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پیش گفتار
پشت پرده ی سیاست

که  بودند  آن  بر  بسیاري  بهائّیت،  آن  پي  در  و  بابّیت  پیدایش  آغاز  همان  از 
و  اختالف  ایجاد  براي  ماجرا  این  از  برداري  بهره  در  تزاري  روسّیه ی  کشور  پاي  جاي 
روسیه،  امپراطوري  انقراض  از  پس  پیداست.  روشني  به  ایران،  ملت  میان  در  دودستگي 
قرار  کبیر،  بریتانیاي  امپراطوري  یعني  پیر،  استعمار  برداري  بهره  مورد  کاماًل  بهائّیت، 
جریان  در  عثماني،  امپراطوري  از  آن  جداسازي  و  فلسطین  اشغال  در  ویژه  به  گرفت. 
بدانسان  داشت،  کلیدي  نقش  بهائیان،  دوم  پیشواي  عبدالبهاء،  اول،  جهاني  جنگ 
امپراطوري  جانب  از   knighthood پهلواني  لقب  دریافت  به  مناسبت  همین  به  که 
و  بهائیان،  سوم  پیشواي  شوقي،  روزگار  در  شد.  نامیده   Sir و  گردید  مفتخر  انگلیس، 
و  فرقه  این  میان  حسنه ی  روابط  اشغالي،  فلسطین  در  اسرائیل  کشور  استقرار  از  پس 
ملت  جهات،  همین  به  نهاد.  گسترش  به  رو  اسرائیل،  ویژه  به  و  استعماري  کشورهاي 
کشورهاي  پرداخته ی  و  ساخته  بهائیت  که  رسیدند  باور  این  به  اوائل،  همان  از  ایران 
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نمی  تابند  بر  بهائیان  از  بسیاري  را  تلخ  سخن  این  که  است  روشن  البته  است.  استعماري 
این  با  پیشوایانشان  میان  صمیمي  و  گرم  روابط  تأویلي،  و  توجیه  هر  با  تا  می کوشند  و 

کشورها را، عادي و معمولي و حّتي االهي و آسماني! جلوه دهند. 
برخي      جواب  و  است  مثبت  برخي  جواب  تأکید.  برخي  و  می کنند  انکار  برخي 
می کند  دفاع  سخت  عقیده اش،  از  کسي  هر  و  می زند  را  خودش  ساز  کسي  هر  منفي. 
مي توان  چگونه  چیست؟  حقیقت  یافتن  راه  اّما  آید.  وارد  افکارش  بر  خدشه ای  مبادا  تا 

از میان این طرف داري هاي قاطعانه، حقیقت را به دست آورد؟
طول  در  که  نکته ای  و  نمی شود  میّسر  تحقیق  و  تتّبع  به  جز  که  است  هدفي  این، 

تحقیق، الزم به نظر مي رسد، رعایت انصاف و دوري از تعّصب بي جاست.
نشانده ی  دست  بهاییت  راستی  به  آیا  دارد؟  حقیقت  مّدعا  این  که  بفهمیم  کجا  از  راستی 
به  مسلمانان  سوي  از  تهمتي  و  اساس  بي  اّدعا،  این  یا  است  استعماري  سیاست هاي 

بهاییان است؟
مي گویند:  که  است  این  می کنند،  مطرح  مّدعا  این  رّد  بر  بهاییان  که  دلیلي  اّولین 
همان  از  و  نیست؛  کننده  قانع  دلیل  این  ولي  است.  حرام  ما  دین  در  سیاست  در  دخالت 
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دیانت،  یک  در  حکم  یک  وجود  اّدعاي  صرف  زیرا  است؛  غیرمنطقي  دفاع هاي  دسته 
در  زدن  تهمت  چون  بگویند:  می توانند  هم  مسلمانان  یعني  نیست.  آن  انجام  ضامن 
همکار  و  حامي  حقیقتاً  شما  و  نمی زنیم  تهمت  شما  به  ما  پس  است،  حرام  ما  دین 
و  است  درست  بهائیان  استدالل  آن  نه  ترتیب  این  به  هستید.  استثمارگر  کشور هاي 
نیاز  برون دیني  مطلبي  به  حقیقیت،  یافتن  براي  مسلمانان.  دادن  پاسخ  گونه  این  نه 

داریم، نه درون دیني.
مراجعه  راه،  بهترین  تاریخي،  جریان  یک  نادرستی  یا  و  درستی  نمایاندن  براي 
مقبول  آمده است،  مسلمانان  تاریخ  در  چه  آن  هر  دیگر  سوي  از  ولي  است.  تاریخ  به 
بهائیان،  قبول  مورد  تاریخي  کتاب هاي  از  که  است  آن  راه  بهترین  باز  نیست.  بهائیان 

بهره ببریم تا جاي هیچ گونه اعتراضي باقي نماند.
براي  را  حقیقت  که  آورده ایم  دست  به  مطالبي  مطالعه،  این  در  خوش بختانه       
و  بخوانید  را  مطالب  این  خردمند  خواننده ی  شما  اینک  می کند.  روشن  جویندگانش 
است،  بهائیان  کتاب های  از  برگرفته  که  روشنی  تاریخي  شواهد  با  کنید.  داوری  خود، 

مطلب براي بسیاری از فرهیختگان روشن است. بنگرید که چه می بینید!
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اشاره

آمده  فراهم  دفتر  دو  در  بیگانه،  عوامل  با  بهائّیت  و  بابّیت  رابطه ی  موضوع 
است که هر دفتر خود، دو پرده دارد:

تزاری  روسیه ی  با  بهائیت  و  بابیت  روابط  بررسی  به  نخست،  دفتر  در   ●
پرداخته ایم و آن را » جای پای تزار « نام نهاده ایم. 

