يخاورم يعرب يها نيسرزما در يتانيبر
 شهسوار«رش مقام ياز پذ 1918در اكتبر ، شان داده بوديبه ا يه عثمانيك اعراب عليدر زمان تحركه  ييها وعده

) به 1920ل يآور 27(بعد  يكماست كه  ين همان عنوانيااستنكاف كرد.  KBE »ايتانيبر يفرمانده امپراتور
  . رفتيپذ يو و عبدالبهاء اعطا شد

دو  + ،يسيحافظ به انگلاشعار مترجم  ،گرترود بلاول، سرهنگ لورنس و خانم  يجنگ جهان يها سالدر 
و با  ؛يبودند و هر دو مدافع سرسخت سلطنت خاندان هاشم يانه عربيا در خاورميتانيبر يچهره نامدار اطالعات

صل در يملك فابد و يدست در عراق و اردن به سلطنت توانست  يخاندان هاشمسرانجام شان بود كه يت ايحما
» يشهسوار«، مقام 1927، در سال ير اردن از خاندان هاشمير عبداهللا در اردن حاكم شدند. عبداهللا، اميعراق و ام

اعطا به  يوضع شد برا 1917ژوئن  7است كه در » يشهسوار«از  يا ن گونهيا يافت كرد؛ وليرا در
 Knight Grand Cross of theشود و مخفف  يخوانده م GBEن مقام يستند. ايا نيتانيكه تابع بر ييها تيشخص

Order of the British Empire قت يطر» يعضو افتخار«كنند  يافت مين عنوان را دريكه ا ياست و كسان
  ن نشان به عبدالبهاء اعطا نشد؟ يچرا ا +روند.  يقت بشمار نميطر» عضو كامل«ا هستند و يتانيبر يامپراتور

ها  ن رتبهيتر يعال يم كه دارايشناس ي، را ميسلطان برونئ، »هيحسن بولق يالسلطان حاجك المل هجالل«امروزه 
ه به يحسن بولق به عبدالبهاء داده نشد. سرچگاه يهكه  ييها رتبهاست؛ يتانيبر يامپراتور يشهسوارقت يدر طر

ن يعناو ي، دارا»ال داچ شليرو«مجتمع ژه يبزرگ نفت و گاز، بو يها يل خدمات خود و پدرانش به كمپانيدل
(آقاخان چهارم)، رهبر  م آقاخانيپرنس كراست.  +» جرج كل و سنيما شهسوار سن«و  +» شهسوار حمام«شامخ 
 يبرونئ :ن دو روشن استيوضع امعهذا، برخوردار است.  يمشابه با سلطان برونئ يتياز موقعز يه، نيلياسماع

ز يم آقاخان نيا، است. كريتانيبر يالمنافع، به رهبر مشترك يه كشورهاياتحاد يا و عضو كنونيتانيمستعمره سابق بر
  +. استيتانيتبعه بر
 يه ماكسول، همسر شوقيپس از مرگ روح، »ايتانيبر يامپراتور«قت يدر طرت عبدالبهاء يل عضويبه دل
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در مراسم ت يتسل يبراقت فوق شخصاً يطر »استاد اعظم«در مقام زابت دوم، يپ، شوهر ملكه اليليف ، پرنسيافند
 ] يشهباز +ت من موجود است. يدار در ساين دير ايتصوافت. يه خانم حضور يادمان روحي

 يخدمات نظام ينه برا اند گرفتهعنوان  يو هنر يخدمات علم يبرا .استاد شاتيفرماد ييتأ يعنيجعفر ناصر: 
  . ياسيوس

 يها تيرا از سا ديجد يها تهمت د،يافترائات جد د،يجد يها باشد كه هر روز دشنام ديبا  يكار سختواقعاً : يپژمان محبوب

بهتر  يي. چه جاديشو يم» استاد«بوك سيو روانه ف ديزير يم بيدر ج د،يآور يم آن درو امثال [؟]  »يه ...يبهائ« يزيست يبهائ

بودن و  اديبن يبودن، ب يكه چگونه بنده واه ديمان يو منتظر م دينينش يو بعد م ا؟ه كردن آن يخال يبوك استاد براسياز ف

  .كنم يمثابت  تان يرا برا ديكه حفظ كرد ياتيبودن مدع يمنطقريغ

 دمي. از او پرسرنديگ يمدال را م نيتحت سلطه انگلستان هستند ا كه يرضا باالتر عنوان كرد فقط كساناول جعفر، 
   متفاوت بود. عبدالبهاءفرمودند كه نوع مدال اقبال با   »استاد«بعداً  كه جواب نداد. »يچ يعني  سلطه«

  .ميخبر نداراند و ما  نو بودهاينوازنده پ ايپزشك  شانيا ديشا ايجعفر ناصر: 
اقدامات  به خاطر، مانند بونو كه ن مدال را گرفتند]ي[ا بودن كوكارين به خاطرها  از آن ياريبس ر،يخ: نيپژمان محبوب
  . زخم شد از دست تو ميها بخوان بعد حرف بزن، من انگشت ،جعفر. مدال را گرفت نيبشردوستانه ا

  . ستين يمرا با جاهالن كارجعفر ناصر: 
 نيما را به ا يمرادپرست نيا. يو آن نشو نيا ديمر ،يعادت كن كه مطالعه كن يول زم،يدمت گرم عز: يپژمان محبوب

  . روز انداخته
  نمود.  يمبود سر خود دوا  بيجاهل اگر طبجعفر ناصر: 
 ؟يچ يعني نيا خوره، يم »كيال«را مطرح كنه، صد تا  يبيهر موضوع غر» استاد« سبوك،يف نيدر ا: يپژمان محبوب

  تو پوزش. يجواب نداره، زد گهيتهمت د نيدمت گرم ا د،يگ يم ديفقط دار اي د؟يهست دهيشما هم با او هم عق يعني
و به  ميهست يريگاديمشغول  نجايهمه ا .ستين يمراد كس اي ديكس مر چيه نجايا ،اطالع دوستان يبراجعفر ناصر: 

  !ديمبلغ از راه رس ؟ديخواب ،يخراسانالنصر  بخت يقاآ .دندار ياثر غيتبل نجايا ليدل نيهم
را جا انداختم  ياگر تهمت و اتهام .ستين يديتهمت جد ظاهراً .شم يبا اجازه بنده هم مرخص م: يپژمان محبوب

  .بعد از ظهر است 4:03ساعت  يراست. ن خوشرتاروز و روزگا فعالًتا پاسخ بدم.  ديكن يآور اديدوباره 
بعداً  ،مدهآ دوم لپ لپ درك شون از نيد اصالًنن كبرن ثابت اول  .شون معلومه د وضعينكرو ول  نايبابا ا: ين كاظميام

  . ان حرف بزننيب
ضدبشر بودند كه به  مصدق و... و يگاندحتماً  !اقدامات بشردوستانه يو مدال برا سيدولت انگلجعفر ناصر: 

  نائل نشدند.مدال  نيا افتيدر
 نيد وخيمخصوص ش يمرادباز و دي؟ مريومرادباز ديمر كدام !يكن يم نيتوه هم كه باز ،يجناب محبوب ن:يا برزيآر

 ن كهياكه با  ديآ يبه شما ماتفاقاً  يمرادگر و ديمر. ستين شيمحقق ب كيشان است وگرنه استاد  دكانداران و
شان  سنگ نيچن نيشما كه ا لدارند مث ياما هنوز وفاداران ،متروك شده شان يها شهياند واند دهيتان در قبور پوس رهبران
 يدانيچون مر زيشما ن و ديگو يمچه  تان العدل تيب دينيبب ديا ن شماست كه نشستهآ از يبازديمر .ديزن يم نهيرا به س

 يبهائكه  ستا يمرادگر نيما از هم يبدبخت .يخر را درست گفتآجمله  البته .ديببند شا نيوفادار كمر به خدمت فرام
 يشان از هر فرمان هدف داند يكه نمشود  يم يدانامر يبرا يخدمت حاضر به هر و داند يم ديخود را مر يدل ساده

   .ستيچ
 خياز عالقمندان تار ريحق يول ستمين هيبق يبنده سخنگو جناب پژمان؟ ستيخودش تهمت ن نيا :يمحمود احمد

 يريگ كننده است جبهه بنده ناراحت يكه برا يمطلب است. يخيشما از نظر تار قتيو انتقاد بنده به طر معاصر هستم
 .ديكن يمبودن  ديرا متهم به مر گرانيوقت د آن است. ريركبيچون ام يدر مقابل شخص تان قتيشما به تبع از بزرگان طر

را سفاك و  شانيا عبدالبهاء يشده ول يمعرف رانيو دلسوز ا خادم و درستكار ريركبيام ،رانيا يخيدر تمام منابع تار
د همه با يدار رچرا انتظا م؟يا به شما تهمت زده ميحاال اگر ما قبول نداشته باش .خواند يم يشيفاقد دوراند تجربه و يب

  نظر باشند؟ هم عبدالبهاء
را ستود. اما  يكرد و رانيا يهم برا يخوب ياو كارها ن كهيا به خاطر عبدالبهاءاوالً محمود جان، : يپژمان محبوب
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 كند يماشاره  انيبا باب ريكبريبار ام به برخورد خشونت يهم وقت باكالميصادق ز ست،ين يپنهان زيبودن او چ القلب يقس

در كشورشان ندارد.  انيبهائبه حقوق  يربط يخيتار يها تيدر مورد شخص عبدالبهاءنظر  ،در ضمن .مشابه دارد ينظر
كار  انتيجمهور را خ يرؤسا يبعضها  ييكايآمراز  ياريبس كايآمردر تمام كشورها هست. در  شهياختالفات اند

 تيطرز فكر افراد و شخصبه  يتگ. هر دو هم دالئل خود را دارند. بسپرستند يها را م آناز  گريد يبعضدانند] و  ي[م
  . تر باشد به نظرشان مهم يها دارد كه چه امور آن

جنوب و شرق و و كه از شمال  ،استعمارگراندر مقابل داشت  ازيكه مملكت به ثبات ن يدر زمان :يمحمود احمد
 ناهمن يا ها بود. از آن يكي هيمقابله كرد كه باب ياديز يها با شورش ريركبيام ،آماده بودند رانيا دنيبلع يغرب برا

  منافع گروه؟ اي يمنافع مل: با شما مطرح كرد ياست كه جناب كلورز يا نكته
 تيكه ماه نهيا تيواقع .نيبحث رو ادامه ند گهيد خواهشاً! يخراسانالنصر  بختو  يمحبوب انيآقا :يرانيا يعل
به  نيادامه بد تر شيبتر هم شد و هرچه  شما دو بزرگوار روشن شاتيروشن شده و با فرماكامالً و عملكردش  تيبهائ

ما داره . افاضات شديشر مرسان ستين دير شما امي. ما را به خميو سپاسگزار ميضرر خودتونه. از محضرتون استفاده كرد
  تون رو. آقا بساط دي. جمع كنزنه يحال خواننده رو بهم م واشي واشي

حرف  گرانيبه شما وكالت نداد كه از قول د يكس .نه ته آن يازيشما نه سر پ ،يرانيا يعل يآقا: يپژمان محبوب
  . آدم باعقل و شعور ي. قربان هر چگهيد يببر جا فيتشر خوره ياگر حالت بهم م .يبزن

  . ديصفحه بكن نيبه حال ا يفكر هي خواهشاً ،ياستاد شهباز :يرانيا يعل
كه  نهيمنظورتان ا .شم يمتوجه نم» منافع گروه اي يمنافع مل«محمود جان، من منظور شما را از : يپژمان محبوب

  ها را سركوب كرد؟ يباب انيرانيحفظ منافع كل ا يبرا ريركبيام
  برد. ليكار رود تحله ب رانيا يسربلند يبرا ريتوانست در ركاب ام يرا كه م ييروين هيشورش باب :يمحمود احمد

  . قربون آدم باعقل و شعور .اديحساب كار دستت ب ،بار مرور كن هيتا كامنت رو  1400 ني! ايمحبوب يآقا :يرانيا يعل
 كيرو با  چ كداميهست نباشه. اممكن  ،درست باشهاست ممكن  .هي يليواسه خودش تحل هم نيا: يپژمان محبوب

اوقات جواب درست رو هم نداره كه بده. منظورم  يگاه خيثابت كرد. محمود جان، تار شه ينمتا كامنت  چند اي نكيل
شد كه امكان  يچه م كرد يبرخورد م يگرينوع د ريركبيام هاگ مينيكه بب نهيما رو مطمئن كنه ا تونه يكه م يزيتنها چ نهيا

كه  گه يعباس امانت م. سركوب خشن نداشت نيبه ا يازين هيجنبش باب كالم معتقده كه كالًبايصادق ز آن وجود نداره.

 خواست يم يداشت، ول زياگرچه با غرب سر ست ريركبيام. دانست يم رانيخود در مدرن كردن ا بيرا رق هيجنبش باب ريركبيام

  .نظر امانت است ها نيكند. ا دايپ انتيرا از دل د تهيحل مشكل مدرن خواست يباب م. از غرب مدرن كند ديرا با تقل رانيا

دارد نه  ياسينه نشان از شعور س يو سكوت در مقابل آقاخان نور ريكبريدر مقابل ام يريگ جبهه :يمحمود احمد
  .يخيشعور تار

آنچه كه در باال گفتم  هيشب يزيدر پاراگراف آخر چ .ديرا نگاه كن نكيل نيا منظورتان عبدالبهاء است؟: يپژمان محبوب
  ] +[. نوشته است

بخش مهم مطلب ». انيرانيانتخاب ا«با عنوان » دم جنبانك«در وبالگ است كوتاه  يارجاع به مطلبشهبازي: [
از باب و  يارائه چهره امروز يبرا يش نسل جوان بهائاست از تال يمثال زدن يا را نمونهيكنم ز يفوق را نقل م

  : يخيتار يها تياعتنا به واقع ين بيالع هقر
دنبال ه . خسته در برهوت بخواهند يكه چه م دانند يبه دو قرن است كه سرگردانند و نم كينزد رانيا مردم«

شد و  دهينگذشت كه باب ظاهر شد. در صور دم يسال چند ..روان. يسرنوشت روانند و تشنه در طلب جرعه آب
سخن گفت و روح تازه در  ريي. از تجدد و تغييحايراه افتاد. حرفش تازه بود و كالمش مس ولوله در شهر به

 يآورد و در عمل مانيبود، به او ا دهيبه درجه اجتهاد رس ينيكه در علوم د ن،يالع ه. طاهره قرديدم رانيكالبد ا
 نياو اول ...اعالم كرد رانيدر كربال و بعد از آن در ا را صراحتاً ديجد ميتعال عيو تشر ميرسوم قدز نسخ يتهورآم

باب آمد  سخن گفت. نياديبن راتييو از تغ دحجاب در انظار ظاهر ش يبود كه بعد از هزار سال ب يرانيزن اريش
با تجدد... و  تهيبزرگ مدرن ير قبال معماو مسلمانان را د انيرانيدر مقابل مردم باز كند و مشكل ا يكه راه نو

و طاهره خواست تا زنان را از زندان تعصب مردان  ،موجود حل كند ينيو د يفرهنگ يها نهيزم شيتشبث به پ
در نظر  تهيحل مشكل تجدد و مدرن يرا برا يگريمعما، روش د نيحل ا يمدع گريد ر،يركبيام آزاد سازد.
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با باب چنان  ريركبيام نشيبود. تفاوت ب شانيو رفتن بر اثر اقدام ا ينظامات غرب ازتر متأثر  شيباو  وهيداشت. ش
بعد  رانيا يكه علما نجاستيكرد. جالب ا ربارانيعلما ت يخود را با همدست بيرق ريكب ريام تاًيبود كه نها ياديبن

خود را با حكومت قاجار، تجدد، رابطه  دهيخود بر ا يينها يروزيسرخوش از پ ر،يركبياز اعدام باب و قتل ام
 يمعماها از دل فقه اسالم نيو بعد از آن به حل ا دنديشده بود، بهبود بخش رهيشدت ته ب ريركبيكه در دوره ام

   ...دنديچ 1357بهمن  22در  رانيمردم ا اآن ر جهيهمت گماشتند، كه نت
صبغه ... كامالً گذشت ينداشت و آنچه در خودآگاه او م يغرب اطالع يستينيفم يها طاهره از جنبشظاهراً 

به  دنيبلكه تنها به منظور رس كرد، يرقابت با مردان جستجو نم رهيزنان را در دا يطاهره آزاد يعنيداشت.  ينيد
در غرب  يو حت رانيدر ا ياديتعصب را از هم گشود. زنان ز يبود كه بندها ينيو د يوحانر ينقطه تعال كي

  ] ».رفتنديپذ رياز شجاعت و تهور او تاث
 قيدق اريبس ديداد با رانيا يسرافراز يس كار بود و جانش را براأماه در ر 30كه  يانتقاد از مرد :يمحمود احمد

 شرفتيپ يكه برا  ياست در راه رينظر ام ياست كه جواب آن درست يا معادله ريمانند باب با ام يجوان سهيمقا باشد.
  بود. دهيبرگز رانيا

  . كردم يرا انتخاب م ريركبيام كردم، يرا انتخاب م يكيحرف  ستيبا ينبودم و م يبهائاگر بنده هم : يپژمان محبوب
 ران؟يرقابت با صدراعظم ا يحت ؟انجام بدن استيبدون دخالت در س ار كارها نيخواستند همه ا يمجعفر ناصر: 

  .معجزه استواقعاً 
از دستورات  استيجعفر، عدم دخالت در س. باب با قلب مردم سخن گفت نه با مغزشان ظاهراً يول: يپژمان محبوب

  . باب حكم جهاد دارد .ستيباب ن
 كتهيدر مقابل د يبهائفرد  يفرد صينكته قابل طرح تشخ .ستين ريحال بحث من در دفاع از ام :يمحمود احمد

  است. العدل تيب يخيتار
 يبار ياريبه «  گفت: ،داشتند يباب هينيشيپ ياريكه بس ،روانشيبه پ »لوح حكمت«بهاءاهللا در  يول: يپژمان محبوب