بررسی  عثمانی،  امپراطوری  و  بهائیت  روابط  به  اشاره  از  پس  دوم  دفتر  در   ●
آن  و  آمده است  اسرائیل،  آن،  پی  در  و  انگلیس  با  بهائیت  صمیمی  و  گرم  روابط 

را » پیر استعمار « نامیده ایم.
مولود  اگر  حتی  بهائّیت،  و  بابّیت  که  می گردد  باز  موضوع  این  به  عنوان،  دو  هر 

استعمار نباشد، در آغوش بیگانگان و استعمارگران، نشو و نما یافته است.
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پرده ی سوم: آغوش گرم استعمارگر پیر
چاپلوسی و دعای دروغین

به  سوء قصد  ماجرای  از  پس  بهاء اهلل  که  خوانده اید  بهائیت  پیدایش  داستان  در 
به  و  یافت  نجات  مرگ  از  روس  سفیر  پی گیر  تالش های  با  شاه،  ناصرالدین  جان 
که  عثمانی-  دولت  برادرش،  و  او  میان  اختالف  گرفتن  باال  پی  در  و  شد  تبعید  عراق 
و  خانواده  با  همراه  را  بهاء اهلل  می کرد-  حکومت  فلسطین  و  عراق  بر  روزگار  آن  در 
امر  زمام  عبدالبهاء  پسرش  بهاء اهلل  مرگ  از  پس  کرد.  تبعید  فلسطین  به  پیروانش 
پدر،  از  پیروی  به  نیز  او  خواندیم،  این  از  پیش  که  چنان  گرفت.  دست  به  را  بهائیان 
که  هنگام  آن  بود.  بهّیه  دولت  آن  دعاگوی  و  روس  امپراطور  سرسپرده ی  هم چنان 
کشور  در  چون  بار  این  و  ماند  حامی  بدون  عبدالبهاء  پاشید،  هم  از  تزاری  روسیه ی 
ایزد  درگاه  از  و  یافت  توفیق  امپراطوری  آن  دعاگویِی  به  می کرد،  زندگی  عثمانی 

متعال عاجزانه چنین درخواست کرد:
ُفیوضاتَِک  َو  َمدانِیَّه·ِ·  الصَّ تَوفیقاتَِک  َو  الَغیبِیه·ِ·  بَِتأییداتَِک  أسَئُلَک  إلهي  إلهي   «
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ِفي  ِن  التََّمکُّ َعلَي  ِدیَّه··ََ   الُمَحمَّ الِخالَفَه··ََ   َو  الُعثمانِیََّه··ََ  الِعلَِّیه··ََ   ولَه··َ  الدَّ ُتَؤیَِّد  أن  حمانِیَّه·ِ·  الرَّ
َمرَکَز  تَحِفَظ  و  اآلفاِت  َعِن  إقلیَمها  َتُصوَن  أن  و  الَعرِش!  َعلَی  اإلستقراِر  و  األرِض 

ِخالَفتِها َعِن الُملِّمات. «۱
رحمانیت،  فیوضات  و  صمدانی  توفیقات  و  نهانی  تأییدات  به  تو،  از  خدایا!  خدایا 
مکنت  در  را  محمدی  خالفت  و  عثمانی  مرتبه ی  بلند  دولت  تا  می کنم  درخواست 
می خواهم  تو  از  نیز  و  فرمایی.  تأیید  عرش!؟  در  استقرار  و  زمین  در  یافتن  قدرت  و 
از  را  خالفتش  مرکز  و  داری  مصون  آفت ها  از  را  امپراطوری  این  سرزمین های  تا 

سختی ها حفظ فرمایی.
را  عثمانی  دولت  ماندگاری  و  بقا  خداوند  از  عبدالبهاء  جناب  ترتیب  این  به       
و  می نامد   » محمدّیه  خالفت   « را  آنان  حکومت  آن،  بر  افزون  و  می کند  درخواست 
بر  بودن  االهی  ُمهر  و  می پندارد  اسالم  پیامبر  جانشینان  و  خلیفگان  را  آنان  آشکارا 
در  را  آن  استقرار  زمین،  در  امپراطوری  یافتن  قدرت  بر  عالوه  و  می زند  حکومت  آن 
نفهمیدیم.  چیزی  ما  عرش،  در  عثمانی  حکومت  استقرار  از  می کند!  آرزو  نیز  عرش 

1- مکاتيب ]= نامه های عبدالبهاء[ 2: 312. 
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و  آسمان  اهل  بر  عثمانی  حکومت  تا  است  کرده  درخواست  خداوند  از  ایشان  شاید 
جناب  دعای  این  در  که  دیگری  لطیف  نکته ی  باشد.  داشته  سیطره  نیز  فرشتگان 
جاودانگی  و  اکرم  پیامبر  خاتمّیت  به  ایشان  ضمنی  اقرار  است،  نهفته  عبدالبهاء 
شوکت  و  قدرت  ماندگاری  بر  خداوند  از  درخواست  با  ایشان  زیرا  است؛  اسالم  دیانت 

امپراطوری در زمین، بر جاودانگی اسالم نیز، پای فشرده است.
ترجمه ی دنباله ی دعا را هم می آوریم که بسی خواندنی است:

خویش  حمایت  و  حفظ  کهف]=غار[  در  را  عثمانی  حکومت  خداوند!  »ای           
دیدگان  با  پیوسته  و  باش  نگاهبان  خودت  عنایت  دید ه ی  به  را  آن  و  بدار  مصون 
پاس  را  نورانی  مبارک  بقعه ی  عثمانی  حکومت  زیرا  بگیر.  بر  در  خویش  مهرگستری 
بهائیان  سر  بر  حمایتش  سایه ی  و  دارد  خویش  پناه  در  را  سینا  وادی  و  می دارد 
بسی  تو  همانا  و  توانایی  بخواهی،  که  آن چه  بر  تو  همانا  خداوند  ای  است.  گسترده 

قوی و قدرتمندی!«
جناب  عاجزانه ی  و  خالصانه  درخواست های  و  دعاها  از  قسمت  این  به  توجه        
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عبدالبهاء مهم است که می گوید:  
َو َیمَتدُّ ِظلُّ ِحماَیتِها علی رؤِس األِحّباء.

سایه ی حمایت حکومت عثمانی بر سر بهائیان گسترده است.
که  کنید  مالحظه  بعد،  صفحه  چند  در  تا  باشید  داشته  خاطر  به  را  نکته   این        

جناب شوقی بر خالف نظر پدربزرگ گرامیش، چه سخنانی گفته است.
مصونّیت  و  عثمانی  حکومت  ماندگاری  بر  تأکید  ضمن  ایشان  ترتیب  این  به        
اعتراف  و  می گذارد  صّحه  نیز  دولت  این  عدالت گستری  بر  امپراطوری،  سرزمین های 
سلطه اش  تحت  سرزمین های  سرتاسر  در  عثمانی  دولت  دادگری  پرچم  که  می کند 
درخواست  قادر  و  قاهر  خداوند  از  را  لشگریانش  چیرگی  و  سلطه  و  است  گسترده 
ملتمسانه ی  درخواست های  و  عاجزانه  سراسر  سخنان  می آید  حیفمان  می کند. 
قبل  دعای  ادامه  در  عثمانی،  حکومت  سیطره ی  برای  خداوند  درگاه  از  را  ایشان 

نقل نکنیم: 
می کنم  درخواست  تو  از  برگزیده ات،  فضل  و  قدس  فیض  به  من  خداوند،  ای   ...«
سرتاسر  در  دادگریش  خیمه های  ریسمان های  که  را  دادگر  حکومت  این  که 
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که  حکومتی  فرمایی.  تأیید  پابرجاست،  و  استوار  دوردست  و  پهناور  سرزمین های 
دادگری، درخشش آن را در سرزمین های آبادان و نورانی اش آشکار کرده است.

خدایا، لشکریان و پرچم برافراشته ی امپراطوری عثمانی را تأیید فرما! 
کلمات و آیات ]=فرمان های[ این حکومت را نافذ گردان!

پروردگارا، حامیان حکومت عثمانی را حمایت فرما!  
ای خداوند، تمامی آن چه را که در این حکومت باید حفظ فرمایی، نگاهبانی کن.

شهرت و نیک نامی این امپراطوری را فراگیر فرما.
آثار و نشانه هایش را شایع و منتشر کن و پرچم هایش را برافراشته ساز.

را  اشیا  تمامی  که  خود  قاهر  قدرت  با  را  درخواست ها  این  تمامی  متعال،  قادر  ای 
است،  نموده  رخ  آفرینش  ملکوت  در  که  خویش  آشکار  قوت  با  و  است  فراگرفته 
مقتدر  تو  و  بخواهی  خود  که  هستی  کسی  هر  مؤّید  تو  همانا  برسان.  انجام  به 

قدیری!«
توّجه  است،  آمده  خالصانه  دعاهای  این  در  که  عباراتی  و  جمالت  از  یک  هر  به  اگر 
عثمانی  حکومت  به  را  افندی  عباس  جناب  سرسپردگی  و  ارادت  میزان  فرمایید، 
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که  دورانی  تمام  در  ایشان  که  است  آن   دیگر  مهم  نکته ی  ضمن  در  درمی یابید. 
شناخته  مسلمان  یک  عنوان  به  پیوسته  می کرد،  زندگی  عثمانی  حکومت  قلمرو  در 
عبدالبهاء،  جناب  انگلیس،  توّسط  فلسطین  سرزمین  اشغال  دوران  در  حّتی  می شد. 
جماعت  نماز  حرمت  وجود  با  و  می داد  ادامه  چنان  هم  را  نمایی«  »مسلمان  روش 
می کرد،  شرکت  مسلمانان  جماعت  و  جمعه  نماز های  در  تنها  نه  بهائیت،  و  بابیت  در 

بلکه نقش »پیش نماز« را هم ایفا می نمود.
برای نمونه به دو سند که در پی می آید توجه کنید:

وجود  با  ناسوت  جهان  در  مبارکش  توقف  جمعه  آخر  در  »]عبدالبهاء[   :۳۱۸  :  ۳ بدیع  قرن   -۱
ستگی و ضعف فراوان جهت ادای صلوه·· ظهر در جامع مدینه حضور به هم رسانید...«