  .بفرما محمود جان، بنده سراپا گوشم ».به غالف راجع دهيو گفتار پسند كيبه اعمال ن يبرنده حزب باب يرهايشمش
   صبح چهارشنبه. هقيدق 3:26 ،ياستاد شهباز بقول :يمحمود احمد
  هستند؟ تينظرطلبان بابديتجد ها يبهائپس جعفر ناصر: 
است.  يمستقل از باب ينيد يبهائ انتيجعفر جان، د. يداشته باش يقربانت محمود جان، روز خوب: يپژمان محبوب

بشارت داد و او را  يامبريدر آنجاست كه باب به ظهور پ نيدو د نيارتباط ا. جدا يجدا دارد و كتاب و احكام يامبريپ
فدا  يباب در كتابش آرزو است كه باب وعده داد. يالله ه ظهريخواند. بهاءاهللا ادعا كرد كه او همان من   »اهللا ظهرهيمن «

  باشند. »اهللا ه ظهريمن «گفت كه بعد از شهادتش به دنبال  روانشيرا كرد و به پ »اهللا ه ظهريمن «شدن در راه 

حال خواننده  واشي واشيافاضات شما داره . «اتيادب نياست ا دياز شما بع ،يرانيخان ا يعل :يالنصر خراسان بخت
بودم كه محل بحث دوستان  يبهائ تيسا كيچه؟ من خواننده  يعني» تون رو آقا بساط دي. جمع كنزنهيرو بهم م
وقت  چيه زدند يم انيبهائها را به  تهمت نيت بدتريبهائدوستان مخالف  ن كهياشده بود. با  انيبهائبا  تيبهائمخالف 

خواهان  ديچطور ادعا دار ديكن يمتحمل ن ينترنتيصفحه ا كيها را در  . شما كه آندمينشن انيبهائاز  ياتيادب نيچن
  د؟يهست شان يآزاد

 چيالنصر ه و بخت يكه چرا محبوب گفتند يدوستان م ،يخوب شد كه اومد .كميسالم عل النصر بخت: يپژمان محبوب
 ،كاسه باشه مين يتو يا كاسه ديبا يعني ؟يدان يخوب م  »استاد« اتيحرف رو هم در ادب نيا يمعن. ستنديوقت با هم ن

  . من زدوبند داشته يهودي جد اشما ب جد اي ،در كاره سيدست انگل اي
خواهان اول شما  ن كهيا ،يجناب كلورز. ديشما هم خوش آمد .يجناب محبوب ميارادت دار :يالنصر خراسان بخت

  است؟ رانيا ييو جزا يمطابق با كدام قانون مدن ديهست شان تياثبات حقان
 يشما با هم همكار .منظور واضحه. مبلغ شما فقط بلده تهمت بزنه نيا ،يخراسانالنصر  بخت يقاآجعفر ناصر: 

ها به مبلغ  وصله نياباهوش باشه كه از  ديبااول جاسوس در مرحله  كرد؟ يصحبت از جاسوس يك .نيكن يم
 مه نيا مثل مبلغ رو استخدام كنن. ييدماآكه  دنا احمق يتيامن يها سيمگه سرو .شيبا هزار من سر يحت چسبه ينم

  . رهيگ يت مئنش شونيا ينيب است كه از خودبزرگه از اون حرف
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كه دل شما  يچ بنده هر ،جعفر جان. من هم مرخص بشم ياز من ندار يسئوالاگه شما  ،جعفر جان: يپژمان محبوب
شما را مستدام بداره. روز و  هيخدا سا .هستم نيب هستم، خودبزرگ هوش يرو خنك كنه هستم. جاهل هستم، ب

  . روزگارت خوش
  ؟ينكرد يعذرخواهجعفر ناصر: 
 »نكن بتيغ«گفتم كه  يهمون كه به كلورز ؟يگ يحسابش از دستمون رفت كه كدومو م گهيد ،واهللا: يپژمان محبوب

  . ستيعشق بر جوانان عار ن ؟يگ يرو م
رقابت با  رهيزنان را در دا يطاهره آزاد يعني« :ديكن يجمله روشنگر نيدرباره ا ،يمحبوب يآقا يمبلغ گرامحسن محب: 

» تعصب را از هم گشود. يبود كه بندها ينيو د يروحان ينقطه تعال كيبه  دنيبلكه تنها به منظور رس كرد، يمردان جستجو نم

  .بود »دم جنبان«وبالگ  از گشود؟ را »تعصب يبندها«كدام 

زنان  هيعل يكه تعصبات مذهب يخوا يم اي هيچ يروحان » ينقطه تعال«اون  نهيحسن محب، منظورت ا: يپژمان محبوب
  را نام ببرم؟

  ؟رسه يم  »يتعال نقطه«كشف آن به  تعصبه كه زن با ياون كدوم بندها نهيمنظورم احسن محب: 
مان  كه زنان جامعه ي. اما به نظر من تمام تعصباتيمقاله بپرس سندهيرا از نو سئوال نيا ديشما بااوالً : يپژمان محبوب

. رديگ يها را م آن يو معنو يماد يترق يمواجه كرده است، جلو يتا امروز با مشكالت متعدد يرا در آن روز و حت
تعصبات را  نينداشت، دفع و مبارزه با ا يتوجه چندان يماد شرفتيآن است كه طاهره نسبت به پ  مقاله نيا يادعا

او در  يطاهره از ادعا يالزمان خود قائل بود انجام داد. نقش آخر يكه برا  »يآخرالزمان« يبه نقش دنيرس يتنها برا
 يا كلمهمن آن «ها گفت:  دان حاضر شد و به آندر مقابل مر نقاب يبدشت مشخص است. او برخالف عرف آن زمان ب

و آن كلمه نسخ » .هستم كه حضرت قائم به آن تكلم خواهد فرمود و نقباء از استماع آن كلمه فرار خواهند نمود
  آنرا انجام داد. كياسالم بود كه طاهره با برداشتن نقاب به طور سمبل عتيشر

اما اگه . ندارم يا گفتگوها عالقه نيالبته من به ا. اسالم بود امبريطاهره رجعت فاطمه دختر پ ان،ياز باب ياريبس دياز د
 ونيليم كي نيكمپ«راجع به  ،يمطلع شو كنند يمهنوز با آن دست و پنجه نرم  مان هنيكه زنان م ياز تعصبات يخوا يم

 يچادر در گرما دنيراجع به پوش هات ليرو بخون، از مادر و خواهر و فام »يستينيمدرسه فم« تيكن، سا قيتحق »امضاء
و ] كايآمر[به وقت غروب است  6ساعت » استاد«امروز بس است، بقول  يبرا گريمحب جان، د. كن سئوالتابستان 

  دارم. يبنده هزار كار و گرفتار
  

  . 1390مرداد  19صبح چهارشنبه،  5:11ساعت  :يشهباز

صفحه بودند، به اجبار آنان را از  نيا تيكه عمال مخل فعال ،يالنصر خراسان بختو  يپژمان محبوب انيآقا هيبا توجه به رو

شده و هر چه  غيصفحه تبل نيدر ا يبه اندازه كاف يگر يبهائدرباره  كنم يمتصور  صفحه حذف كردم. يفهرست اعضا

بحث  انيمنظور آقا ميتا متوجه شو ميندازيب رياخ يها كامنتبه  ينگاه اند. ها را گفته يگفتن زيدوستان ن اند. اند گفته خواسته

   اختالل است. جاديبلكه ا ست،ين
  

  . ميم نداركه دانشمندتر از شما هم كد يديد استاد! يوردآم ك .بستن صدا: يساناز تهران

 قهيدق 3:27را تا ساعت  يجناب محبوب يها از كامنت ياريبنده بس نترنت.يا يها هم از معجزه نيا :يمحمود احمد
  است. ليدل نيجواب ماند به ا يها كه ب از آن ي. بعضدميند

 ايدانسته  انيباب ن كهياها بعد از  سال يعني است. نياقامت در فلسط يها سالمربوط به  ءبها يصلح دوست يادعا
و شورش  ريركبيكه همراه با شورش ساالر و قتل ام ،رانيدر ا يآشوب بزرگ جاديخود را در ا يخيندانسته نقش تار

 به شورش داشت. انيباب كيرا در تحر ينقش اصل ءبهاضمناً،  فا كردند.يا ،بود رانيهرات از ا ييجدا و يآقاخان محالت
 يمّلد ض نهيشيزدودن پ يبرا يفقره شعار نيكار نبردند و اه را ب دهيو گفتار پسند كياعمال ن چگاهيه انيبهائ ن كهياو 
  مشخص است. النصر بختو  يجناب محبوب يها در كامنت ،ستين شيها ب آن

 1500 ني(در ا دو دوست محترم نياز ا ييها از كامنت يستيبا سالم. اگه ل ،يسركار خانم تهران :يمحمود قاسم
  . شان باشد، سپاسگزار خواهم بود دهنده دانشمندتر بودن كه نشان دياوريب يكامنت) را در كامنت



89 

 

 يتعصبات را تنها برا نيو مبارزه با ا دفع« يمبلغ گرام .مجمل نيا از ديشما مفصل بخوان ،دوستانحسن محب: 
او در بدشت مشخص  يطاهره از ادعا يالزمان خود قائل بود انجام داد. نقش آخر يكه برا  يآخرالزمان يبه نقش دنيرس

 !ديرس يمكشوف شدن به نقطه تعال با يعني ،»شد اضردر مقابل مردان ح نقاب ياست. او برخالف عرف آن زمان ب
  ترند. از ما متمدن واناتيعالمت متمدن بودن است پس ح يبرهنگ اگر ،يمطهر ديشه بقول

ندارم  ي. من جوابديبخوان گريبار د كيخودتان  ديراكه مطرح فرمود يسئوال ،زيعز النصر بختجناب : يبهروز كلورز
مجلس  ديامام دوازدهم ظهور خود را اعالم كند درست و غلطش را با ياگر روزاست كه  شما آن سئوال ي. معنشيبرا

شان  زمان يو حقوق ياساس كدام قانون مدن بر محمد و يسيع و يموس .كندد ييتأ هيقوه قضائ ايو  ياسالم يشورا
  ؟شدند يمدع

هم  غيلدر امر تب يدو جوان حت نيا مخاطب ندارد. ريو تحق نيبه توه اجيدانشمند احت ،يخانم تهرانجعفر ناصر: 
  .خام بودند تجربه و كم

 كي تيموجود رسالت و ي. ادعاكند يممتر ن ازيو پ ينيزم بيس يكس ست.ااهللا ءباب و بها يصحبت از ادعا: يبهروز كلورز

برگ سند  كي يا هرجمله يكرد و برا تياعالم موجود ديجنبش جد كيصفحه  ني. در اديجد يمطرح است با احكام نيد

 يكس ي. وقت ميرا هم اضافه كن »يجنبش سندخواه« ،يخواه يمثل دمكراس ،قبل يها عالوه بر جنبش ديبا .خواست يم هميضم

. كنند يمسندخواهان درخواست سند فوراً ثالث اعالم نظر كند  ديدر قتل شهن يالع هقردست داشتن طاهره درباره بخواهد 

  دارش. هم از نوع منگوله آن ميسند ارئه كن ديبا شيسال پ 150 يحت و 100 اي و ميزن يحرف م شيسال پ 50از  ميدار يوقت

 غاتي. از همه دوستان متشكرم. تبلستين يخودم باوركردن يخواندم كه برا ديمطالب جدقدر  آن :يق موسويشقا
 كه نيعكس داشت و به خصوص ا جهينتتماماً  يكيمن  يبرا يخراسانالنصر  بخت يآقا شان يو حام يمحبوب يآقا

 يكه برا يبا تمام تالش ،ها با وجود تمام حرص و جوش .شد يم سهياسالم مقا يآسمان عتيبا شر يساختگ نيد نيا
حالت تنفر از  كيهمه در من  ،و و و وردندآخود د ييتأ يكه برا يشلكردند، و اسناد فا يرهبران بهائ يينما طلب صلح

 اي تياثبات حقان يبرا رويپ كي غاتيگرچه معتقدم تبل با آن نداشتم. يبه خاطر ناآشنائقبالً كرد كه  جاديا نيآئ نيا
شان بحث كنند طرف  از مسلمانان اگر بخواهند با مخالفان ياري. همانطور كه بسستين يكاف دهيعق اي نيد كيبطالن 

مان را به راه خودش  همهكنند. خداوند  يزده م نيد نيبا رفتار نادرست از ا اي يرا با جهالت نسبت به اعتقادات اسالم
  .ديفرما تيهدا

. شناسم يم كيرا از نزد ياريبس انيكه بهائ ستا ياديز يها سال .يخانم موسو ديخسته نباش: يبهروز كلورز
. در ستنديادب ن يب .ستندين اكاري. رشود يمشان به دروغ باز ن . دهانشناسم يجماعت م نيرا در ا يدرستكار يها انسان

باب و  يو ادعاها يشان معترض شو به اعتقادات راگ يول .رساند ينم يبه كس يبيها آس معاشرت با آن يعاد طيشرا
شان  و محترم يشان باش سال دوست يها سالاگر  يتعصب را به شما خواهند آموخت حت، يببر سئوال ريرا ز بهاءاهللا

از  يتنها اصل »يو وطن ينيترك تعصبات د« است. »ترك تعصبات« تيگانه بهائ از اصول دوازده يكيكه  با آن يبدار
 .شود يممشاهده ن انيدر اكثر بهائ »يتعصبات وطن«البته . كند يمبه آن عمل ن يبهائ چيهباً يتقراست كه  تياصول بهائ

 دارند و يتر شيبتعصب  »يوطن جهان« هينظرها به  كه به كشورمان تعصب داشته باشند. آن شود يم افتي يبهائ كمتر
  زبان داشته باشد. كيكشور و  كي ديبا ايمعتقدند تمام دن

كه همه  ياز كسان يكيبا مثالً ام وكه بخ كنم يمرو تصور  يطي. من شرايمتشكرم جناب كلورز :يق موسويشقا
طرفم را از  انيآقا نيمثل ا ايجدال احسن را بلدم  قرآنطبق فرمان  ايبحث كنم. آ دانند يمالدن  مسلمانان را مثل بن

  خواهم كرد؟ زاريب ستا يهرچه اسالم و مسلمان
هر دو اً يثانه بحث شما نداره. كباشه  يهدف يد دارايد چون بحث باينكست بحث ياز نيشما ن اصالً :يرانيا بهار

داره نه به  ييطرف شما نه به منابع خودش آشنامعموالً ه كنند كگر استفاده يد از منابع مورد اعتماد همديطرف بحث با
  .منابع شما

. هدف استاد دهد يم جهيها كمتر نت بحث كردن اصالً. گمانم ديفرمائ يمحترم. درست م يرانيبهار ا: يبهروز كلورز
با كردند همراه  اعالم حضور يجناب محبوب ياست. وقت افراد يبردن سطح آگاه صفحه باال نيا جادياز ا يشهباز

داشتم مسئله را ببرم به  يتا اظهارنظر. من سع نندبحث ك تر شيبداشتند  ليبه استاد و دوستان بود. م ريو تحق نيتوه
 يبود. و شان يگستاخ ليشان هم دل بودن رانياما نشد. خارج از ا ،دوستانه يجواب در فضاو  سئوال يسمت و سو
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ناصر  جناب جعفر. رديستاد بگصفحه و ا نيا يساله را از اعضا 160خودش ظلم  انتقام بقول خواست يم
 تيهدا يداشتند دوستان را به سمت درست يسع زين شانيكه ا با آن يول دنديكش يرا به چالش م شانيا ريناپذ يخستگ

  شد. زيلبر زين شانيبگذارند اما كاسه صبر ا را كنار ريوتحق نيدادند كه توه حيبار توض كنند و چند
شكار آبه صورت  يرانيا و رانيبه ا يمحبوب يقاآ كه نيمن بعد از ا .حق با شماست ،يبله جناب كلورزجعفر ناصر: 

صفحه پوزش  نيا يتمام اعضا امر از استاد و نيبابت ا نان برخورد كنم وآخودشان با  وهيكردم با ش يكرد سع نيتوه
  .طلبم يم

 نيتر كوچكمدت  نيو در ا ميشناس يهاست كه شما را م دوستان مدت هيمن و بق ،زيعز جناب ناصر: يبهروز كلورز
كه باشد  از هر دي. نظرات خوب و مفميا كار لذت برده ينجايا شما تا يها كامنتاز  و ميدياز شما نشن يستيكالم ناشا
  .ماند يدر ذهن م

 انييدر نوشته فنا. موختمآكه از شما  يبابت همه مطالب كنم يممن هم از شما تشكر  نظر لطف شماست.جعفر ناصر: 
كه در مورد  ياز استاد و دوستان بر خورد كردم. رانيا خيدر خصوص بزرگمرد تار »يشق يتق«به لقب  بار نياول يبرا

 اي در صورت لزوم كتاب و دهند و حيبر خورد اطالع دارند تقاضا دارم توض نينحوه ا و انيبا شورش باب ريبرخورد ام
  .ندينما يعرفخصوص م نيدر ا يمقاالت

  

  بعدازظهر. 11:45، ساعت 1390مرداد  19شنبه، چهار :يشهباز

در شان  و دوستان النصر بختو  يپژمان محبوب انيبود و آقا يا به نظر بنده بحث روشنگرانه با سالم خدمت دوستان.