در   ... بدیع  به  ملقب  بزرگ  میرزا  جناب   « )پاورقی(:   ۷6۸ و   ۷6۷  :  2 مختوم  رحیق   -2
مسجدی[  جامعی]=  به  غروب  هنگام  تا  بود  سرگردان  نموده  عکا  به  ورود   ۱2۸6 سال 
صلوه··   امامت  برای  عبدالبها  اعظم  غصن  حضرت  که  دانست  دید؛  ایرانی  جمعی  و  رسید 
را  ذیل  رباعی  تمام  ُسرور  با  می کنند  اقتدا  آنحضرت  به  اصحاب  از  عده ای  و  شده  حاضر 

بر روی قطعه کاغذی نوشته تقدیم نمود: اقتدا می کنم بابن اهلل....
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اتهام جاسوسی و پیشینه ی آن
دل  تا  می کوشید  چاپلوسانه  و  دروغین  دعاهای  آن  با  عبدالبهاء  جناب  چند  هر 
قواي  کّل  فرمانده ی  پاشا،  جمال  اما  آورد؛  چنگ  به  را  عثمانی  حکومت  امور  اولیای 
داستان  این  به  می دانست.  مجرم  و  مّتهم  را  او  و  بود  مظنون  او  به  سخت  عثماني، 

که خود جناب عبدالبهاء تعریف می کند، توجه کنید: 
شده  سوار  االغ  بر  خواست  مرا  مالقات  و  رسید  عکا  به  پاشا2چون  جمال   «
و  نشاند  کنارش  به  مرا  و  کرد  استقبال  دید  مرا  که  همین  رفتم.  خانه اش  قصد  به 
را  تو  ایران  دولت  جهت  همین  به  و  دیني  در  مفسدین  از  تو  گفت:  چنین  بی مقدمه 

2- در لغت نامه ی ده خدا در باره ی او چنين می خوانيم: از رجال دولت عثماني است که با انوارپاشا و طلعت پاشا ارکان ثالثه ی دولت 
عثماني، فرقه ی جوانان ترک را تشکيل مي دادند. وي در جنگ بين المللي سابق )اول ( حاکم شامات بود و جمع کثيري از روسا و زعما 
و فضال و اعيان سوريه را به  جرم استقالل طلبي و به تهمت خيانت به  دولت عثماني اعدام نمود. در بيست وششم ذي القعده 1340 
هجری قمری مطابق بيست ويکم ژوئيه 1922 م . در تفليس به دست چند تن افراد مجهول الهويه به قتل رسيد. )وفيات معاصرين 

محمد قزويني، مجله يادگار سال سوم شماره چهارم (
به راستی شگفت انگيز و پرسش برانگيز است که چرا جناب عبدالبهاء برای ماندگاری و برقراری حکومتی که چنين کسانی در رأس امور 
آن بودند، دعا می کند. در ضمن اين جمال پاشا، يکی از کسانی است که در کشتار ارامنه  هم دست داشته است. به خاطر داريد که جناب 

عبدالبهاء در باره ی چنين کسانی چه دعای خالصانه ای کرده است: »پروردگارا، حاميان حکومت عثمانی را حمايت فرما!« 
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و  ]خنده دار[  مضحک  جوابي  باید  و  است  ترک۳  که  اندیشیدم  نمود.  تبعید  اینجا  در 
مسکت ]= ساکت کننده[ داد! «4

را  آن  است  کوشیده  افندی  شوقی  چند  هر  که  دارد  پیشینه ای  سوءظّن،  این 
و  پیر  استعمارگر  سیاست های  با  که  هوشمندانی  اما  دهد،  جلوه  دیگر  گونه ای  به 
اجازه  است.  قرار  چه  از  ماجرا  که  می یابند  در  خوبی  به  آشنایند،  انگلیس  کهنه کار 
خوانندگان  به  را  داوری  و  بیاوریم  است،  کرده  نقل  افندی  شوقی  که  را  چه  آن  دهید 
بهاء اهلل،  جناب  به  مردمان  اقبال  اّدعای  پی  در  افندی،  شوقی  بسپاریم.  هوشیار 

3- توجه داريد که يکی از شعارهای بسيار پر سر و صدای بهائيان – که بر سر هر کوی و برزن بانگ می زنند- شعار » وحدت عالم 
انسانی« است. در پرتو تعليم وحدت عالم انسانی، بايد اين گونه بود که جناب عبدالبهاء مدعی است:

بيگانگان را مانند آشنا معامله نمائيد و اغيار را به مثابه ]=مانند[ يار نوازش فرماييد، دشمن را دوست ببينيد و اهرمن ]= شيطان[ را مالئکه 
شماريد، جفاکار را مانند وفادار، به نهايت محبت رفتار کنيد و گرگان خونخوار را مانند غزاالن ختن و ختا مشك معطر به مشام رسانيد. 
خائنان را ملجآ و پناه گرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان. – مکاتيب ]= نامه ها[ عبدالبهاء جلد سوم، صفحه ی 160-بر اساس 
اين سخنان، جمال پاشای گرگ خون خوار و غدار را بايد دوست داشت و مانند آهوان ختن و ختا مشك معطر به مشامشان رسانيد، نه 

آن که گفت: ترک است ... و با اين سخن، به خاطر خون خوار بودن يك نفر، يك نژاد را تمسخر کرد.

4- اسراراآلثار خصوصی3: 42. فاضل مازندارانی، از نويسندگان بزرگ بهائی، مجموعه ای در شرح واژه های فلسفی و عرفانی فراهم 
آورد که نامش را اسرار اآلثار نهاد. اين مجموعه چاپ نشد. همين کار را با برخی از واژه هايی که در کتاب های بهائی به کار رفته است، 

انجام داد و نام آن را اسرار اآلثار خصوصی نهاد. به اين معنا که واژه های مربوط به بهائيت را توضيح داده است. 



بهائی پژوهی

16

چنین مّدعی می شود:
بند  در  و  شهرت  و  نام  طالب  که  خارجه  دول  کارگزاران[   =[ عّمال  از  پاره ای   «
از  خواستند  نظریشان،  کوته  و  اطالع  ]=کاستی[  نقصان  به  نظر  بودند،  عّزت  و  مقام 
نیازها[  مآرب]=  و  سیاسّیه  مقاصد  پیشرفت  در  بهاء اهلل  حضرت  مساعدت  و  پشتیبانی 
بود  این  نمایند.  استفاده  بود-  مردود  و  منفور  کلی  به  اقدس  ساحت  در  که   – ماّدیه 
و  امور  گونه  این  در  را  اقدس  وجود  مداخله  عدم  صریحًا  و  اکیداً  مبارک  هیکل  که 

حصر افکارشان را در مسائل روحانیّه و اخالقیّه، اعالم فرمودند. «۵
درمی یابند  خوبی  به  عبارات  این  از  سیاست خوان  و  سیاست دان  هوشمندان 
دریافته  خوبی  به  نظریشان!«  کوته  و  اطالع  نقصان  به  نظر   « خارجه  دول  عّمال  که 
و  سیاسیه  مقاصد  پیشرفت  در  بهاء اهلل  حضرت  مساعدت  و  پشتیبانی   « از  که  بودند 
نظری،  کوته  و  فهمی  کم  وجود  با  آنان  راستی  ببرند.  بهره  می توانند   » مادیه  مآرب 
بسیار  عامل  اهلل  بهاء  حضرت  که  بودند  برده  پی  دقیقه  و  لطیفه  این  به  چطور 
صورت  هر  به  است؟  آنان  مادی  نیازهای  و  سیاسی  اهداف  به  رسیدن  در  کارسازی 

5-قرن بديع2: 133 و 134.چاپ 120 بديع و 125 جاپ 125 بديع
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آنان چنین تشخیصی داده بودند و از همین رو بود که:
سمت  اوقات  آن  در  که   - کمبال6  باروز  آرنولد  سر  کلنل  دیگر  طرف  از   «
حضرت  مقامات  علّو  چون  بود-  حائز  بغداد  در  را  انگلستان  دولت  قونسولی  جنرال 
که  طوری  به  و   – معروض  انور  محضر  به  دوستانه  شرحی  نمود،  احساس!  را  بهاء اهلل 
تبعّیت  و  حمایت  قبول  داده-  شهادت  األقدس  نفسه  به   ] بهاء اهلل   =[ مبارک  هیکل 
حضوری  تشّرف  در  و  نمود  پیشنهاد  مبارک  محضر  به  را  خویش  متبوعه  دولت 
ویکتوریا  ملکه ی  با  مکاتبه  به  مایل  بهاء اهلل  حضرت  آنگاه  هر  که  گردید  متعّهد 
حاضر  داشت  معروض  حتی  نماید.  اقدام  انگلستان  دربار  به  اوراق  ارسال  در  باشند، 
هر  یا  هندوستان)!؟(  به  اقدس  هیکل  استقرار  محل  که  کند  فراهم  ترتیباتی  است 
این  قبول  از  بهاء اهلل  حضرت  یابد.  تبدیل  باشد،  مبارک  نظر  مورد  که  دیگر  نقطه ی 

رأی خودداری فرمودند و اقامت در خاک سلطان عثمانی را ترجیح دادند.«۷
از عبارات شوقی چند نکته مستفاد می گردد:

بهاء  حضرت  مقامات  واالیی  و  برتری  بغداد،  در  انگلستان  دولت  سرکنسول    .۱
Col. Sir Arnold Burrows kimball -6

7- قرن بديع 2: 134.
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اهلل را احساس می کند.
است(  بوده  االهی  و  معنوی  کاماًل  حس  یک  البد  )که  احساس  این  پی  2. در 

نامه ای به جناب بهاء اهلل می نویسد.
انگلیس  دولت  رسمی  حمایت  که  می کند  پیشنهاد  ایشان  به  سرکنسول  ۳. جناب 

را پذیرا باشد.
دولت  آن  از  کنسول  جناب  که  دولتی  می کند:  پیشنهاد  ایشان  به  4. هم چنین 
اهلل  بهاء  حضرت  از  است  حاضر  کبیر،  بریتانیای  امپراطوری  می کند،        یعنی  پیروی 

تبعّیت کند!؟ 
است:  فرموده  ایشان  چون  برمی آید.  همین  شوقی  جناب  جمله ی  از  راستش 
پیشنهاد  مبارک  محضر  به  را  خویش  متبوعه  دولت  ]=پیروی[  تبعیت   ... قبول   ...«
پیشنهاد  ایشان  منظور  و  است  کرده  اشتباه  کتاب  مترجم  می رسد  نظر  به  اما  نمود.« 