 ديو فرهنگ و عقا يشناس روانو بالواسطه با  ميمستق ييآشنا يصفحه برا نيكردند به دوستان عضو ا يانيكمك شا واقع

 يكه بردبارانه در بحث شركت كردند و تحمل كردند برخوردها يزانياز عز .شانيبابت سپاسگزارم از ا نياز ا .يفرقه بهائ

   و جعفر ناصر. يكلورز انياز آقا ژهيبو كنم يمرا تشكر  زيآم اهانتو گاه گرانه  پرخاش

تالش شده. انجام  تيبهائ نهيبود كه تاكنون در زم ييها بحث نيتر و آموزنده نيتر حياز صر يكيبحث  نيا كنم يمتصور 

  منتشر كنم. تميكرده و در سا ميآن را تنظ كنم يم

  قابل طرح است: زيرابطه چهار بحث متما نيدر ا

بود و  ديعقا نيا جيدر گذشته ترو يبهائ نياست جداگانه. كار مبلغ ياست كه بحث انيو بهائ انيباب ينيد دي، عقااولبحث 

  .تيبهائ ينيد ديبه عقا يعياز موضع اسالم ش يي) پاسخگوهيمهدو هيحجتانجمن ( »تيانجمن مبارزه با بهائ«كار 

. يگر ياز دوره ظهور باب رانيتحوالت ادر  مؤثر ياسيس يروين كي است بعنوان يگر يبهائو  يگر يباب خي، تاردومبحث 

 يها كانون ريبر نقش سا يپوش بر آن، همانند چشم يپوش چشماست و  رانيمعاصر ا يخنگاريتار نفكيمبحث جزء ال نيا

  است. هيدرك و توج رقابلي، غمؤثر

مسئله  نيو هم رانيبر تحوالت معاصر ا مؤثر يها كانون ريام در كنار نقش سا است كه من دنبال كرده يبحث نيا

كه  يستيمهم ترور اتيدر عمل ستيترور انينقش بهائ ضاحيا ژهياست بو ختهيرا برانگ يسران فرقه بهائ يتينارضا

  مجازات است. تهيكم يادوران مشروطه و ماجر يآن ترورها نيتر مهم

 رزايم هيسرخ عل يكودتا يافراط يها ستيدر نهضت جنگل كه در كسوت كمون انياز بهائ يا فعال شبكه ارينقش بس زيو ن

خان معزالسلطان)  ني(عبدالحس ييدوستدار و سردار محاهللا خان  شبكه با احسان نيا يكوچك خان را انجام دادند. رهبر

  داشت. ايتانيبر ياطالعات سيبا سرو كيزدن اريبس ونديشبكه پ نيبود و ا

خان  ميكر رزايدر نهضت جنگل، برادر م يخرابكار يمعروف دوران مشروطه و از عوامل اصل ستيترور ،ييسردار مح

خان از  ميكر رزايام. م سخن گفته يو سقوط سلطنت پهلو ظهورل در كتاب ياش به تفص است كه درباره يرشت

 ريهمو بود كه رضا خان را كشف كرد و به اردش يتيبود و به روا رانيدر ا ايتانيبر ياطالعات سيعوامل سرو نيتر برجسته

  نمود. يمعرف پورترير

از  يسران فرقه بهائ ديخشم شد ياز عوامل اصل يكي ،مطرح كردمران يا يخنگاريدر تاربار  نياول يكه برا ،مباحث نيا

از  راياست ز ينابخشودن يمغرضانه ظلم ييفرسا نوع قلم نيا« :سدينو يم انيفنائ دياست كه جمش نيهم يمن است. برا

  ]+[ .»شود يمشده و  ختهيپاك ر يها باك خون يب يها تراوشات ناپاك قلم
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بار من مطرح كردم و  نياول يبرا زيرا ن نياست كه ا Crypto Baha'is »يمخف انيبهائ«به نام  يا دهي، پدسومبحث 

  كرد. كيو هولناك نزد بيعج دهيپد نيام بود كه مرا گام به گام به ا ياسيس يو تجربه زندگ قاتيبر تحق يمبتن
  

 از تيسالمت برا طول عمر همراه با عزت و باد و شرارت بدخواهانت از تو دور شهيهم. سالم استاد حسن محب:
ما  .ديشان كرد حق حذفه كاربر كه ب دو نيدر باره ا ستا يجالب نكيهم ل نيا .ميدار آرزو كتايدرگاه پروردگار 

  ]+[ .اهللا حفظكم. نغز شما مطالب پر مغز و يهمچنان سراپا گوش برا
) Trollترول ( »د؟ينشو نيآنال يها ترول كخورا چگونه«با عنوان » وزينده نيآ«در وبگاه  يا [ارجاع به مقاله

 يها امنتكبخش  ايها  مثل فروم نيه در جوامع آنالك شود ياطالق م يسانكاست و به  ينترنتياصطالح ا كي
را وادار به  هيه بقك يهدف اصل نيبا ا نندك يارسال م زيآم ننده و فتنهك ناراحت ربط، يب ييها اميپ ت،يسا كي
هم به  تواند يلمه مك نيشوند. ا يبه موضوع اصل ربط يب يها نند و باعث بحثك ياحساس يها العمل سكع
 ردن).كترول  اي يور خود عمل (مثال ترول يل فعل براكار رود و هم به شكننده بكفرد ارسال  يل اسم براكش

هم  نترنتيه استفاده از آن در خارج از اكبه بعد باعث شد  2008از سال  نترنتيمفهوم در ا نيبه ا اديتوجه ز
  ..»] رده.ك يمعرف "گرانيد يتعادل روان ياركدست"ل كترول را به ش مزيتا كوريويمعمول شود. ن

  

  تان جناب حسن محب. تي: ممنونم از عنايشهباز

بود  يكمك بزرگ ،»يمخف انيهودي«منسجم و پنهان  يها در قالب سازمان ده،يپد نيا يخيتار يها نمونه شيشناخت پ

  كنم. ييرا شناسا يمنشاء بهائ يدارا دهيپد نيكه بتوانم ا

بحث وارد فرهنگ  نيداشته و خواهد داشت. ا ياسيبزرگ س يامدهايپ راياست ز »ينابخشودن يگناه« قطعاً زين نيا

مرا ثابت  يدعاو تر شيبكه روز به روز شواهد  نيامضافاً  ستيشده و هر چه بكوشند قابل پاك شدن ن رانيا ياسيس

از  كنند يمعرضه  ديجد يها نمونهخود  انيآشنا انيخود و در م يشخص يكه در زندگ شوند يم دايپ ياريو افراد بس كند يم

مسئله در مورد  ني. همدنديبه ثروت و قدرت فراوان رس يافراط ينيكه پس از انقالب با تمسك به ظواهر د يزادگان يبهائ

  صادق است. زين يهودي يها داالسالميجد

ساده و  انيبا بهائ يعني يمهم است، نحوه تعامل حكومت است با جامعه بهائ ارياز منظر خود بس زين نيبحث چهارم، كه ا

 يمعمول انيبهائ نيبر ا العدل تيبانه، سلطه تأسفو كسب و كار خود اشتغال دارند. م يبه زندگ ها نياز ا يبخش. يمعمول

  .شود يمهستند كه دنبال  يپنهان و مرموز يها استيس »يقربان«و » گوشت دم توپ« ها نيا در واقعاست و  اديز اريبس

 جاديا تيبا نعموماً را، كه  يمعمول انيبهائ هيعل ييذاينداشتم كه اقدامات ا ييپروا نيگاه كمتر چيبنده ه نه،يزم نيدر ا

است كه  بيعج محكوم كنم. رانيدر ا يهر نهاد حكومت يبه سود سران فرقه بوده است، از سو يينما مظلومو » ضوضاء«

  .زانديانگ يرا برم تيسران فرقه بهائ يناخشنود زيمواضع من ن نگونهيا

 يبكل ياستيرا س رياخ يها سالدر  يمعمول انيبهائ هيعل ييذاياقدامات ا ديگفتم، تشد ها بحثنه كه در همان گو ،يبهررو

در  رييتغبه منظور ها  خطرناك نئوكان يها تحقق برنامه يبرا يا هيهر كس و هر نهاد، كه دستما يدانم از سو يمشكوك م

مشكو ك  يها حركت انيم ستين يتفاوت نه،يزم نيدر ا .كند يمفراهم  رانيا يروپاشو ف انهيمنطقه خاورم ياسيس يايجغراف

  .يقوم يها تياقوام و اقل اي يگناباد شيدراو هيعل ييذايا زيآم كيمشكوك و تحر يها حركت اي ان،يبهائ هيعل
  

فراموش  »انيب«به ن يمؤمنشما  به نظرآمد.  يم يسكها هم  ياش از بابك يد. ايسالم استاد. خسته نباش: يبهروز كلورز
  نم.كصحبت  كياز نزد يباب كيهنوز نتوانستم با  ،انهتأسفرود؟ م ين ميشان دارد از ب اند و نسل ا سرخوردهيو  اند شده
  

ندارند. در دوران مشروطه مشهود  زيآم كيتحر تيفعالفعالً  اند و اندك اريبس يازل يها يباب ،يجناب كلورز: يشهباز

عالء و  نيها برخاستند مثل حس آن انياز م يرجال باسواد و مؤثر يفعال بودند. در دوران پهلو يماسون يتر در لژها شيب

سرشناس تهران  يها است كه از خاندان ]...[ شان با خاندان فاتموقو يبودند. سرپرست يكه ازل يالملك و فروغ ميحك

  رود. يبشمار م

در  نيقيبه  يدر كدام كتاب ذكر شده ول ستين ادمي ام دهيد يبهائرا در منابع  "يشق يتق"عنوان  نيا ،جناب جعفر ناصر

  نداشت. يشهرت نيچن چگاهيمردم ه انيپس از شهادتش در م اي اتيدر زمان ح ريركبيو ام ستين يربهائيمنابع غ
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 تيبهائ خيتار تيشخص نيرا باسوادتر يگانيگفتم كه گلپاقبالً است.  ريركبياز قتل ام يگانيابوالفضل گلپا رزايم تيروا نيا

  شناسم: يم

 فهيطا نيبود كه به قتل باب فتنه ساكن خواهد شد و ا قيوث ديخان اتابك اعظم را ام يتق رزايو الشك م«
دانست كشتند و آتش حروب  يقوت و نفوذ كلمه م نيكه باب را كه مصدر ا رايمنقرض خواهد گشت ز

و نار افروخته نفوذ كلمه  افتياختتام ن هيلكن امر باباز شرف خاموش نمودند...  يخال يبه نوع زيافروخته را ن
ماند  و اتابك اعظم در عالج كار فرو افزود ياز سابق بر عدد اتباع باب م ادهيز ومي يف وماًيباب خاموش نشد و 
او آگاه شد و  هيكه پادشاه جوان از مقاصد خف رايجان بر سر كار تهور و استبداد نهاد ز يكيو عاقبت در آن نزد

 ياو دور يكخواهياو منزجر گشت و رجال دولت به جهت استبداد او در امور مملكت از ن استيسوء س از
كاشان واقع  يليكه در سه م نيف هيمعزول داشته به قر يجستند و عاقبت او را به حكم پادشاه از مناصب دولت

فرستادند.  گرياو را به جهان د نيف مامچهارم جلوس پادشاه در ح اي ميدر سال س باًيكردند و تقر ياست نف
  )107-105صص  ،يگانيرسائل و رقائم گلپا ،يگانيابوالفضل گلپا رزايم(

  

   .است مفقود شده يكه چند ديبفرمائ ينامه عباس افند در مورد توبه لطفاً ،زياستاد عزر: يمل ف
  

نامه، كه به خط خود  توبه نيشد كه ا عيبه شدت شا ي. زمانديفرمائ يمحمد باب را م ينامه عل توبه ،ريجناب مل ف :يشهباز

 نيدر ا زيبه سرقت رفته و مفقود شده. بنده ن ها يبهائ اي ها يباب است و در كتابخانه مجلس شورا محفوظ بود، توسط باب

گم نشده و موجود است و  يخيسند مهم تار نيمعلوم شد كه ا اريبس يپس از جستجو نه،نوشتم. خوشبختا يمطلب نهيزم

به دست دارد كه در  يحقان يموس يمركز را آقا نيا استياست. ر ياسالم يمركز اسناد مجلس شورا اريهم اكنون در اخت

كه ممكن است درباره  يانيبستن دهان بهائ يبرا كنم يم شنهاديپ خواهند كرد. يها حساس است و مراقبت كاف نهيزم نيا

خط در  يبا حضور كارشناسان رسممثالً معتبر،  يقانون فاتيتشر يكنند، سند فوق ط جاديشبهه انامه  توبه نياصالت ا

ام  دهيو اصالت آن محك خورد. البته ند رديقرار گ يو معرف يمناسب مورد بررس يا و با پوشش رسانه ،ييدستگاه قضا

  كرده باشد. ديسند ترد نيكه درباره اصالت ا يطرف يبمحقق معتبر و 
  

مورد  نيچون ا بالعكس. ايفراماسون و بعداً بوده و  يابتدا بهائ يكه فروغ ديبفرمائ لطفاً، استاد ارجمندر: يمل ف
  .كند يممشخص  گريكديبا تباط دو گروه را در ار نيا يها نقش

  

ارباب  ياست. پدربزرگش محمد مهد يبغداد يهوديخاندان  كياز  يفروغ يمحمدعل ،ريجناب مل ف: يشهباز

 رزايپدرش م .رانيا اكيساسون بود در كشت و صادرات تر يكمپان يعامل اصل اصفهان نصف جهانرساله مؤلف  ،ياصفهان

 يفروغ نيمحمدحس بود. پورترير رياردش يميدوست صماو ملقب شد،  »ذكاءالملك«كه به  ياصفهان بياد نيمحمدحس

 12شنبه  سه عيوقا لي. اعتمادالسلطنه در ذكرد يكار م سر و سر داشت. او در دستگاه اعتمادالسلطنه ها يماسون بود و با باب

 دهد. يشدن خود او خبر م يو مخف ياو و متوار يها نوشته يضبط تمام ،يفروغ يرزايخانه م يق. از بازرس 1308رمضان 

نظر  از بودند. رانيبرجسته ا يها از ماسون زيو ابوالحسن ن يمحمدعل يها بنام ،يذكاءالملك فروغ نيدو پسر محمدحس

  عالء. نيالملك و حس ميچون حك يبودند در كنار كسان يازل ايبود كه گو يعضو محفل يفروغ ،ينيد

درباره دكتر  ايتانياسناد بر از يتفرش ديبه گزارش خوب جناب دكتر مج كنم يمبحث، توجه دوستان را جلب  هيدر حاش

شاپور «منتشر كردم با عنوان  اريشاپور بخت يدرباره زندگ شيها پ است كه سال يقيتحقد يمؤاسناد  ني. ااريشاپور بخت

اول در كتاب  1370منتشر كنم. مقاله فوق در سال  تميمقاله را در سا نيكه بتوانم ا ديام ».يرانيا سميوناليو ناس اريبخت

نه اسناد يار در آئيبخت شاپور«، يد تفرشي: مجدارد شيرايبه و ازي(مجموعه مقاالت بنده) منتشر شد و ن ياسيمطالعات س

  ]+و بخش دوم. [ ]+بخش اول. [، »ايتانيبر يو مليتازه آزاد شده در آرش
  

 يليدل يجنابعال ايآ و بالعكس. اند شده يهودي ليدر اسرائ انياز بهائ يا دارد كه عده نياز ا تيها حكا دهيشنر: يمل ف
  .ديموضوع متصور هست نيا يبرا

  

 انيهودياز  ياريكه بس ميدان يمام.  نخوانده يديو بالعكس مطلب جد ليدر اسرائ انيشدن بهائ يهوديدرباره : يازشهب

  .كنند يم يخود را علن تيهوديمشهد، پس از مهاجرت به خارج  يها داالسالميمانند جد ،يمخف
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مرداد  20صبح پنجشنبه،  0:49. ساعت زانياز همه عز كنم يمتشكر  گريشوم و بار د يمرخص م فعالًبا اجازه دوستان 

1390.  
  

ها داشتم كه اشاره  يدر مورد موقوفات ازل سئوال هي. آموزنده بود شهيممنون استاد، مثل هم يليخ :يرانيا يعل
خودشان به عنوان موقوفه مطرح هستند.  نيدر ب كه نيا اي اند شدهدر سازمان اوقاف ثبت  ها يموقوفات باب ايآ .ديفرمود
  سازمان اوقاف باشد. فيوظا طهيبنده از ح ياطالع ياز ب يناش سئوال نيا ديشاالبته 
 ،قيمطالعه دق ينه از رو اكانمين يموروث يها نيالبته به واسطه زم ،نجا كه من اطالع دارمآتا  ،جان يعل ن:يا برزيآر

 يخانوادگ يحالت متول كي .كند نييتع ين متولآ يبرا ديبا كند يمن را وقف آكه  يكس شود يمكه وقف  يزمان نيزم
كه حاكم شرع ن است يا گريد حالت. كند يم دايادامه پ نجوريهم و رسد يماول به اوالد ذكور ت مثالً يتول سدينو يمكه 

به  نيكه زماول، اما در حالت  .شود يمبه عنوان موقوفات ثبت  نيحالت زم در هر دو .كند يم يرا متولحاكم شهر  اي
مرموز باعث  يها خانواده نجوريدر ا تر شيب .ماند يدست همان خاندان مه موقوفه ب ارياخت رسد، يم يخانوادگ انيمتول

گرفتن  ايبه مصادره  دتوان يمدولت ن يحت و يكه هرگز كس ينانيسوپاپ اطم نطوريهم و شود يم نونفرار از دست قا
وقف ن را آاز  يبخش و ندشد يمصاحب  يا وهيش به هرحال و را در گذشته  نيزمها دست بزند. مثالً هكتارها  آن
 اديمختلف  نيبا عناوها را  آن همصادر يقازادگان راه قانونآ ستا يالبته چندسال ملك در امان باشد. يتا باق كردند يم

  .اند گرفته
  

 ييها شركت تيدر مالك ينبود بلكه بخش يبعنوان خود فرقه بهائ رانيدر ا انيموقوفات بهائ ،يرانيا يجناب عل :يشهباز

رهبر  ،يربان يافراد مورد وثوق شوق يدر تملك شخص زين يبخش مهم بود. "نونهاالن"آن  نيتر شد كه مهم ياداره م

 عيقرن بددر  يشوقت را به دست گرفت. يبهائ يرهبر يكه پس از مرگ شوق ينهاد يعني؛ العدل بود تيو سپس ب ان،يبهائ

  : سدينو يم

امراهللا  ميتقد ن،ينازن نيمهد آئ ران،يمقدس ا مياست كه در اقل يامالك و اماكن هياز موقوفات امر گريد«
تر  ميتر و عظ عينقاط جهان] وس ريدر سا يعنيو از لحاظ ارزش به مراتب از موقوفات مذكوره در فوق [ دهيگرد