پذیرفتن تابعیت دولت انگلیس توسط بهاء اهلل باشد.
را  اهلل  بهاء  جناب  مکاتبه ی  ترتیب  که  می شود  متعهد  حضوری  مالقات  ۵. در 

با ملکه ی استعمارگران پیر، فراهم کند.
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باشند،  مایل  اهلل  بهاء  جناب  اگر  که  می کند  پیشنهاد  سرکنسول  6. جناب 
مایل  ایشان  که  دیگر  کجای  هر  یا  انگلستان؟(  به  نه   ( هندوستان  به  را  ایشان 

باشند، بفرستند.
و  نمی پذیرد  را  مذکور  پیشنهادهای  از  یک  هیچ  ظاهر  به  اهلل  بهاء  ۷. جناب 

اقامت در خاک عثمانی را ترجیح می دهد. 
حکمت  انگلیس،  با  عبدالبهاء  جناب  پیدای  و  پنهان  روابط  پی  در  بعدها،  البته 
و  می نماید  رخ  اهلل،  بهاء  سوی  از  استنکاف  این  و  سرکنسول  جانب  از  تعارفات  آن 
روسیه  دولت  وسیله  ی  به  جانش  نجات  خاطر  به  اهلل  بهاء  جناب  که  می شود  معلوم 
شده  مرگ  به  محکوم  شاه  ناصرالدین  ترور  در  داشتن  دست  اتّهام  به  که   – تزاری 
همان  در  نمی خواسته  ایشان،  از  کشور  آن  آشکار  های  حمایت  از  برخورداری  و  بود- 

حال با رقیب روسیه ی تزاری، مغازله ی سیاسی کند. 
انگلیس،  باره ی  در  عبدالبهاء،  پسرش  نقل  به  جناب،  همین  دیگر  سوی  از  اما 
فراهم  آینده  در  ایشان  از  انگلیس  حمایت  برای  را  زمینه  تا  بود  فرموده  نازل  الواحی 

کند: 
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مکرر  انگلیس  فخیمه ی  دولت  سیاست  حسن  و  عدالت  ذکر  مبارک  الواح  در   «
شدیده  صدمات  از  بعد  دیار  این  اهل  الحقیقه  فی  و  شد.  مشهود  حال  ولی  مذکور، 

به راحت و آسایش رسیدند. «۸ 
بهاء اهلل  جناب  مشّیت  سماء  از  الواحی  چنین  راستی  به  آیا  که  نمی دانیم  ما 
می  فرماید  زمانی  در  را  سخنان  این  عبدالبهاء  جناب  چون  خیر.  یا  است  شده  نازل 
انگلیس  دولت  اشغال  به  هم  فلسطین  سرزمین  و  شده  نابود  روسیه  امپراطوری  که 
ادعای  باب  از  انگلیس،  دولت  پیروزی  پی  در  سخنان  این  دارد  احتمال  بود.  آمده  در 
نسبت  اهلل  بهاء  جناب  به  عبدالبهاء  جناب  توسط  حادثه!،  وقوع  از  پس  پیش گویی 
چیزی   نازله،  الواح  آن  از  اّدعا،  این  مورد  در  ایشان  آن که  ویژه  به  باشد.  شده  داده 
بهاء  که  سخنی  به  توجه  با  مّدعا،  این  درستی  پذیرفتن  فرض  به  نفرموده اند.  نقل 
سیاست  حسن  به  اعتراف  نیز  و  انگلیس  امپراطوری  عدالت گستری  باره ی  در  اهلل 
در  اهلل  بهاء  پسر  نقش  و  داد  رخ  آینده  در  که  حوادثی  به  عنایت  با  نیز  و  دولت  آن 
شوقی،  اّدعای  به  بنا  و  ظاهر  به  چند  هر  که  می گردد  معلوم  روشنی  به  حوادث،  آن 

8-مکاتيب3: 346.
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پیشرفت  در  اهلل  بهاء  حضرت  مساعدت  و  پشتیبانی  از  نتوانستند  خارجه  دول  عّمال 
جناب  وجود  از  وری  بهره  این  اما  شوند؛  مند  بهره  مادیه،  مآرب  و  سیاسیه  مقاصد 

عبد البهاء به خوبی انجام گرفت.
نظر«  »کوته  سیاست مداران  تنها  نه  که  بگوییم  هم  را  این  جا  همین  البته 
مقامات!«  »علّو  به  نیز  فرانسوی  اطالع«  »کم  سیاست پیشه های  بلکه  انگلیسی، 
حضرت  مساعدت  و  پشتیبانی  از   « تا  بودند  صدد  در  و  برده  پی  بهاء اهلل  حضرت 
استفاده  خود،  متبوع  کشور   » مادیه  مآرب  و  سیاسیه  مقاصد  پیشرفت  در  بهاء اهلل 

کنند. چنان که در اّیامی که ایشان در ادرنه بود:
محرمانه  داشت  بهاءاهلل  حضرت  با  دوستي  سابقه ی  که  فرانسه  قنسول  نایب   «
مالقات  یک  دارد،  مقصد  چه  ندانند  مأمورین  که  طوري  به  و  شتافت  حضور  به 
نمود  اظهار  قسم  این  را  خود  مرام  داده،  انجام  کمتر  یا  ساعت  نیم  مدت  در  خصوصي 
را  شما  ما  تا  گویید  فرانسه  تابع  را  خویش  و  جویید  بیزاري  اسالم  تبعّیت  از  شما  که 

تقویت نماییم. « ۹ 

9-الکواکب الدرية1: 380 و 381.
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از این بیانات تاریخی نکات لطیف و دقیقی مستفاد می شود:
چرا  و  کجا  از  است.  داشته  دوستی  سابقه ی  فرانسه  کنسول  نایب  با  اهلل  بهاء  ۱. جناب 

و چگونه؟ نمی دانیم.
2. ایشان محرمانه؟! طوری که مأمورین ندانند، به حضور جمال مبارک می رسد.