اسناد و  ده،ينگرد شيخو هيو محل هيلمحافل م ليموفق به تسج رانيا انيجامعه بهائ خيتار نياست. و چون تا ا
  »است. ياالمر متعلق به جامعه بهائ نفس قتيدر حق يشده ول يها به نام افراد ثبت و نگاهدار آن تيمالك

 يپس از مرگ شوق تيانشعاب در بهائمنتشر شد، به نام  1358كتابش، كه در سال  نيدر آخر نيرائ ليمرحوم اسماع

 »در دامنه جبل البرز يعيامالك وس«به  ياز جمله شوق داده است. رانيدر ا تيدرباره موقوفات بهائ يخوب حاتيتوض يربان

   )54قسمت چهارم، ص  ،عيقرن بد(. كند يماشاره  مربع متر ونيليم ميسه و ناز  شيمشتمل بر ب

 دهينام »حقوق يامنا«به دست دارند كه  يبه نام اشخاص بوده است، كسان تر شيبموقوفات را، كه  نينظارت بر ا

معاونت او را به دست داشت.  يابوالحسن اردكان يبود كه حاج يشاه محمد منشاد يحاج »حقوق نيام« نياول .شوند يم

فوق  تيدار مسئول عهدهمستقالً  يكشته شد. پس از او، اردكان جانيدر آذربا داهللايعب خيشورش ش يدر ماجرا يمنشاد

سال  كيسپس ن و يدر قزوو دو سال شد  ريدستگ يرزاديشهم يعل مال يجهمراه حا به ياردكانق.  1308. در سال ديگرد

 نيام يمعروف به حاج ،يابوالحسن اردكان يحاجد. يدر آنجا سكونت گز يبه اروپا رفت و مدتبود. سپس  يدر تهران زندان

از تجار اردكان او مدفون شد.  ديدر تهران درگذشت و در گلستان جاو 1928مه  28ش./  1307خرداد  7در شب  ،ياردكان

و  ديرسان عبدالبهاء بيخود قرار داد و به تصو »كيو شر ميسه«حاج غالمرضا را  اتيدر زمان ح ياردكان نيام ي. حاجدبو

ش. در  1318 ماهيدر اول د نيام نيغالمرضا ام يملقب كرد. حاج »نيام نيام«غالمرضا را به  يحاج يدر الواحعبدالبهاء 

حقوق  نيغ معروف، املو مب يدر دوره ناصر انيهائب ديشه ،ورقا محمد يپسر عل، خان ورقا اهللا يتهران فوت كرد. سپس، ول

 ءارتقا »امراهللا ياديا«از  يكيو به مقام شد حقوق  نيورقا ام محمد يشد. ورقا در آلمان فوت كرد و پسرش دكتر عل انيبهائ

  ) 113-109، صص حدود و احكام نهيگنج(. افتي

  درج شده:  نياو چن يزندگ يفارس يايپد يكيدرگذشت. در و 1386محمد ورقا در سال  يعل

برجسته  يها تيمعلم، از شخص تيدانشگاه ترب يايگروه آموزش جغراف ريمحمد ورقا، استاد و مد يعل دكتر«
در سال  ب شد.وعنوان منص نيبه ا 1955در سال  يافند يامراهللا بود كه توسط شوق يادياز ا او است. يبهائ نيد

اهللا و نوه جناب ورقا از  حقوق نيام نيامراهللا و همچن يادياز ا ،ورقا اهللا يآمد. فرزند ول ايدر طهران به دن 1291
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پس از اخذ درجه دكترا در سال  است. نام خود را از پدربزرگش جناب ورقا گرفته است. ،بهاءاهللا هياول روانيپ
به [زمان انقالب]  1979پرداخت. در سال  زيهران و تبرتبه آموزش در دانشگاه  سياز دانشگاه سوربن پار 1950

 31محمد ورقا، در  يعل منتقل شد. فا،يجهت خدمت به ارض اقدس، ح 1997كانادا نقل مكان كرد و در سال 
 زمان در كه بودامراهللا  ياديا 27بازمانده از  نيآخر او درگذشت. فايدر ح يسالگ 95در  1386 وريشهر

سمت را  نيمدت خدمت در ا نيتر يطوالن نيبودند. همچن اتيح ديدر ق 1957در سال  يافند يشوق درگذشت
  ]+» [خدمت كرد. يامراهللا به جامعه بهائ ياديسال به عنوان ا 52مدت  يداشت. و زين

كوشد آن بخش از موقوفات فوق را كه به نام  يو م دهياز طرق مختلف كوش يپس از انقالب، فرقه بهائ يها سالدر 

فراوان دارد و صرفنظر از  تياهم يفرقه بهائ يامر برا نيبه دست آورد. ا گريبار د يبه نحواشخاص بوده و مصادره شده 

به نام  رازيدر شهر ش ياز موقوفات فرقه بهائ يمثال، بخش مهم يبرا هست. زين يارزش تياهم يدارا يمال تياهم

ورثه  ليوك ر،ياخ يها سالدر  فوت كرد. كايآمرخان دهقان بود كه اموالش مصادره شد و پس از انقالب در  نيعبدالحس

  اموال را بازگرداند. نياز ا يموفق شد بخش مهم بيعج يها تيحما ياز برخ يآمد و با برخوردار رانيبه ا كايآمردهقان از 
  

با توجه به احوال  .بود تيمقابله با بهائ يكه برا ديكرد هيها اشاره به انجمن حجت از كامنت يكيدر  ن:يا برزيآر
 زيچ ايسر صداقت بود  ازها  آنحركت  ايآ د؟يكن يم يابيچگونه ارزان را يها با بهائ آنمقابله  ،انجمن نيگذاران اانيبن
  ؟ گريد

  

اصوالً كردم كه  ياشارات نيشيمباحث پ ياست. در البال يبحث مستقل هيبحث انجمن حجت ،نيا برزيآرجناب  :يشهباز

كه  ديرس يم جهينت نيبه ا كرد يمكه در جلسات انجمن شركت  يجوان تيپرداخت و در نها ينم يمباحثن يچنانجمن به 

 يپس از انقالب را، كه بكل يها سالدر  يمخف انيو غفلت از نقش مهم بهائ يتفاوت ي. علت بستين يمهم دهيپد تيبهائ

به  يجوانان انقالب يو واكنش منف دانم يمانجمن  يها آموزه ريتأثاز  يناش ياديتا حدود ز شان،يسكوت مطلق بود درباره ا

  ها. آموزه نيا

مباحث صحبت  نياز ا دميند چگاهي. هكردم يانجمن شركت م يها شبشنبه در جلسات پنج يمدت رستانيدر دوران دب

از گاه چي. هينيچن نيو مباحث سبك ا دانند يمن يزبان عربمثالً كه  عبدالبهاءباب و بهاء و  يسواد يدادند به ب يم ريشود. گ

 آمد. ينم انيبه م يسخن يو اطالعات يستيكاركرد ترور اي استيو نقش آنان در س حكومتدر ساختار  انينفوذ بهائ

درباره  يجد قيتحق است. يجعل ميدان يمكه  يدالگورك ازينيبه خاطرات ك ژهيارزش بود بو كم يبه متونز يناستنادشان 

   نوپا است. رانيدر ا ،ياسيكانون س كيبعنوان  ت،يبهائ خيتار

  .1390مرداد  20صبح پنجشنبه،  2:11ساعت 
  

  فارس؟ ايبود  زدياردكان اهل  يو د؟يدار يابوالحسن اردكان يحاجدرباره  يتر شيباستاد اطالعات  ن:يا برزيآر
  

  .زدياردكان  :يشهباز
  

. طلبد يم ياديو زمان ز ستا ينيبحث سنگ هيكه بحث حجت ديفرمود ييهست جا ادمي ،البته استاد :يرانيا يعل
كاركرد  اي استيدر ساختار حكومت و نقش آنان در س انيگاه از نفوذ بهائچيه«د يفرمود كه نيفقط خواستم بپرسم ا

  ت؟يبهائانجمن نسبت به كاركرد  يعدم آگاه از يناش ايبود  يتعمد »آمد ينم انيبه م يسخن يو اطالعات يستيترور
   نداشت؟ انيبهائبا  يمبارزه واقع يبرا يچندان عزم هيانجمن حجتن كه يا جهينت ن:يا برزيآر

در  دهد يمنجا كه اطالعات من قد آمدند وتا آ رانيبه ادوم  يجنگ جهاندر زمان كه  يانيهودينظر شما راجع به  استاد

است شخصاً  يشهرستان كوچك بود و رامونشيپ عهيشا نياز نقاط را كه ا يكيمثالً  ست؟يساكن شدند چ رانيمناطق ا يبرخ

 تر شيببه اسالم  دشانيتظاهر شد و  ينحوه زندگ كار و نوع كسب و با دقت در احوال وبودم و ساكن آنجا  رچند ماه د

ن شهرستان آهمه ثروت  ديباال كه شا يها ثروت زيون دنديبه مدارج باال رس يشهرستان افراد نياز هم مشكوك شدم واتفاقاً

  دارند. رازيشو در تهران  ياديموقوفات زاتفاقاً  .شد يمها ن نآدهم ثروت  كي

 يلين نوشته شده دفتر موقوفات خلآسر در بر  ،اشاره كردمبه آن قبل  يها كامنتكه در  ،يليهمان باغ خل ،مثال يبرا
دفتر امام ها  آناز  يكي .به امالك دهقان كردند يا اشاره استاد !ستا يملك شخص نين نوشته شده اآ ريز تر كوچك و
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  [...]  .است رازيجمعه ش
  

 يدوستاناست. قربان  حيخانه مصادره شده دكتر ذب رازيخانه محل استقرار دفتر امام جمعه ش ،نيا برزيآرجناب  :يشهباز

 خانه به پسر نيات يا مالكيگوكه  دميزدم. شن يماسون را ذكر كنم، دكتر قربان را مثال م انيند نام بهائخواست يمكه از من 

قربان از  يدكتر نرس مطمئن هستم. ياجاره به و پرداختدر مورد شده.  دهيقربان بازگردان يدكتر نرسح قربان بنام يذب

با وزارت  يبازگشت و به همكار رانيبه ا ييها تيحمااز  يبود كه با برخوردار يو معاون بانك و يرضا پهلو كانينزد

 زينفت و گاز ن يشركت خصوص كياست و  رانيدر ا ستياكونوممجله  ندهينما يپرداخت. و رهيخارجه و وزارت نفت و غ

در صد متعلق  75) ياست (سهامداران خصوص يرانيدر صد ا 25شركت  نيشركت ناركنگان. سهام ا امكرده بن سيتأس

دهقان  نيخانه عبدالحس .يخارج يدو شركت بزرگ نفت هيداچ شل و بق اليدر صد رو 25: يبزرگ خارج يبه سه شركت نفت

   سپاه است. اري) و در اختياستاندار يان و در نبش فلكه ستاد واقع است (درست روبرودر جنب خانه دكتر قرب

 اديمانند بن ،يا اموال مصادره يمتول يوارد نهادها »يالله حزب«مأمور شدند كه در كسوت  يا از اوائل انقالب عده

اند  مشغول ياقتصاد يسال است كه به كارها يافراد س نگونهيا موقوفات. نيحفظ ا يامداد، شوند برا تهيمستضعفان و كم

 ليتبد ايبوده است  تيسال حفظ موقوفات بهائ يس نيشان در ا كه تمام هم دينيب يم ديكن يم يشان را كه بررس و كارنامه

بزرگ  يها ها به غول . خود آناستبه كجا رفته  يكالن و نجوم يها پول نيا ستيبه پول. و معلوم ن ايآن به احسن 

 رهيو غ يساز بزرگ نفت و گاز و راه يها يمانكارياند و پ دست انداخته زين يا امالك مصادره رياند و بر سا بدل شده ياقتصاد

  اند. گرفته رهيو غ

 يزدانيهژبر  ايدهقان  نيمانند عبدالحس يبه نام افراد بعضاًكه  ت،يبهائ عيموقوفات پهناور و امالك وس نياز ا ياريبس

 يشده به اراض يدولت ياراض ليمانند تبد يرقانونيغ يكارها راه قيبه دست آمد از طر دايدولت هو يبهائ يكمك وزرا بود، با

 قيطر نياز هم زين ،كند يماشاره  يمترمربع كه شوق ونيليم ميالبرز در شمال تهران، همان سه و ن هيكوهپا يض. ارايشخص

 ري(وز يميمنوچهر تسل اي) يدادگستر ري) و منوچهر پرتو (وزيعيمنابع طب ري(وز يمانند ناصر گلسرخ يافراد به دست آمده.

 بيمانند حب يافراد داشتند. ينقش اصل يانتقال ثروت به فرقه بهائ نيدر ا دايدولت هو يبهائ يوزرا ري) و سايبازرگان

ثابت،  رجي)، ادايدولت هو يبازرگان ريوز يمي(پدر منوچهر تسل يميتسل نيعبدالحس ،يسنگسر يزدانيثابت كوهن، هژبر 

مسعود  م،يمستق يموس ،يحياهللا فتح اعظم، جالل صح روح ،يميقد اضير ،يزياهللا عز عزت ،يياهللا عال ورقا، شعاع يمهد

 يكه سران رسم ،يزياهللا عز تيعنا ،يفتح اهللا فردوس ،يعطاءاهللا مقرب ،ياديا ميعبدالكر ،يمنوهر قائم مقام ،يخمس

  .كردند يمعمل  يمال -يمنسجم اقتصاد يايماف كيبعنوان  در واقع ،رفتند يبشمار م رانيا يجامعه بهائ

 ياريرا باز كرد. افراد بس ها يليمطرح كردم چشم و گوش خ »يمخف تيبهائ«درباره  ريكه بنده در دو دهه اخ يمسائل

كه به من مراجعه  يانينبودند دوستان و آشناكم  كنند. ليو تعل هيتوج ستندتوان يمن يول دهيمسائل را د نگونهيابودند كه 

كه پس از  دميد يبود و با تعجب م يبهائ رستانيمن در دب يكالس هم اي يفالن دوست دوران جوان ،ياند كه فالن كرده

  به ثروت كالن. اي دهيانقالب عوض شده و به مقامات مهم رس

قبالً [...] فوتبال، و  ونيسابق فدراس سيدادكان، رئ است. محمد[...]  هيعل يافشاگر يجنجال يماجرا نينمونه هم كي

 ]+[ سروصدا كرد. يليپخش شد كه خ وبيوتيدادكان در  ياز سخنان خصوص ينوار راًيبودند. اخ كيو نزد يميدوست صم
اند خدا شاهده. حاال انقالب شده و  ي. پدرش همه بهائهي يخائن كه بهائ نيهم« :ديگو يم[...] نوار دادكان درباره  نيدر ا

ع پخش شده و يوس يلين نوار خيا »خرابكاره و... نيكه آره، ا گن يم رنيشون م يينامرد، هر دو تا ني. اما يالله حزب گه يم

به  يليمياز دوستان در ا يكي يارم. ولند ياطالع نهيزم نيو در ا ستميبنده اهل فوتبال نصحت و سقم آن به گردن دادكان. 

 نيرا در سر تمر شانياست و... من ا يبهائ[...]  ديگو يمموجود است  وبيوتيكه در  يمحمد دادكان در سخنان« من نوشت:

از خدمت مرخص موقتاً  فعالً ..»سابقه مشكوك. نيو ا ينيت دظاهراًت نياست ا بي. عجدميانداختن د حيمشغول تسب[...] 

  .1390مرداد  20صبح پنجشنبه،  7:37شوم. ساعت  يم

 ديبا يبهائريغ انيدرباره باب يدر ادامه پاسخ به پرسش جناب كلورز مرداد. 20صبح پنجشنبه،  10:10ساعت  :يشهباز

  اشاره كنم: انيبه دو جر
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هستند.  يقو يماسون يوندهايپ ياند كه دارا محدود بوده نيمتمول مع يها در گذشته و امروز به خاندان يازل يها يباب

در رساله معروف  ،يسينف ديسع شيها پ سال وجود دارند. يو متمول كرده ليتحص يها افراد خاندان نيا ياياز بقا زيامروزه ن

  اشاره كرده و نوشت: يبا فراماسونر ها يازل ونديپ ني، به ا»راه بهشت مهين«

 انيكردند، در م ياريها كامالً  ها هم از آن شد و فراماسون اريها كامالً  كه در آغاز با فراماسون يا قوه«
در روز اول  يها وفادار ماندند ول الحق به فراماسون انيسابق و ازل انيباب تر شيبهواخواهان نهضت باب بود... 

 لهيوس كرده و همچنان به ديتقل زين انيها را بهائ و اصول فراماسون لاساس چنان نهاده شده است كه طرز عم
  .»سازند يكار خود را استوار و مستحكم م گريكدي يمنافع ماد نيتأم تر شيبو  يريدستگ

 انيو با بهائ مانند يم كيبه روشنفكران الئ تر شيب ،كنند يم هيكه به شدت تق ها، يمحدود ازل يايامروزه، بقا

 يآباد چون دولت يسرشناس يها خاندان يها يازل ياياند و بقا فعال يفكر يها در حوزه نانيا متعصب تفاوت دارند.

سرشناس كه زادگان  يا ازلي ها يازل نياز آخر يكي كاشان هستند. ياز خاندان نراق يا و شاخه يآباد و نجم

 الدوله ميزع بود. يازل يجمال واعظ، باب ديمعروف، است كه پدرش، س سندهيزاده، نو جمال يمحمدعل ميشناس يم

  :سدينو يم يازل انيباب ديشد يدرباره پنهانكار

اسالم  نيدر ظاهر به تمام واجبات د رند،يگ يروزه م خوانند، ينماز م ،كنند يماسالم تظاهر  نيها به د آن«
 ات،يعمل نيبر انجام ا شمارند، يرا در صورت قدرت مباح م اني... اموال و نفوس مسلمانان و بهائكنند يمعمل 

دارند كه به  يرموز و اشارات گريكدي ييشناسا يو برا نديجو ياستعانت م اط،يبه كتمان و مراعات حزم و احت
  »ها اختصاص دارد. خود آن

متمول  يها از خانواده تر شيباند و  فعال يروشنفكر يها در حوزه تر شيب يازل يها يطور كه عرض كردم، امروزه باب همان

مشروطه نوشته و انتشارات دانشگاه آكسفورد  خيدرباره تار ياست كه كتاب اتيمنگل بنمونه خانم  كي كرده هستند. ليو تحص

  ]+[ آن را منتشر كرده.
Mangol Bayat, Iran’s First Revolution: Shiism and The Constitutional Revolution of 1905-1909, Oxford University Press, 

1991. 

تمام تالش  سرشناس چون آكسفورد آن را منتشر كند. ياست كه ناشر بيو عج قيو دق نياست نه چندان وز يكتاب

در انقالب مشروطه  عهيش تيبرجسته روحان گاهيبود و جا يازل انياست كه ثابت كند انقالب مشروطه كار باب نيا اتيخانم ب

   .شود يمتلفظ » شنگل و منگل«در قصه كودكانه » منگل«منگل مانند نام  بزرگ است. يخيدروغ تار

 يطه كه به فارسنوشته درباره انقالب مشرو اتيدر مقابل كتاب خانم ب يكه كتاب ميرا دار يژانت آفارمقابل خانم  در

 تيبه بهائ] +[ يترجمه شده باشد. ژانت آفار يبه فارس اتيكتاب خانم منگل ب كنم يمكه تصور ن يترجمه شده در حال

  ]+[ .1379 ستون،يتهران: ب ،يي، ترجمه رضا رضا1911-1906 رانيانقالب مشروطه ا ،يژانت آفار: دارد شيگرا

است و در دانشگاه پردو  رنظريو انور پ يآفار مياندرسون. او فرزند نع نينام كو دارد به ييكايآمرهمسر  يخانم آفار

 شاونديخو رنظري. او با خانم ژاله پدهد يمدر سانتا باربارا درس  ايفرنياكنون در دانشگاه كال و هم كرد يم سيتدر خيتار

  است.

در  انيجر نيا .خوانم يم Neo Babism »يگر ينوباب«است كه آن را  يا دهيكه كمتر شناخته شده، پد گريد انيجر

برخاسته از  كيآن را روشنفكران الئ ياست كه هسته اصل كيالئ يانيجر يگر ياست. نوباب نيدر حال تكو رياخ يها سال

شكل د ينگونه عقايا متأثر از اي يگر يعالقمند به باب يزاده ول روشنفكران مسلمان اي يبهائ اي) ي(ازل يباب يها خاندان

روشنفكران  نيا آورد. مشترك گرد  قيعال رامونيرا در پ يو باب يبهائ كيروشنفكران الئ كوشد يم انيجر نيا .دهند يم

ندارد. لذا  يرانيروشنفكران و نسل جوان ا يبرا يا جاذبه رهيو غ يو بهائ يباب انتيمانند د يكه دعاو دانند يم ينوباب

واال  سنن يكه دارا يجنبش انقالب كيو  ياسالم سمياز پروتستانت يا نوگرا و گونه انيجر كيرا بعنوان  يگر يباب كوشند يم

و بر  كنند يمعرضه  يگر يسران باب ريشده از باب و سا فيتحر اي ينشيگز يها سخنان آن بود مطرح كنند. شيو قابل ستا

در  يفكر يماندگ و تحجر و عقب يخراف يها كه جنبه يدر حال .پوشند يچشم م يگر يباب يبه شدت خراف يها جنبه

 نيچن توان يم يخيتار يها تيو تغافل بر واقع ينشيگز يها داده ياست و تنها بر اساس برخ ريچشمگ اريبس يگر يباب

  به دست داد. يگر ياز باب يا بزك شده ريتصو
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ن يالع هقرباب به نماد تفكر خود بدل سازد،  يكند و به جا اءيآن را اح كوشد يم ديجد انيجر نيكه ا يمهم تيشخص

عرضه شده كه  يساختگ يبكل يريتصو يشده و از و اديز يگذار هيسرما نيالع قره يمعاصر رو يخنگاريدر تاراست. 

كه كشف حجاب  يزن نيداشته باشد. مثالً، اول ييها جاذبه يرانينسل جوان و روشنفكران امروز ا يبرخالف باب برا دتوان يم

ر د نيالع قره يچهره كاذب برا جاديو ا يخيتار يها بزك نيدرباره ا .رهيو غ رهيو غ اعرهدفاع از حقوق زنان، ش امبريكرد، پ

و نه  عبدالبهاءاست كه نه باب واجد آن است، نه صبح ازل، نه بهاء، نه  ييها يژگيو نيا ]+[ .ام سخن گفته ادداشتين يا

نفوذ هستند، از  يدارا ياسالم يهم، كه در جمهور نيالع قرهبازماندگان خاندان  .تيو بهائ هيشاخص باب يها چهره ريسا

 توان يمتهران  ميمق يها ينيقزو اي نيدر قزو يفرهنگ يها تيفعال يتكاپو را در برخ ني. اوج اكنند يم تيحما انيجر نيا

  از روشنفكران صاحب نام هستند. بعضاًكه  ديد

  بودند: دهيپرس ياردكان نيكه درباره حاج ابوالحسن ام نيا برزيآردر پاسخ به جناب 

 نيسرشناس و متنفذ بود و ام اريبس انياز بهائ »ياله نيام«و  »نيام يحاج«معروف به  ياردكان ياله نيحاج ابوالحسن ام

م. در تهران درگذشت  1928ش./  1307ق./  1346در سال  نيام يحاج .افتيشهرت  »نيام«به  ليدل ني. به اعبدالبهاء

 ها نياز ا يچهار دختر داشت كه نسل و نيساله بود. حاج ام 90زمان  نيدفن شد. در ا ديفراوان در گلستان جاو ليو با تجل

 بود. يبهائ زين ينام مهد همدان) بود. برادرش به يبهائ يهودي( هودايآقا  كيو دوست نزد كيشر نيام يحاج پا برجاست.

  : سدينو يم يفاضل مازندران

 نيام كيرا به نام شر يو ياردكان نيابوالحسن ام يرفت و حاج رونياز همدان ب 1316در سال « هودايآقا 
حقوق اهللا ارسال نمود و  يبرا زياجازه جمع حقوق و ارسال به نزدش داد و هر چه خود از طبابت گرد آورد ن

 جانيرده در الهك النيو مراجعت به گ افتيتشرف حضور  عبدالبهاءحضرت  ضربه عكا رفته به مح يسفر
امر همت گماشت و نزد همگان  نيا غيگرفت و به تبل يو جراح ياقامت جست و شهرت به طبابت و كحال

   .»دينام معروف گرد نيبد
به و  فهيطا نيا نيو متنفذ نياز مقتدر يكي نيام يحاج: «سدينو يم نيام يدرباره حاج يمهتد ياهللا صبح فضل

  : ديافزا يم يصبح »زمان بود. يها من از اعجوبه نظر

حالت رقت قلب و رأفت نداشت. هر كس از فقر و  چوجهيبود كه به نيا نيام يحاج يذات صياز خصا«
كن و اگر زن بود به  يبرو حمال گفت ياگر مرد بود م خواست يم يو كمك برد يبر او م يتيشكا يتنگدست

. در نزد او كردند يم نهينقد ميبودند كه به او تقد ياو كسان نزدكسان در  ني... بهتركرد يشوهر داللتش م ارياخت
اقوال  نگونهياو با  شمرد ينم حيرا قب ياالمر عمل بود و در نفس هيالسو يعل فيو عف يزان زكار،يپارسا و ناپره

كه  ياز هر دست گرفت ياهللا م كه عطا شود و حقوق ياز هر دست خواست يو زر م مينداشت. او س يسروكار
  »گردد. ديعا

  : سدينو يم گريد يدر جا يصبح

و  فرمود يمرده اظهار رغبت م يو شو وهيكامل بود و شهواتش غالب. چندان كه اكثر با زنان ب اش هيبدن يقوا«
 صاحب يمال ب يقول خود مشتر و هم به ديگرد ينم يگرد تصاب چوجهيبه يول خواند يمآنان را به مضاجعت 

  »بود.
، »مزور اياحمق « يدست داده و او را مرد به ياردكان نيابوالحسن ام يمشابه از حاج يريتصو زين يتيآ نيبدالحسع

او، كه  يها يو شهوتران يكرده و درباره فساد اخالق يمعرف »نيد يو ب القلب يقس اندازه يب«و » و پست فطرت الطبع يدن«

مشهور  ينيقزو يبهائ ،يبا دختر محمد جواد فرهاد نيمورد رابطه حاج ام كيگفته است.  خنساله بود، س 60در آن زمان 

  شرح داده. يتياست كه آ ،»عموجان«به 

 جاديكه پس از انقالب ا يو مال ياقتصاد يدر نهادها كوشند يم نرويمحترم است. از ا اريبس انينزد بهائ »نيام«نام 

 يمخف تيبنام بهائ يا دهينهادها، كه پد نگونهيار مسلمانان مؤثر د را، بهر شكل، وارد كنند. »نيام«عنوان  ياند به نحو كرده

  ها توجه نداشته و ندارند. آن يريكارگ به زهيها و انگ نمادها و نام يارزش تيو اهم فيظرا نيبه ا شناسند، يرا نم
  

نجا ين دانش را ايباز ممنون كه ا يد، وليكرد يمنتشر م يها را به صورت كتاب نيكاش ا ي: استاد ايمانياورانوس سل
  د. يده يار همگان قرار ميدر اخت

  [...]  ن:يا برزيآر
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. داره يت در زمان پهلويل بهائيدر باره مسا يجالب يها نوشته ياريهلاحمد ال ي! آقايشهباز يب آقااجن :يرانيا بهار
ت با محافل يوند بهائيگر به پيد ي. برخكمشتر يگرده به منافع اقتصاد يبر م يتوجه ين بياز ا ين بخشيبرز ايجناب آر

  رانه.يخود ا يثبات يو ب يختگير گه هم داره و اون بهميار دكعلت آش كيتونه ضامن بقا باشه. اما  يه مك يقدرت خارج
  

از  شانيا را. ياري. خدا رحمت كند مرحوم اللهيرانيجناب بهار ا. 1390مرداد  21صبح جمعه،  0:29ساعت : يشهباز

 "دق مرگ"به سرش آوردند كه در واقع  ييبال داشت. تيدرباره بهائ يبود و اطالعات ارزشمند هانيك يميقد سندگانينو

شماره تلفن را  بود. آن زمان ساكن تهران بودم. شانيقبل از فوت ا يبه خانه من تلفن زد. كم ياريمرحوم الله يزمان شد.

قرار داده  ياسفناك اريآن مرحوم را در وضع بس ا.ر شانيشناختم ا يدورادور م ينداشتم ول ييبود. آشنا دهيپرس 118از 

 دميكه در توانم بود كوش يبه چند جا مراجعه كردم و در حد فشار وحشتناك. ريبود و ز يبودند. در واقع در حصر كامل مال

هم  نيا دانم. ينم يعيمرگ زودرس را طب نيقطعاً ا متأسفانه فوت كرد. ي. ولشانيا يرو به راه شدن زندگ يبكنم برا يكمك

م يبرارا  يتيچون مثال مرحوم آ يمرا به آن حواله داده و سرنوشت انيفنائ ديجمش ياست كه آقا »يبيغ يرهايت«از همان 

  كرده. ينيب شيپ
  

  داره؟ انيجر رانيدر خود ا نيكه فرمود يگر ينوباب نيا ،استاد :يرانيا يعل
ن ياو مشكوك است و آن  بيعج اريبس يمن موضوع ي. برايبا سالم و تشكر فراوان از استاد شهباز ه مختار:يهمسا

 ديبه ارتباط س چوقتي) ه1376- 1372 يها سالشد ( يم سيتدر رستانيكه در زمان ما در دب يخيتار يها كتابدر كه 
از نوجوانان  ياريبساحتماالً ذهن من و كه در  نجاستياشاره نشده بود. جالب ا تيبا جربان باب يجمال واعظ اصفهان

 انيجر يها توان در قالب تالش يموضوع را م نيا ايشكل گرفت. آ تيدو شخص نياز ا يمثبت اريبس ريها تصو آن سال
  كرد؟ ريتفس ديكه مطرح فرمود يگر ينوباب

كه شما  يكار. گذاشت هيسرما وقت و ديبا ديكه عنوان كرد يفرا گرقتن مطالب يبرا استاد. ديخسته نباشجعفر ناصر: 
از  اندك ما. يشناس ند به حقا معترض يدوستان و ديده يمقرار  ندگانيما پو اريبدون چشمداشت در اخت و ديا كرده
شما  يها از كامنت يبعض يبرا شد يمكاش  ها. نهيزمشما را دارم در همه  تيموفق يرزوآ قلب از شما ممنونم و ميصم

  زد حداقل. »كيال«هزار 
  

  .مرداد 20بعدازظهر پنجشنبه،  11:36ساعت  :يشهباز

را  يو بهائ يباب ديعقا اي خياز تار ييها . جنبهزياست و در خارج ن رانيدر ا »يگر ينو باب« انيجر نيا ،يرانيا يجناب عل

 تينسل جوان جاذبه دارد. همانطور كه عرض كردم، شخص يبرند برا يكه گمان م كنند يمو عرضه  راستهيو و نيدستچ

از  يرواقعيو غ يا اسطوره يا است با ارائه چهره نيالع قرهاو را به نماد بدل كنند همان  كوشند يمو  كنند يم غيكه تبل يمحور

  م.] يديز دين يپژمان محبوب يمانند آقا يمتعصب يدر وبالگ بهائ ين را حتياو. [ا

 بايز يا داشت، را به گونه يدر آن نقش محور نيالع قرهبدشت، كه  يدر روستا يسخ اسالم در اجتماع باغن يماجرامثالً، 

 نديگو يمچنان از اجتماع بدشت  .اند كرده ادي يواقعه به زشت نياز از ين هياول يمنابع باب يكه حت يدر حال كنند يم ميترس

  را برگزار كردند. انيدر دشت بدشت جمع شدند و كنگره باب يهزاران باب ييگو
  

  د خدمت استاد و دوستان محترم.يخسته نباشو سالم  با: يبهروز كلورز
  

در خدمتم. ابتدا درباره اجتماع  گريساعت د ميدوستان. حدود ن ريو سا زيعز يبا سالم خدمت جناب كلورز :يشهباز

  و سپس به چند سئوال پاسخ خواهم داد. ميگو يم نيالع قرهبدشت و رفتار 
  

  د.يو سالمت باش داريپا شهيهم دوارميام باز هم ممنون. .ميصبرانه منتظر ادامه بحث هست ياستاد ب: يبهاره رسول
ه نامشان را كون او يرد. حوارك يم ركحروف ابجد ف با يعنياد داشت. يعالقه ز 19باب به عدد  ديس: يبهروز كلورز
د باب را يه سك يبود از حروف ح يسكتنها  نيالع قره. 19 شوند يمه با خودش كبودند  نفر 18 »يحروف ح«گذاشته بود 

اول نفر  200از  ا مال.يخ بودند يا شي »يح فحرو« يهمه اعضا :جالب است يليته خكن كيم يده بود. برايند اصالً
  بودند.طور  نيهمنفرشان  190م كز دست يان نيبهائ
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مطرح شده را با  سبوكيف نيكه در ا يمباحث زيو ن تميمن در سا نيشيپ يها دوستان نوشته يكه برخ متأسفم :يشهباز

   ها پرداخت. به آن دياست كه با يتر است و مسائل مهم يبحث ناالزم تيبحث بهائ نيا كنند يمو تصور  خوانند يمدقت ن

ارتباط را  نيتر شيب انيرانيو ا رانيمباحث با سرنوشت ا نيكه ا كنم يمادعا را مطرح  نيبه جرئت و با جسارت كامل ا

در سرنوشت  مؤثرپنهان قدرت  يها كانونما روشن نشود و نقش  خيو پنهان تار كيتار يكه محورها يدارد. تا زمان

رقم مان را  سرنوشت مانيبرا گرانيبود و د ميمواجه خواه ينيب شيپ رقابليغ ئلبا مسا شهيآشكار نشود، هم انيرانيا

كاسه  نيآش و هم نيهم شهيهرز خواهند رفت. هم يانحراف يها بحثدر چنبره  زيجامعه ما ن يفكر يروهايخواهند زد. ن

 تيدوستان به كنه و اهم دوارمياست كه ام گريد زي. بحث چستين انيو آن گروه در م نيا دهيو عق ينيبحث د اصالً بوده.

  آن توجه كنند.

 يتحوالت جار .هيبه مسائل سور اي ميكشور بپرداز يكه به بحث درباره تحوالت جار كنند يمتصور  يرانيا يجناب مهد

منتظر بود و در زمان خود  ديبا با چراغ خاموش. ياست ول انيتحوالت در جر ندارد. يجدبحث  يبرا يمحل فعالًكشور 

بود بحث  يه هم بعداً اگر مجاليحوالت سوردر مورد ت .ميا هم مفصل بحث كردهقبالً . ستيبحث ن نيزمان ا فعالًبحث كرد. 