اهلل  بهاء  جناب  از  کوتاه مدت،  خصوصی  مالقات  آن  در  فرانسه  کنسول  نایب  ۳. جناب 
می خواهد تا از اسالم بی زاری جوید و تابع فرانسه شود.

حمایت  ایشان  از  فرانسه  دولت  فرانسه،  تابعّیت  پذیرفتن  و  اسالم  از  تّبری  صورت  4. در 
و او را تقویت می کند.

اما  بوده،  چه  اسالم  تبعیت  از  جستن  بی زاری  از  فرانسه  کنسول  نایب  منظور  نمی دانیم 
توجه به چند نکته ضروری است:

مسلمان  را  ایشان  فرانسویان  که  بوده  گونه ای  به  اهلل  بهاء  جناب  رفتار  الف: 
می پنداشتند.

بدشت،  دشت  داستان  در  زیرا  است.  نبوده  مسلمان  تاریخ  آن  در  اهلل  بهاء  جناب  ب: 
اسالم از جانب بابی های حاضر در آن دشت، از جمله خود بهاء اهلل، نسخ شده بود.

ایران  تابعیت  ترک  اسالم،  از  جستن  بی زاری  از  فرانسه  دولت  منظور  شاید  بنابراین، 
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چه  نمی دانیم  ولی  نپذیرفت،  نیز  را  پیشنهاد  این  اهلل  بهاء  جناب  چند  هر  است.  بوده 
خویش  سوی  به  را  استعمارگر  تمامی کشورهای  که  بود  ایشان  مسعود  وجود  در  مغناطیسی 

جذب می کرد!؟
بودند.  دریافته  خوبی  به  نیز  پسر  در  بلکه  پدر،  در  تنها  نه  را  جذابّیت  این  فرانسویان، 

جناب عبدالبهاء در لوحی که برای ابوالفضل گلپایگانی نازل! می کند، چنین می گوید:
از  بعضی  که  دارند  اصرار  فرانسه  سفارت  اولیای  که  رسید  مکتوب  چند  طهران  از   ...«
نهایت  فرانسه  دولت  اولیای  از  و  نمایند  توجه  جزائر  و  تونس  یعنی  افریق  صفحات  به  مبلّغین 

رعایت خواهد شد تا جماعت آن سامان را تبلیغ نمایند. «۱0
استعماری  سرزمین های  معنوّیت  و  دین  نگران  اندازه  چه  تا  فرانسویان  شگفتا! 
پاریس  به  را  آنان  چرا  بروند.  جا  آن  به  بهائی  مبلغین  دارند  اصرار  که  خویش اند 
فرانسه،  اولیای  هم کاری  و  رعایت  نهایت  با  سامان  آن  جماعت  تبلیغ  نکردند؟  دعوت 
درخواست های  این  پس  در  که  درمی یابند  خوبی  به  خردمندان  دارد؟  معنایی  چه 

دل سوزانه ی معنوی، چه اسراری نهفته است

10   مائده آسمانی9: 43 و 44. نوشته ی اشراق خاوری. اين کتاب در برگيرنده ی برخی الواح بهاء اهلل و 
عبدالبهاء و شوقی افندی است. 
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اثبات جرم جاسوسی

ایشان  که  کردیم  نقل  عبدالبهاء  جناب  قول  از  این،  از  پیش  که  دارید  خاطر  به 
کرده  دعا  دل(  سویدای  و  صمیم  از  ظاهراً  عثمانی)  دولت  دوام  و  ماندگاری  برای 
آن  که  برمی آید  شد،  نازل  که  الواحی  و  آیات  و  داد  رخ  بعدها  که  حوادثی  از  اما  است. 
دلیل  این  به  است.  بوده  دروغ  و  ساختگی  کاماًل  عاجزانه،  درخواست های  و  دعاها 

که در پی تصّرف فلسطین به دست قوای انگلیس، چنین می خوانیم:
دشمنی ها[  مخاصمات]=  نتیجه  در  الهی  امر  مقدس  مرکز  و  قلب  اقدس،  ارض   «
نابودی[   =[ الغاء  به  که   ) اول  جهانی  جنگ   ( مذکوره  ]جنگ های[  محاربات  و 
]=سخت گیری ها[  تضییقات  و  شد  آزاد  گردید،  منتهی  ترک  حکومت  نفوذ  و  سلطه 
و  اعظم  شارع  پیاپی[  ]سال های  متمادی  سنین  که  سختی هایی[   =[ شدائدی  و 
احاطه  صورت[  سخت ترین   =[ وجه  اصعب  به  را  ]=عبدالبهاء[  اتم  میثاق  مرکز 

نموده بود، مرتفع گردید و امر اهلل از یوغ اسارت آن قوم رهایی حاصل نمود. «۱۱
عثمانی  دولت  سخت گیرهای  دچار  متمادی،  سنین  راستی  به  عبدالبهاء  اگر 

11- قرن بديع3: 289. و 290 چاپ سال 122بديع



پیر استعمار

25

دولت  آن  توانمندی  و  ماندگاری  خداوند  از  و  دعا  عثمانی  دولت  بقای  برای  چرا  بود، 
را درخواست می کند و مدعی می شود که:

َو َیمَتدُّ ِظلُّ ِحماَیتِها علی رؤِس األِحّباء.
سایه ی حمایت حکومت عثمانی بر سر بهائیان گسترده است.