  م. يكن يم

   ]ل بحث شد.ين به تفصيو بحر يبيه و ليان است، درباره تحوالت سوري[در بحث بعد، كه هم اكنون در جر
  

  بزرگمرد.  يدم. پرتوان باد قلمت ايار پسنديان: بسيمهرداد احمد
  

  به ادامه بحث اجتماع بدشت. ميبپرداز: يشهباز

 ستيمحصور در بدشت انجام گرفت، حدود دو يكه در باغ ها، ياست از توابع شاهرود. در اجتماع باب ييدشت روستاب

) ي(بهاءاهللا بعد ينور ينعليحس رزايم ،يهمانيم اياجتماع  نيدر ا بود. يامروز يها يهمانيبه م هينفر شركت داشتند. شب

و  يستيو ترور زيآم كيحوادث تحر يدر تمام يباب آغاز شد و و انيساله بود كه جر 27 ينور ينعليحسداشت.  ينقش اصل

 انتيد«برد تا سرانجام  سالم به در  نمرموز جا يها دست تينمود و هماره با حما فايا يمرموز و محور يگونه نقش توطئه

  روستا اجاره كرده بود. نياجتماع بدشت سه باغ در ا يبرا ينعليحس رزايم ،يبنوشته منابع بهائ را اعالم نمود. »يبهائ

 يگر يباب غي) در مشهد به تبلهيالباب (بشرو باب ني(قدوس) و مال حس يبارفروش يقبل از اجتماع بدشت، مال محمدعل

به  و همراه هم به بدشت رفتند. وستيكرد و در شاهرود به بهاء پ متيمشغول بودند. قدوس از خراسان به مازندران عز

 يگرفتند دعاو مياجتماع تصم نيشدند. در ا در بدشت جمع  جيبتدر ،نيالع قرهباب، از جمله  نرواياصحاب و پ ب،يترت نيا

  ).96، ص 3، ج تذكره.» (نديرا اعالن نما ديامر را روشن كنند و استقالل شرع جد قتيحق«را كنار بگذارند و  يمسلمان

برگزار  يخصوص يهمانيبدشت در واقع م يافراد كه در سه باغ مجاور هم در روستا نيهمانطور كه عرض كردم كل ا

  در حضور همگان. يا در دشت بدشت بود نه كنگره ي. نه اجتماعندنفر بود ستيكردند حدود دو

 ها ستيفرانك اي يفرقه دونمه عثمان ادياجتماع مرا به  نيدر ا »ديجد نيد« روانيپ ياجتماع بدشت و مناسك جنس

 ليبه دل روانشياز پ يو برخ يزو يشابتا 1672كه در اوت  ميدان يم. شدند ديتبع يجنس يهرزگ ليكه به دل اندازد يم

احمد كوپرولو، صدراعظم نامدار و مصلح  1673 هيشدند و در ژانو ريدستگ انانمسلم انيدر م »يجنس يهرزگ« جيترو

در  اي كرد. ديتبع يدر آلبان نوياش را به منطقه دولس و سران فرقه يشابتا د،ينام »يعثمان ريركبيام«او را  توان يمكه  يعثمان

 هيآنان، در فور »يمناسك جنس« يفاش شدن برخ يكه در پ ميدان يمفرانك)  عقوبي رواني(فرقه پ ها ستيمورد فرانك

قلعه در  كيبه » محترمانه«سال  13فرانك به مدت  اكوبيكردند.  ريفرانك را در شهر ورشو دستگ يمقامات دولت 1760

و  رفتند يم دارشياو به د ريكث روانيدوران، پ ني. در اوستيبه او پ زيهمسرش ن 1762شد. از سال  ديتبع يچكسلواك

  .ندداد يماز آن انجام  رونيبود، در داخل قلعه و ب »يمناسك جنس«با  ختهيمراسم خود را، كه آم

 يگر يبهائو  يگر يو مخالفان باب انسينو هيردتهمت  شود يمدر اجتماع بدشت گفته  "يمناسك جنس"آنچه در مورد 

 »كشف حجاب«او  ايكه گو كنند يممطرح  يا ماجرا را بگونه نيدر ا نيالع قرهمعهذا، نقش  است. يخيتار تي. واقعستين

است مثل همان  يخيجعل بزرگ تار كي نيا بود كه طبق عرف زنان امروز حجاب از سر برداشت. نيگناهش ا يعني، كرد

و ثبت آن به نام  يدكن يكاش يهراشاه طا يبايغزل ز دنيدزدمثالً . و آن نيسرقت اشعار ا قياز طر نيالع قرهشاعره كردن 

به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به  گر: باستيز اريغزل بس نيمنظورم ا .»طاهره«به  »طاهرا« ليبا تبد نيالع قرهطاهره 
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 ادداشتي نيبه ا ديبنگر نيالع قرهبا اشعار منسوب به  ييآشنا يبرا آخر. يال/ دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو شرح/ رو

  ]+بنده. [

تاج  نيزردست زدند و از جمله  يمناسك جنس يبه اجرا انيدر باغ بدشت، باب انيكه در اجتماع محصور باب ميدان يم

اجتماع بدشت مورد  يبه حمام رفت و با او همخوابه شد. فساد اخالق يبارفروش يمال محمدعل) بهمراه نيالع قرها ي(طاهره 

 نيمثال، مرحوم دكتر عبدالحس يبرا .ستين انيمخالفان باب هاست و ساخت نيمنابع معتبر و متعدد و محل اتفاق مورخ دييتأ

ماجرا را به  نياعتضادالسلطنه ا »فتنه باب«خود بر رساله  قاتيدر تعل د،ينام »يضد باب«توان  ياو را نم چوجهيكه به يينوا

 يو رسم كيآكادم يخنگاريتار انگذارانياز بن يكيعباس اقبال، مورخ معروف و  اريدست ييشرح داده است. نوا ليتفص

  شد. يبنام دانشگاه نيخود از مورخبعداً بود و  ران،يا
  

ل ين دليبه اشاه از خودش را رد كرد و  نيناصرالد يخواستگار نيالع قرهاست كه  حيموضوع صح نيا ايآ آرش دادگر:
  كشته شد؟و مغضوب شاه 

  

  است. يبهائو  يباب سندگانينو يها است جناب دادگر. از همان بافتهنادرست  :يشهباز

بود، و  زين شيزمان به اتهام قتل پدر شوهرش، كه عمو ني) در انيالع قره اي(طاهره  ينيقزو يتاج برغان نيخانم زر نيا

بود كه به مسلك  ينينام مال محمدصالح قزو به نيقزو ونياز روحان يكيدختر  يو بود. يرها كردن شوهر و فرزندانش متوار

 ،يانمال محمد برغ شيدختر با پسرعمو نيا است. نيقزو يخاندان صالح يايمال محمد صالح ن نيداشت. ا شيگرا يخيش

، برغم پدر و شوهرش، به تاج نيزرباب،  يازدواج كرد. با آغاز دعو ،يعيمجتهد معروف ش ،يبرغان يپسر حاج مال محمدتق

دست زد. به  دبه قتل عمو و پدر شوهرش در محراب مسج هياز باب يا عده كيق. با تحر 1264و در سال  وستيپ يگر يباب

  .افتيشهرت » ثالث ديشه«به  يبرغان يحاج مال محمدتق ليدل نيا

 ،يمحمدعل رزايداشت و شوهر خواهرش، م هيبنام مرض ي. خواهرگردد يبرم تاج نيزرپدر  ديبه عقا شيگرا نيمنشاء ا

كه از  ميتوجه كن ثبت شد. »يحروف ح«نامش در عداد  بيترت نيخود را اعالم كرد و به ا مانيبه باب ا يا نامه يط زين

نفر  19 نياز انفر.  19 شوند يمنفرند كه با خود باب  جدهيه »يحروف ح«بودند.  »يحروف ح«خانواده فوق سه نفر عضو 

همان  يكي است. يگر يبهائو  يگر يباب خيخانواده در تار نياالعاده  فوق تياهم انگريخانواده باشند ب كياگر سه نفر از 

خواهر  هيو شوهر مرض نيالع قره يي) پسر دايني(پسر حاج عبدالوهاب قزو ينيوقز يمحمدعل رزايم يگرياست، د نيالع قره

  ]+[ است. نيالع قره گريد ييو پسردا يمحمدعل رزايبرادر م يهاد رزايم ،ياو. سوم

. در شوند يمدر بدشت مجتمع  جيبتدر ينور ينعليحس رزايو م نيالع قرهباب از جمله  روانيو پ عرض كردم كه اصحاب

 ديامر را روشن كنند و استقالل شرع جد قتيحق«را كنار بگذارند و  يمسلمان يدعاو رنديگ يم مياجتماع است كه تصم نيا

  .»نديرا اعالن نما

از چهره «در بدشت  نيالع قرهكه  سدينو يماست. او  حيصر اريبس الكاف هنقطكتاب در  يكاشان يجان رزايم يحاج تيروا

 خود ياز خود ب يه جمعك  چند ساغر در دادند تا آن نيللشارب هشاهد مقصود احجاب كثرت را مرتفع كردند و از جوهر خمر لذ

 عيظهور باب و وقا خيالكاف در تار هكتاب نقط ،يكاشان يجان رزايم يحاج(» نمودند. اتيغندر شجره سرور ت عيو به الحان بد

  )144م.، ص 1910ق./ 1328 ل،ي: بردنيكوشش ادوارد براون، ل به ،هيباب خيهشت سال اول از تار

و  داند يرا از عالئم ظهور امام زمان م شانيا يراخالقيدر اجتماع بدشت، رفتار غ انيعملكرد باب هيدر توج يجان رزايم

   :سدينو يم

مردان  عيها مال حضرت است و جم مال عيكه جم باشد يم دياحكام توح السالم هيقائم عل نيخالصه، احكام د«
از هر كس  رديگ يو م دخواه يمبه هر كس كه  ديفرما يعطا م باشند يآن جناب م زيزنان كن عياند و جم غالم حضرت

 ثيالملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء. و حد يالملك تؤت مالكقل اللهم  فهيشر هيبه مضمون آ دخواه يمكه 
 عتيو در شر بخشد يخود را به هم م زيبه مثل آقا كه غالم و كن كند يمدارد كه آن حضرت زن و شوهرها را عوض 

-151 صص، الكاف نقطه( »و غالم خود دارند... زيدر مردم به قدر آقا در كن تيو البته آن جناب مالك باشد يم زيجا
152(  
  :است هياول يگر يباب خيتارمأخذ  نيتر مهم يكاشان يجان رزاي. كتاب مديفرمائتوجه  لطفاًو  كنم يمرار تك

 زيبه مثل آقا كه غالم و كن كند يمموعود] زن و شوهرها را عوض  يدارد كه آن حضرت [مهد ثيو حد«
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و غالم  زيدر مردم به قدر آقا در كن تيو البته آن جناب مالك باشد يم زيجا عتيو در شر بخشد يخود را به هم م
  »خود دارند...

 يول شود يم. جمع پراكنده كنند يمباران  و آنان را سنگ شوند يمباخبر  شانيو عملكرد ا انيمردم روستا از اجتماع باب

 شانيا رفتند يهر كجا كه حضرات م افته،يدروغ در آن صفحات مازندران شهرت  يراست و قدر يبدشت قدر تيفيخبر ك«

  )154ص  ،الكاف هنقط(.» كردند يم رونيبتر  هر چه تمام ييرا به رسوا

 ها ستيو فرانك يها در عثمان كه در سده قبل دونمهگونه  همانبود  يمناسك جنس ينبود؛ اجرا »كشف حجاب«پس ماجرا 

  .ندداد يدر ورشو انجام م
  

  بود؟ هيخيضدش دشيخود مالصالح همانند برادر شه ايگو آرش دادگر:
  

  [...]برگشت.  ايبود. بعد گو يخيمال صالح ابتدا ش: يشهباز
  

رو نگاه كنم. با المعارف  هدائرتا  ديرو ترور كرد؟ گفت صبر كن يكند يگفتن ك شتني! به انيشهباز يآقا :يرانيا بهار
قبالً  گرانيكه د ييزهاي. گفت: من مغزم را با چيبدون ديگفتند: پس با .گفت: چرا ؟يستين شتنيتعجب گفتن مگه تو ان

ش قرار داره و دخو يخيتار طيشرا نيكشور در بدتر ني. حاال اكنم يمچون فكر  شتنميمن ان ،كنم يمپر ن اند كردهكشف 
 نيو روشن كردن اوضاع روز جامعه دار شون تيها و هدا بچه ني. شما عوض هماهنگ كردن ارهيداره در باتالق فرو م

  .نيكن يم فيرو تعر هيشب بابكيقصه هزار و 
  

شش را در  يخوان د بنده كتابيدان يم ايگفت. آ »شبكيهزار و «قصه  ديباها  وقت ي. بعضيراني: جناب بهار ايشهباز

است و در حال مرور كردن آن  زميم يرو يسالگ 56بود و اكنون در  دهيخر ميكتاب شروع كردم كه پدرم برا نيبا ا يسالگ

  بحث را. دهم يم. ادامه ديببخش .ديكتاب را بدان نيقدر ا ؟هستم

از  يبعض« ل،ينب خينوشته تار به قابل هضم نبود. زيحاضر در بدشت ن انياز باب يگروه يبرا يحت نيالع قرهرفتار  ،يبهررو

من ن اقوله ع يما الذ: «ديگو يمو او  كنند يم تيشكا ينور ينعليحس رزايبه م نيالع قرهاز رفتار   »كهنه ديپاسداران تقال

 يقاهره: ترجمه عرب ،يلالمر البهائ ياالول امياال عيعن وقا ليالنب خيتار  ،االنوار مطالع» (لسان العظمه بالطاهره.اسماها 

  )232ش.]، ص  1318تا [ يسعد]، ب لي[عبدالجل

  : ميخوان يمنگونه يا ياز منابع بهائگر يد يكيدر ن مطلب را يهم

 ديكردند كه مراعات رسوم و تقال تياز طاهره شكا كتباً يبه حضور حضرت اعل ياز نفوس قشر يبعض«
كه لسان عظمت او  يكس هها فرمودند: دربار در جواب آن يعيدر ضمن توق ي. حضرت اعلدينما يرا نم مهيقد

  )97، ص 3 ، جتذكره( ».ميبگو متوان يممن چه  دهيرا طاهره نام
   :بود ينور ينعليحس رزايحوادث م نيا يمسبب اصل

كه  نددانست يمو حاضران ن شد يماعالن  مهيقد دياز تقال يكياجتماع در بدشت هر روز لغو  اميدر ا ،يبار«
حضرت  يعنياز خواص اصحاب كه بر منشاء و مبدع آن  يا جز پاره ستيو اعالنات از طرف ك راتييتغ نيا
  ) 97، ص 3ج  ،تذكره(» مستحضر بودند. هاءاهللاب

 ياصرار برخ برغمبه خشم آورد و  زي(قدوس) را ن يبارفروش يمال محمدعل يتا بدان حد زننده بود كه حت نيالع قرهفتار ر

و  شيناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با آرا«اصرار بود كه  نيا ني. در حشد يمزن ن نيحاضر به مالقات با ا انيباب

 شيخو يبود، با مشاهده آن حال با دست خود گلو نيكه از جمله حاضر ،يعبدالخالق اصفهانبه مجلس ورود فرمود...  نتيز

برهنه  ريشمش[و] خود نشسته بودند  يجناب قدوس در جا دور شد. ادزنانيو از مقابل حضرت طاهره فرار كرد و فر ديرا بر

 كيضرت طاهره را به تا ح طلبند يم يصتكه فر نمود يدر دست داشتند و آثار خشم و غضب در رخسارشان آشكار و چنان م

  )99- 98 ص، ص3 ، جتذكره(» مقتول سازند... ريضربت شمش

دارد،  يجنبش انقالب كيعنوان  به هياول يگر يكامالً مثبت به باب يكه نگاه ستيماركس سندهينو ،يمحمدرضا فشاه

   :سدينو يم

 انيشد و سخنان دشمنان باب غيتبل زيدر دشت بدشت، نه تنها اشتراك اموال بل اشتراك زنان ن د،يبدون ترد«
و نه تنها در جامعه متعصب  ستين يا ... اشتراك زنان موضوع سادهستين قتيباره چندان دور از حق نيدر ا
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بود كه  يا . مسئلهزديانگ يو برم ختيانگ يرا برم يديشد يها العمل عكس گريبل در هر جامعه متمدن د ياسالم
امر  نيا ينخست به اجرا يبارفروش يو مال محمدعل نيالع قره. ختيانگ يرا به مخالفت برم يميهر عقل سل

 ريبه حمام رفتند و سپس سا انيباب زده رتيدر كجاوه نشستند و سپس در برابر چشمان ح گريكديپرداختند و با 
كه  ينيگخبر همچون توفان سهم نيرا زنده كردند. ا كوريبه آنان اقتدا كردند و افسانه باغ اپ شيب و كم زين انيباب

را دلسرد  انياز باب ياريو نه تنها بس ديچيپ رانيدر سراسر ا آورد يم رونيب شهياز ر زيكهنسال را ن يها درخت
محمدرضا ( »گردند. تر يتر و جر مصمم انيباب يوبواقعه در سرك نيامكان تا به اتكا به ا زين نيكرد، بل به مرتجع

  )147- 146، صص 1356 دان،ي، تهران: جاودر دوران فئودال ييجنبش قرون وسطا نيواپس ،يفشاه
  :كنم يمتكرار 

در كجاوه نشستند و سپس  گريكديامر پرداختند و با  نيا ينخست به اجرا يبارفروش يو مال محمدعل نيالع قره«
به آنان اقتدا كردند و افسانه باغ  شيب و كم زين انيباب ريبه حمام رفتند و سپس سا انيباب زده رتيدر برابر چشمان ح

  »را زنده كردند... كورياپ

  كجا و كشف حجاب كجا؟ نيا

قدوس در قبال  يريگ بدشت و موضع ياز ماجرا يجالب ليخود تحل »نيالع قره«در مقاله  ينوائ نيدكتر عبدالحسرحوم م

 افتهي حركت سازمان كي نيالع قرهبا اقدام (قدوس)  يبارفروش يمحمدعل رزايمخالفت م دهد يمدارد كه نشان  نيالع قره

  :دهد يمرا نشان  انيو بهائ انيهودي دهيچيپ يها كياست كه تاكت ينمونه جالب نيا بود.

 ريدر ز نيريو سا كنند يمسكونت  ي) در باغنيالع قرهو  يبارفروش يمحمدعل رزايو م ينور ينعليحس رزاي(م هيسران باب

  شد: يبغرنج سامانده يچادرها مستقر شدند. در اجتماع سه نفره طرح

اسالم و  نيبا د هيباب فيتكل نييتع گرينجات باب از زندان ماكو، د يكيدو منظور بود:  ياجتماع بدشت برا«
كه  نبود... پس از آن يسادگ نيموضوع دوم به ا ...مرتبت يحضرت ختم انتيبا د حيو مخالفت صر يياعالم جدا

خود  نيالع قره. نمود يمنظور سخت مشكل م نيا يكردن راه عمل دايامر موافقت حاصل شد، پ ييدر قسمت نها
حجاب خود را به مردم  يدر هنگام موعظه روزانه ب يكرد: من روز شنهاديكه پ يمعن نيمشكل را حل نمود. بد

كه در حال  ياندك جمع ايكه فهوالمطلوب.  رفتيخواهند پذ اي. ستي. امر از دو حال خارج نانمينما يم
در مجلس حاضر شود،  دينزد قدوس، كه در آن روز نبا تيشكا يخواهند نمود و برا اضاند... اعتر تزلزل

دو پهلو و موجب شك چند روز نگه خواهد داشت و  يرا به سخنان گرم و نرم ول شانيا يخواهند رفت. و
و داللت و  حتيبا نص دياند) با م زنان مرتده (برخالف مردان كه مستحق اعدامچون به موجب مذهب اسال

با من مباحثه خواهد نمود و من در  يقدوس مرا مرتده اعالم خواهد كرد و روزشوند،  تيموعظه به راه راست هدا
رفته و  نياز ب هيرا مجاب خواهم كرد تا مردم قانع شوند بخصوص كه تا آن وقت شور و حرارت اول يمباحثه و نيا

 »آن آماده شد. ياجرا يبرا نيالع قرهب شد و ينقشه به اتفاق آراء تصو نيا چشم و گوش آنان پر شده است.
  )181-179، صص 1362تهران: بابك،  ،ينوائ نيعبدالحس حاتي، با توضفتنه باباعتضادالسلطنه، (

   :تا آنجا كه شود يمباال عمل  بي. به ترتدارد يم انيطور مشروح ب ماجرا را به يدكتر نوائ

صواب بوده و از گفتار سابق  نيالع قرهمجاب شده، اقرار كرد كه گفتار و كردار  يقدوس بر طبق نقشه قبل«
و مطابق نقشه  يها تماماً ساختگ ن صحنهيكه بدانند ا آن ياصحاب او، ب هيخود نسبت بدو معذرت خواست و كل

  )184(همان مأخذ، ص  ».رفتنديرا پذ ديبوده، سر اطاعت نهادند و بدعت جد
 جاديا يديجد يفكر انيها از او جر يساز اسطوره قياز طر كوشند يم "ها ينوباب"خانم محترم را، كه  نيبحث درباره ا

   برم. يم انيكنند، به پا
  

 ينما نندك يتالش مء م اهل بهايقرن و ن كيت واقعه بدشت است. يرامون بهائين بحث پيتر مهم :يكلورزبهروز 
ها  يد بعضياشاست.  بار سالتكرارش كردند و تكعنوان  يبائيها را استاد به ز ينند. گفتنكن واقعه درست ياز ا يمثبت

 ،را نيالع قرهه طاهر يدم متن سخنرانيبنده الزم دلذا، س. ينو هيهم رد يه است و استاد شهبازيها رد ن حرفينند اك ركف
ه كنند كخود قضاوت  يجوانان بهائبه خصوص اورم تا دوستان و ينجا بيا ،هست زيان نيخود بهائد ييتأه مورد ك

 يند. متن سخنرانيگو يه بدشت را ميت قضيا فقط دارند واقعيس هستند ينو هيگر رديد ياريمانند استاد و بس ياشخاص
  ن است: يكنند، ا يد مييتأرا  ز آنيمتعصب ن انيه بهائك ،نيالع قره
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 هن صوم و صاليباره ساقط است و اكيه يف شرعيالكشود. امروز ت يام فترت شمرده مين روزها ايا ،اصحاب يا«
ند تازه ك يكيان مختلف را ين اديرد و ايم سبعه را فراگيباب اقالمحمد  يعلد يه سكهوده است. آنگاه يب يارك

خلق  اورد برياز نو به كه يف شرعيلكت نهاد. هر واهدخ يعتيان امت وديش را در ميخو قرآنآورد و  عت خواهديشر
ت كق مشاريرا در مضاجعت طر د و زنان خوديش روا مداريخو هوده برين واجب خواهدگشت. پس زحمت بيزم

  »نخواهد بود... يو عذاب ين امور شما را عقابيه در اكد يم باشيو سه كيگر شريدكيد و در اموال يبسپار

 ن. زنان و مردان بريشود هم ينند مك ين را نسخ ميد كيو وند ش يچند نفر جمع م يوقتاست. » كوريباغ اپ«ن همان يا

 كيند ك يم م باوريدام عقل سلك وندها هم باطل است.ين پياسالم نسخ شد ا يعت اسالم زن و شوهر بودند و وقتياساس شر

شف حجاب توسط ك انپس داست ؟و رگ گردنش را بزند و از جمع دور شود نديبب يرا بدون روسر يزن يچند باب مرد هر

  بوده. رند اوضاع از چه قراريجه بگيرسد. دوستان از نطق خود طاهره نت يمبه نظر  يشوخ كيطاهره 

 ياصول دنبال اخبار يبود كه به جا يينماها مقدس يو نفهم يواقعه بدشت ماحصل وازدگ: ين بلخيالد جالل
 يو متون مذهب البالغه نهجو  ميقرآن كر يافتادند و به جا يكاظم رشت ديو س يياحمد احسا خيش اتيو چرند يمسلك

 كاظم ديس] و يي[احسااحمد  خيشسند  بدونالسالم)  همي(عل» قال الباقر«و  »قال الصادق«متواتر، دنبال  مستند و
زده بود كام ز) هم كه خودش را به ينور ينعلي(لقب حس انيباب »جمال مبارك«همان  اي »يجمال ابه« .افتادند] ي[رشت
 گريكدي انيو بهائ اني(باب احباء انيآقا يقبل يهماهنگ ) به بار آورده بانيالع قره(طاهره  كه آن مادر فوالدزره يگند نيتا ا

 ييها فرقه يالسحر تمام كننده و باطل منسوخ زي. فكر نكردند كه اسالم عزسندياو ننو يپا ه) بزنند يكلمه صدا م نيرا با ا
هستند. ات هدست تر نيو جابلقا و جابلسا و از ا ايهورقل رينظ يواقعريغ يها و فلسفه يگر ياست كه دنبال اخبار

به منابع  توانند يم ،دارند كه صد البته دارند تيحساس نيمسلم يها اگر نسبت به نوشته، بهاء هستند رويكه پ يكسان
جمال « يباب ادعاها روانيمنابع به زبان خود پ نيا ) مراجعه كنند.ياني(د انياسداهللا د رزايم روانيپ اي و يازل انيباب

  دهد. ينشان م نيوغرا باطل و در »مبارك
ر ين تعبياست و طبق ا يوح انيباند كه  يان مدعيباباست.  انيكتاب بباجناق باب و كاتب  انيرزا اسداهللا ديم[

 يدر فضا .»دانست يمكو ين«را  يانيو سر يعبراست. » يحروف ح«ان يجزو بابرود.  يبشمار م يان كاتب وحيد
، يخ احمد روحيو ش يرزا آقاخان كرمانيبنوشته ماو.  يهودي يوندهايپو است بر تبار  يا نهين قريا ،آن دوران

 يرزا محمد مازندرانيم  افت،يمخل خود «ان را يرزا اسداهللا ديبهاء چون م ينعليرزا حسيمدو داماد صبح ازل، 
  ] يشهباز) 303، 283 صص ،هشت بهشت( »مقتول ساخت.شخدمت خود را فرستاده او را يپ

  

 خيكه تار ،يخود محققان بوم ديبا لياردب انيدرباره بهائ .اند دهيپرس ليدر اردب تيبهائدرباره  يرانيا يجناب عل: يهبازش

  است: ريبه شرح ز دانم يمچه من  اجماالً آن كنند. قيتحق ،شناسند يرا م يمحل يها و خاندان

بود و در شورش  »يحروف ح«است كه جزو  يلياردب وسفيمال  شانيا نيتر ماند كه مه برخاسته لياز اردب ينامدار انيباب

 ي) نامگذاروسفي( يروستا بنام و نيا ايبود و گو ليشهر اردب يلومتريك كيدر  يي. او اهل روستاديبه قتل رس يقلعه طبرس

  شده.

همان  نيبازار) بود. ا يچاقچيمسجد پ شنمازي(پ ييقلعه جو يپسر مال مهد يلياردب ميمال عبدالعظ گريسرشناس د يبهائ

عالم نبود و تنها پدرش  يلياردب ميمال عبدالعظ ني. اافتهيشهرت  »ديشه يالعلما نيام«به  انيبهائ انياست كه در م يفرد

 ،يمانيسل »داشت. يشاتيبود و آال اشيع« يتا اواخر عمر فرد ياند كه و معترف زين يمنابع بهائ يبود. حت شنمازيمال و پ

  : سدينو يم ،يبهائ سندهينو

بوده و  اشيلكن ع آزار يب ي] مردتي[به بهائ مانيكه مشهور است قبل از ا ياز قرار ديشه يالعلما نيام«
اما در سال  سته،يز يبه همان عادت م يشدن] تا چند يبه امر مبارك [بهائ قيداشته كه بعد از تصد يشاتيآال

» زده... هايو ماف ايكرده كه پشت پا بر دن دايپ يو انقطاع تيه احوالش منقلب گشته و روحانك باري يآخر زندگ
  )373- 372، صص 2ج  ع،يبد 106 ،ينشر آثار امر يتهران: لجنه مّل ،تيهدا حيمصاب ،ياردكان يمانيسل زاهللاي(عز

به  لياردب انياوج گرفت و شمار بهائ ليدر اردب تيبهائ ،يسال سلطنت رضا شاه پهلو نينخست يعنيش.،  1305سال در 

 ي. منابع بهائشد يمشد كه جلسات آن در منازل اعضا برگزار  ليشهر تشك نيدر ا يو محفل روحان ديحد نصاب رس

و به  افتي يحضور م العلما نيام در جلسات خانه زين ،يليمجتهد اردب اكبر يعل رزايبرادرزاده م ،يمرتض خيكه ش اند يمدع

 يعني. ديبه قتل رس يش. به طرز مشكوك 1306 نيفرورد 6 اي 5در  ميبود. مال عبدالعظ يبهائ ايداشت  شيگرا تيبهائ
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كه  ژهيماجرا مشكوك است بو نيا بقال قرار گرفت و به علت ضربات قمه كشته شد. يبنام آقا باال يمورد تهاجم فرد

 رزايم كاتيرا به تحر ميعبدالعظ رزايقتل م يبود. منابع بهائ يبهائ ،يخان حق نيالد بنام سلطان شمس ،لياردب هينظم سيرئ

انتساب  نيعلت ا .خوانند يم »ديشه يالعلما نيام«مقتول را  ليدل نيو به ا دهند ينسبت م يليمجتهد اردب اكبر يعل

  .تيدر رد بهائ يا است و نگارش رساله انيبهائ هيمجتهد عل اكبر يعل رزايم يغيتبل يها تيفعال

 رزاي. مرفت يبشمار م لياست و در آن زمان مجتهد اول اردب يرازيش يرزاياز شاگردان م يليمجتهد اردب اكبر يعل رزايم

عبداهللا  رزايبودند. حاج م يليمحسن مجتهد اردب رزايق.) پسران م 1334 يعبداهللا مجتهد (متوف رزايو برادرش م اكبر يعل

بود. برادر  يمورد توجه مرحوم آخوند خراسان يبازگشت، از علما ليق. در عتبات به اردب 1320سال  زكه ا ،يليمجتهد اردب

 رزايهمان م نيا ظاهراً ق.) نام داشت. 1336 ي(متوف يلطفعل رزايحاج م يليمحسن مجتهد اردب رزايو ارشد اوالد م تر بزرگ

جناب  ژهيدوستان مطلع بو كنم يماگر اشتباه ] +، +[زنجان)، است.  مياندان محسن (مقخ ياين ،يليمحسن مجتهد اردب

 رزايماز  يديمف نامهيزندگمتأسفانه، هر چه در وب جستجو كردم . سپاسگزار خواهم شد. نديح فرمااصال ياشرف فتح يعل

 ژهي، بوكنند يمها كار  حوزه نيكه در ا يالزم است دوستانافتم. ين يلياكبر مجتهد اردب يعل رزايو م يليمحسن مجتهد اردب

محسن، از  ديسع كنند.درج  انيآقا نياز ا يا نامهيزندگ ،كنند يمرا منتشر  »تورجان« نيوز تيكه سا يو ابطح يفتح انيآقا

بنده است از  يميعبداهللا محسن، از دوستان قد يآقا شان،يخانواده بود. برادر ا نيخلق، از ا نيسازمان مجاهد انگذارانيبن

 اكبر يعل رزايدرباره نسبت آقا مندارم كه  يدسترس شانيانه به اتأسفم ي) ول1353-1352( رازيآباد ش دوران زندان عادل

  است.  شانيا تر بزرگبرادر ] +[ يليمحسن اردب وسفي يجو كنم. آقا و و خانواده محسن پرس هدمجت

 نيدال بر ا يمنابع بهائ يدارد. ادعا قيبه تحق ازيش. مشكوك است و ن 1306 نيدر فرورد ميقتل مال عبدالعظ يماجرا

اثبات اتهام، آن هم  ياتهام است و برا نيثابت شود. ا ديبوده با يليمجتهد اردب اكبر يعل رزايكه قتل فوق به دستور آقا م

 يكي كند يم تر شيببه مداقه  ازيماجرا را ن ني. آن چه اكند يمن تيكفا يمنابع بهائ يچون قتل، صرف ادعا ياتهام بزرگ

كه  »ميمال عبدالعظ« يفرد تيشخص يگرياست و د لياردب هي) بر نظمي(بهائ يخان حق نيالد سلطان شمس استير

   »داشت. يشاتيآال«بود و  »اشيع«تا اواخر عمر  يمانيبنوشته سل

 ياحمد ريآقاخان امريام رلشكريخان مدبر، آجودان ام اهللا بيو حب زدپناهيا رزايم نيعبدالحس اوري ،يبنوشته منابع بهائ

شد و به  دهيو اعدام قاتل نمودند و آقاباال (قاتل) به دار كش نيمجازات محرك يبرا ستهي)، اقدامات شايراحمدي(سپهبد ام

  بازگشت. ليبود و سپس به اردب ديتبع يمجتهد چند ماه اكبر يعل رزايبهانه م نيا

 اشاره كرد. يلياردب يزيو عطاءاهللا پرو رارجمنديبه عباس خان ام ديدر آن زمان با ليسرشناس ساكن اردب انياز بهائ

جناب  شاتيالبته منتظر فرما . تا نظر دوستان چه باشد؟ميكند و آن را خاتمه ده تيكفا تيبحث درباره بهائ كنم يمتصور 

  .1390مرداد  21صبح جمعه،  2:55ساعت  دارند. نهيزم نيدر ا يمتيقيهستم كه اطالعات ذ يكلورز
  

  .مييبه گوش جان شنوا ديبفرمائ. الجرم هر چه ميچقدر ناآگاه مينيب يم م،يخوان يهر چه از شما ماستاد!  هب هبفا:
 يشده برا يطراح شياز پ يا نقشه يا فرقه نيچن جاديو ا تيبهائ استاد از نظر شما ظهور باب و متعاقباًام بزرگمهر: يپ

  حركت جهت داده شد؟ نيطرح شده و به ا ييها افراد نقشه نيبعد از ظهور ان كه يا ايبود و  نياهداف مع
را در رد  يجمال ابهكه كتاب  ،يلياردب ياهللا موسو تيآ تياز وبسا ار يا نكته. سپاسگزارم استاد يليخ :يرانيا يعل
  عرض بكنم: ،اند نوشته تيبهائ

 يگر يبهائان مردم مشهور به يدر مست كه يز يمل يدر اردب .ق 1338ن العلماء در حدود سال يمردى به نام ام«
ه چرا به طور علنى در حال كده بود يده و از او پرسيخوارى د در ماه رمضان شخصى او را در حال روزهبود. 
السالم را  هيعل يه علكروزى  ت،رمضان اس 21ه امروز روز كخوارى است؟ او در جواب گفته بود  روزه

الى ندارد. كات را بخورى اش ست. تو هم اگر روزهيسى نكبه  سىكخته و ياند و دستگاه خداوند در هم ر شتهك
ا سه يها دو  يبهائدانند.  يمت يى از شهداى بهائكياو را  ها يبهائشته بود. كآن مرد عصبانى شده و با چاقو او را 

. بودند ل كردهيت تبديها را به طور پنهانى به كتابخانه بهائ كى از آن خانهيل داشتند كه يخانه وقفى در اردب
  ] +[» اح و انصارى بهائى بودند.يل مانند سيدولتى شهرستان اردبمأموران برخى از 

عرضه شد اما بحث دارد  يديبه نظر بنده اگرچه مطالب خوب و مف .ديخسته نباش ،سالم استاد :ييحايحا مسيمس
البته اگر صالح ، مينكگر استفاده يد يها نهيات شما در زمياز اطالعات و تجرباست . بهتر شود يمننده ك خسته يليخ
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  .ديدان يم
از  يكي .كنم يمتان را دنبال  نت مطالب قياست از طر يبا عرض سالم و ادب خدمت استاد. سه چهار سالمرد سبز: 

در مطالب قبل در رابطه با ارسال فرزندان  گردم يبود. اگر باعث قطع كالم و سررشته نم ها بحث نيتر يو غن نيتر جالب
؟ جه ريخ ايكار از سر تعمد بوده  نيا ايم بدانم آخواست يم. ديفرمود يبهائبه مدارس  ،و اشرف محمدرضا ،رضا خان

  است .مد نظرم كند؟ البته مطالب مربوط به كشف حجاب  يكار نيچن رانيداشت شاه ا يليدل
ت هم يصورت جداگانه در وبسابه د يا ها گذاشته امنتكه در كرا  يو مطالب ديبفرمائالبته اگر لطف  :ييحايحا مسيمس

  شوم. يد ممنون ميقرار ده
  

قبل از سلطنت رضا شاه بود. كشف حجاب  انيمحمدرضا و اشرف در مدرسه بهائ ليتحص ،جناب مرد سبز :يشهباز

از روشنفكران دوران مشروطه بود كه به  يا بر تفكرات نحله يرضا شاه بود كه مبتن يها استيسدر چارچوب  زين ياجبار

  گذاشتند. انيرا بن يپهلو تآورده و حكوم يرو »مصلح يكتاتوريد« شهياند
  

  .دينفرمود ا: استاد اسم كتاب رييحايحا مسيمس
  

  كدام كتاب؟ متوجه نشدم. ،ييحايمس حيجناب مس :يشهباز
  

   ..»شب گفت.كيقصه هزار و  ديها با وقت يبعض«ن كامنت شما: يا: ييحايحا مسيمس
  

مأنوس كتاب  ني. با اديخر ميپدرم براكه را شش ساله بودم  يميرا عرض كردم. چاپ قد كشبيهزار و : كتاب يشهباز

در  يديخواندم. االن چاپ جد يرا با لذت م كشبيهزار و  نيكنم كه در آن سن كم چطور متن سنگ يبودم و االن تعجب م

  .اندازد يم يخاطره كودك اديخاص خود را دارد. مرا به  ينوستالژ يميآن چاپ قد يول هدو جلد منتشر شد
  

 ان راخاص خودش يامورات شرع ايدارند؟ آ العدل تيبمانند  يتيمركز انيهم مانند بهائ انيباب ايآ ،استاد :يرانيا يعل
  كشند؟ يم دكي ااسم ر كيهستند و  كيالئصرفاً  ايدارند 

  

مانند  ؛يگر يتعلقات به سنن باب يهستند و دارا كيها الئ ندارند. بخش عمده آن العدل تيبمانند  يمركز :يشهباز

  ).گرانيو د ارشاطري اني(امثال آقا كيالئ انياز بهائ يبخش
  

در ساختار حكومت و  انيگاه از نفوذ بهائ چيه« :ديآنجا كه فرمود دم،يهم پرس هياستاد در مورد حجت :يرانيا يعل
 ياز عدم آگاه يناش ايبود  يتعمد ايآ .»آمد ينم انيبه م يسخن يو اطالعات يستيكاركرد ترور اي استينقش آنان در س

  ت؟يبهائانجمن نسبت به كاركرد 
  

كه  كرد يم تيفعال يدر چارچوب هي، انجمن حجتاولعلل مختلف داشته باشد.  تواند يمامر  نيا ،يرانيا يجناب عل :يشهباز

 - يمذهب يها تيكه من فعال يساواك بود. زماند ييتأانجمن مورد  ل،يدل نينكند. به ا كيرا تحر يحكومت پهلو تيحساس

 يعنياستان فارس كه از خاندان پهلوان  يس شهربانيپ محمدحسن پهلوان، رئيسرترا شروع كردم، دو سه بار  ياسيس

س اداره اطالعات ي، رئيفارس، و سرهنگ نادر سلطان يه ژاندارمريه، فرمانده ناحيپ زنديعموزادگان رضا شاه بود، و سرت

: اگر گفتبه من چند بار  يسرهنگ سلطانحتم كردند. يفارس كه در آن زمان سرگرد بود، مرا خواستند و نص يشهربان

  هستند. يمعقول يها كه آدم يكن ير نمكا تيچرا در انجمن ضد بهائ يكن تيفعال يخواه يم

و دانش در  قاتيانقالب هم شناخته نبود. امروزه سطح تحقاوائل در  يمسائل حت نينازل بود. ا ياسي، سطح دانش سدوم

  .ستيبا آن زمان ن سهيقابل مقا خيحوزه تار

پس از  يكه من غفلت طوالن . عرض كردمميبدان يرا تعمدن مباحث ياز ا هيانجمن حجت زياست كه پره نياسوم شق 

 نيرا به ا ياسيس -يكه جوانان مذهب دانم يمانجمن  اتريتأث ليدله را ب تيبهائ ياسيو كاركرد س تيانقالب نسبت به اهم

به  ازينسوم شق  ني. ارهيهاست و غ يكار انجمن تيپرداختن به بهائ اي ،ستين يمهم دهيپد تيبود كه بهائ دهيرسان جهينت

  .ستيمقدور ن ميبرا فعالًدارد كه  تر شيببحث 
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 رامونيپ يا شنامهيدرباره نما ،ييضايدختر بهرام ب ،ييضايب لوفرينبا  يا مصاحبه »زمانه ويراد« روزيد آرش دادگر:
» سرد يفصل  چهره به چهره در آستانه«با عنوان  شينما نيا] +[و فروغ فرخزاد انجام داده است.  نيالع قره تيشخص

در  نيالع قرهو نقش طاهره  يگر يباب غيمصاحبه مملو از تبل نيا يصحنه برود. تمام يقرار است در سوئد و آلمان به رو
 يرا هم بنوع انيباب ييبحث موعودگرا يحت ييدر جا يمشروطه است. و يو حت رانيا يجنبش اجتماع شرفتيپ

  تخطئه كرده و گفته است: 
زنان در خانه را  حبسما نقاب از چهره برداشت و چادر و روبنده و  خيبار در تار نياول يبرا نيالع قرهطاهره «

درك نكردن ابعاد  ينوع به تيما به بحث مهدو خيمهم در تار نيچن نيا يمردود اعالم كرد. فروكاستن حركت
   .»ماست خيدر تار ياجتماع حركت بزرگ روشنگرانه كي

با مرور  نيالع قره تيشخص يبر رو يسال كار مطالعات نيرا محصول چند شنامهينما نيا نيهمچن ييضايبلوفر ين
درباره  يخيچهار رساله تار(دكتر بقاءاهللا وثوق)،  شاعر بزرگ و مبارز عصر قاجار ،نيالع قرهطاهره مثل كتاب  يمنابع

از محقق  ييها )، نوشتهيمحراب نيالد ني(مع رانيا يمّلو  خواه يآزادشاعره  ،نيالع قرهقاسم افنان)، ل(ابوا نيالع قرهطاهره 
از  ي، كتاب1888تا  1887از  رانيسفر او به ا يها گزارش نيچنمو ه يجنبش باب براون درباره ليشناس ادوارد گرنو شرق

 Tahirih The بنام يسيزبان انگل به يكتاب نيهمچن و ياز دالرام مشهور رگ تاك ،يدكتر عباس امانت درباره جنبش باب

Pure ياسالم يبهائو ضد يدبابض يها تياذعان كرده است كه به سا يحت ياز خانم مارتا روت، اعالم كرده است. و 
 يها مشابه به تمام بخش ييها تيبا روا زيمنابع ن نيجانبه اعالم كرده كه اكي يريگ موضع كيرجوع كرده و در  زين

 يجمع بند تواند يممصاحبه  نياند. مرور ا كرده يگذار ارزش يها را منف اند اما آن طاهره اشاره كرده تيمثبت شخص
آن در زمان حاضر در بر داشته  يرامونيپ يشخص و كندوكاوها نيصورت گرفته درباره ا غاتيتبل لحاص رامونيپ يخوب

   باشد.
و  يتاج برغان نيزر تياز شخص انهيگرا مدرن و آرمان يفيارائه تعر از همه نوعش. ها دست آقازاده امان از :يمحمود احمد

كاش خود  يا است. زيانگتأثر يخيتار داديرو كيكردن  يغاتيمسئله و تبل نيمطرح شدن ا يخيتار طيعدم توجه به شرا

ثابت  ،يبه هر رو .كند يمب لمصاحبه ج نيتوجه را به ا شانيا يهنر امواكنش نشان بدهد چون هرچه باشد ن ييضايبهرام ب

 يبرابر دهيبه باب را ا تاج نيزر شيگرا ليدل نيتر مهم ييضايب لوفرين .شود يمدنبال  غاتيتبل نگونهيادر  يهدف خاص شود يم

را با عمامه سبز  يجوان ديصادقه كه در آن س يايرؤ دنيبر اثر د كند يماعالم  تاج نيزرجالب است خود  يداند ول يم زن و مرد

  آورده است. مانيبه او ا دهيو هوا د نيزم نيمشغول نماز خواندن ب

   كه جناب دادگر دادند: ينكيدرج كنم از ل نجايجداگانه ا دميقسمت را بد ند نيا هب هبفا:
شد.  ريدرگ زين يسنت ونيراه با روحان نيداشت و در ا يا خواهانه يافكار ترق ريركبيام: ييضايب لوفرين«

را به  رانيا يخود در راه ترق وندانيپ هم نيتر بزرگ انيبود كه با فرمان قتل عام باب نياشتباه او ا نيتر بزرگ
 يخواه يآزادكه با هر نوع فكر  عهيش تيروحان گاهبرداشت و ناخواسته به قدرت دست انيدست خود از م

  »رساند. ياريخود نبود،  ازاتيمخالف بود و حاضر به گذشتن از امت
  

 ليتسج شانيخود ا يشده ول ليتعلق دارند. پدرش تسج يبهائخانواده  كيبه  ييضايبهرام ب يآقا :يشهباز

به  ياست. سفر يسرشناس يبهائز يناست. خانم مارتا روت  يخانوادگ يفرهنگ راثيسنن و م ،تعلقات نينشده. ا

 نيبازماندگان ا يگفت: روز نيمارتا روت در قزو كرد. ليتجل اريو از او بس ديرا بوس نيالع قرهكرد و در خانه  نيقزو

  شان افتخار خواهند كرد. خانواده به مادر بزرگ

درباره مصاحبه خانم  ينكات 2011اوت  22/ 1390مرداد  31دوشنبه خ يدر تارسبوك، يفآزاد بحث ادامه [در 
  كنم:]  ينجا درج ميوند با بحث حاضر در ايل پيكه به دلمطرح شده » و زمانهيراد«با  ييضايلوفر بين
 يو فروغ فرخ زاد ساخته، برا نيالع قرهدرباره  يكه و يا شنامهيدرباره نما ييضايب لوفريبا خانم ن »زمانه ويراد« يگفتگو

  .دردسرساز شده ييضايخانم ب

» بر گذشته نيامروز ميانطباق مفاه«كه آن را  يروش ؛نيالع قرهمطرح كرده درباره  يبيعج يها حرف ييضايب خانم

 »يبيخودفر«و روم باستان، آن را  وناني جيرا يخنگاريدر نقد خود بر تار ،يو فوستل دوكوالنژ، مورخ نامدار فرانسو نامم يم

  است. مثالً:  بيعج انياز شورش باب ييضايخانم ب ريتعاب است. دهينام

جامعه،  شرفتيگسترش آموزش و پرورش و پ تيبر اهم ديها، حقوق برابر زن و مرد، تأك انسان يبرابر فكر«
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قتل، برابر  يمجاز دانستن فتوا ريآنان، غ يامام معصوم از سو ابتين يو نف ونيمحدود كردن قدرت روحان
 گريموارد د ياريو بس ينيمقامات د يدر تجارت و كسب ثروت برا منع شركت ان،يتمام اد روانيدانستن پ

  »فكر بدل كرد. نيا نيمبلغ نيتر از مهم يكيكه طاهره را به خود جذب كرد و او را به  ست ا يآن تفكر  دهيچك
بودند و  ريركبيام خواهانه يبالقوه اقدامات ترق نيمتحد نيتر يو مترق نيتر بزرگ ها ياست كه باب يمدع ييضايب

  نان دست زد:آاشتباه كرد به كشتار  ريركبيام

اشتباه او  نيتر شد. بزرگ ريدرگ زين يسنت ونيراه با روحان نيداشت و در ا يا خواهانه يافكار ترق ريركبيام«
 انيبه دست خود از م[را]  رانيا يراه ترق[در] خود  وندانيپ هم نيتر بزرگ انيعام باب بود كه با فرمان قتل نيا

  »برداشت.
برجسته  اريبس يزن و مرد شد كه در تفكر باب يبرابر يدهيمجذوب ا زياز هر چ شيب« نيالع قرهاست:  يمدع ييضايب

  »بود.

  آمده است: نيكامنت چن كيمواجه شده. در  يجالب يها ها با واكنش سخنان، در كامنت نيا

 يدشمن يخيتار تيروا كياز  انهيگرا و آرمان كيدئولوژيتعصب دارم و با نگاه ا خيدرست از تار تيبنده به روا«
 نيالع قره. ژاندارك با ديندار يخيتار يباف به دروغ ازين ديحقوق زنان و مردان اعتقاد دار يدارم. شما اگر به برابر

و  يدوره پهلو نيب رواقعيغ كيدئولوژينگاه تند ا يكه قربان ميهست يا وختهما نسل س د،يني. ببستين اسيشما قابل ق
 تاج نيبا مختصات زر يخيتار تيشخص كياز  يساز سيحوصله قد گري. دميانقالب و دوران جنگ و... شداوائل 
بهرام  م. در مورد ناميندار ،داده ي) انجام ميخودش مال محمد تق يكه توطئه ترور دشمنانش را هم (عمو ،يبرغان

 نيو ا دنديد يشما را م شنامهينما يتعداد اندك ديديكش ينم دكياو را  لياگر نام فام كنم يبه جرئت عرض م ييضايب
هنر خود را  جهيخود انتخاب و نت يبرا يانحصار ينام هنر كي كنم يم شنهادي. به شما پخواندند يمصاحبه را م

  .»دينيبب

  كامنت:  نيا و

آن از دست  يخود و آزاد هنيم يژاندارك با قهرمان شما. ژاندارك به خاطر سرافراز سهيو اما در مورد مقا«
 يبرغان تاج نيزر يفدا كرد. ول يسيگران انگل همدست با اشغال ونيمذهب فيكث يها گران جان خود را با حربه اشغال

بر سر مسئله هرات بود شورش و التهاب  سيبا استعمار انگل قابلهم ريدر گ رانيكه ا يبود كه زمان ياز افراد يكي
و  انيشورش باب ي. همزماندنديرا به دنبال خود كش ياديعده ز يمذهب زيدر كشور راه انداختند و با دستاو يمّلضد

امثال  قداماتقهرمان شما و ا يها تيفعال نديدارد؟ برآ ياميچه پ تانيبرا رانياستقالل ا يايدر اح ريركبياقدامات ام
  .»ديانجام رانيكامل قندهار و هرات از ا ييو جدا ريركبيو شورش ساالر در خراسان به قتل ام يآقاخان نور

  

  ]:1390مرداد  21از [ادامه بحث 
در استان فارس رخ داد  ها يسيالدوله و انگل صولت نيكه ماب ي. در جنگديخسته نباش ،: سالم استاديالد مسعوديم
  نه؟ اي دكردن ها يسيبه انگل يجنگ كمك نيدر ا انيبهائ اين آاكردند و به نظرت يم يباز يچه نقش انيبهائ

كنم امروز به  يفكر م .ينيو برادران و خواهران د يطاعات و عبادات استاد شهباز يقبول ي: با آرزوين بلخيالد جالل
الخصوص نسل جوان فكر  ي) مردم علهي(اخبار هيخيدرباره مذاهب منتجه از دل ش حيخاطر نداشتن اطالعات صح

نقل  يكاظم رشت ديباب از س ديس نيك جمله درباره همي !رينخ .هستند يرافضدخ تيماه يها دارا فرقه نيكنند ا يم
نكته  نيرا به ا ذيكرد و توجه تالم ليدرس و بحث را تعط يرشت ديفتاب از روزنه به دامن باب افتاد سآچون « است كه:

و رهروان در  رهبران ،يفاضل مازندران اسداهللا» (او. يبه سو يماست و نور اله انيجلب نمود كه قائم هم اكنون در م
 تاليتأوو  يگر يخرافات و اخبار) 31-28صص  ،عيبد 132 سنه ،يمطبوعات امر يدوم، مؤسسه مّلجلد  ،انياد خيتار
 انيشواياز شاهزادگان قاجار و از پ ،يخان كرمان ميهرچه حاج محمدكر كه يآخر دامان آن را گرفت بطور هيخيش
 اغراق در صفات ائمه يعني ،يياحمد احسا خيش يكارها .نشد كه نشد رديرا بگ هيباب تاليتأو يخواست جلو ،يخيش

، همه و همه دست در دست هم داد و ياخبار يمالها يها گاهياز استحمار بشر در تبرك جا يبردار (ع) و بهره
و  هيپا يو تا سرحد مرگ ب يدرآورد من يها نيآئ رويلوح را پ سواد و ساده يملت گرسنه و خسته از ظلم و باز]  ي[تعداد
كشت و  يرا م يازل ييبها. به جان هم افتادند روانشيكه شقه شقه شده و پ ديسال هم نكش 19به  يكرد كه حت ياساس

به عكا (بهاء  يگرياش) و د (صبح ازل و دسته قبرس يبه ماغوسا يكيكشت و كشتار كردند كه قدر  . آنرا ييبها يازل
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 ام. كرده قيها تحق سره درباره آنكيتاكنون  ها شدم فرقه نيكه متوجه ا ييراهنماسوم سال  از. شدند دياش) تبع و دسته
ها نه فقط استعمار  فرقه نيا شيدايعلت پ يعتيشوم كه به قول دكتر شر يمتوجه م گذرد، يامروز كه هشت و نه سال م

  . [...]بود »استحمار«تر  مهمو فقر و ظلم بلكه از همه  يو استبداد داخل يخارج
او شدم از ككنج يليخر خواندم و چون خآمن مطلب شما را تا  با سالم و عرض ادب خدمت استاد. :يسجاد ناصر

  م.نك دايپ ،دياشاره فرموده بود يكه حضرتعال ،را يتيآنستم كتاب مرحوم اصبح زود به جستجو در نت پرداختم و تو
  

منتشر كردم. بحث  سبوكميدر صفحه ف نيدرباره بحر يديجد ادداشتيمرداد.  22صبح شنبه،  11:36: ساعت يشهباز

  م مانند سابق. يريگ يم يپ ديجد ادداشتي ليآزاد را ذ
  

صلح  انيكودكانه مدع اتيمتأسفم از ادب اريطاعات. بس يقبول يآرزو و[...] ها سالم و  استاد پس از مدت: يثميثم ميم
  [...] ها به شما. آن يادب يكل و ب

  شان بود. نيتر و پرزحمت نيدتريمف صفحه از نيا .ديراگفت ها يگفتن استاد. ديخسته نباش: يبهروز كلورز
 يا فرقه نيچن جاديو ا تيبهائ پاسخ سئوال من از قلم افتاد استاد. از نظر شما ظهور باب و متعاقباًام بزرگمهر: يپ

 نيطرح شده و به ا ييها افراد نقشه نيبعد از ظهور ا كه نيا ايبود و  نياهداف مع يشده برا يطراح شياز پ يا نقشه
  حركت جهت داده شد؟

  

   ]+، +[ .دو مقاله بنده نيد به ايرجوع فرمائ ،: جناب بزرگمهريشهباز
  

   با بود.يز يليخبود.  يرضا مسعود: عاليعل