حکومتی  را  عثمانی  دولت  کردیم،  نقل  که  دعایی  و  ایشان  فرمایش  بر  بنا  اگر  و 
توسط  دولت،  آن  شکست  از  خوش حالی  ابراز  این  می داند،  محمدی  خالفت  و  الهی 
آن چه  ادامه ی  به  دارد؟  معنا  چه  خصمانه  بیانات  این  و  روست  چه  از  ایشان،  نوه ی 

شوقی افندی در قرن بدیع آورده است، توجه فرمایید:
و  پیمان شکن   =[ سّفاک  و  غّدار  پاشای  جمال  ترک  قواي  کّل  فرمانده   «
لجوج[  دشمن   =[ لدود  خصم  و  حمله ور[  ]دشمن  صائل  عدّو  خون ریز[  و  ستم گر 
به  نسبت  که  شدید  ظن  سوء  و  مغرضین  تحریکات  و  تلقینات  به  نظر  اهلل،  شریعة 
نابودی[   =[ انعدام  به  و  برخاست  منتهی  بی  مخالفت  به  بود،  نموده  حاصل  الهی  امر 
خارج  دشمنان  دفع  از  چون  که  داشت  اظهار  صریحًا  حّتي  گردید.  مصّمم  اهلل  کلمه·· 
علي  را  عبدالبهاء  حضرت  قدم  اّولین  در  و  اقدام  داخل  امور  تصفیه  به  یابد  فراغت 
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خواهد  یکسان  خاک  با  و  منهدم  را  مبارکه  روضه  و  ]=اعدام[  مصلوب  األشهاد  مأل 
نمود. «۱2

فلسطین  سرزمین  در  عمر  آخر  تا  عبدالبهاء  کردیم،  اشاره  پیش تر  چنان که       
می شد.  شناخته  جماعت،  امام  حتی  و  جماعت خوان  نماز  مسلمان  یک  عنوان  به 
بوده  قائل  حضرتش  برای  بهائیان  که  عنوانی  ایشان  که  نبوده  چنان  روی  هیچ  به 
در  هم  آن   شریعت،  یک  عنوان  به  بهائیت  که  نبوده  چنان  باشد.  داشته  هستند،  و 
کند.   مخالفت  آن  با  بخواهد  پاشا  جمال  که  باشد  مطرح  عثمانی،  حکومت  قلمرو 
زمان  آن  در  مگر  که  است  خالی  افندی  شوقی  جناب  از  پرسش  این  جای  اینک 
بوده  مطرح  فلسطین  سرزمین  در  دین  یک  عنوان  به  بهائیت  عبدالبهاء،  توسط  و 
دشمنی  علت  برخیزد.  خدا  دین  با  مخالفت  به  خون ریز  و  ستمگر  پاشای  جمال  که 
بیگانه  عامل  و  جاسوس  را  ایشان  پاشا  جمال  که  بوده  آن  عبدالبهاء  با  پاشا  جمال 

می دانست. 

12- قرن بديع3: 289.

··
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نگرانی و اقدامات ارباب

انگلیس  قوای  به  کمک  در  عبدالبهاء  نقش  به  پاشا  جمال  بردن  پی  پی  در 
باره ی  در  ارباب  خطر  احساس  و  کشور  آن  برای  جاسوسی  و  فلسطین  تصّرف  برای 

خادم، چنان می شود که شوقی بیان می کند:
تهدید  را  مبارک  حیات  که  شدیده ای  خطرات  بر  چون  انگلستان  احّبای   ...  «
اقدامات  اقدس،  وجود  آن  سالمت  تأمین  برای  بالدرنگ  یافتند؛  اطالع  می نمود، 
انگلستان  کابینه ی  اعضای  سایر  و  ُکرُزن۱۳  لرد  داشتند.  مبذول  الزمه  مساعی  و 

 George Nathaniel Curzon, Marquess, Viscount Scarsdale,( 13 -جورج ناتانيل ُکرُزن
Baron Ravensdale( )1925-1859( سيستمدار بريتانيايی. او در سالهای 1905-1898 نماينده 
پادشاه انگلستان در فرمان روايِی هند و جوان ترين فرمانده ی انگليسی در طول تاريخ سلطه ی انگليس بر هند 

است. در سال 1898 ملقب به بارون ُکرُزن ِکنِدلُسن شد.
از آن رو که در آينده با نام هايی روبه رو می شويم که اين القاب را يدک می کشند.مرتبه ی نجيب زادگان 
به جناب  آنان کسانی اند که در ماجراهای مربوط  بريتانيايی را ذکر می کنيم.   )Nobleman( و اشراف
عبدالبهاء و انگليس هر يك نقش ويژه ای داشته اند. شگفت زده نشويد! اين، حکايت از مقام واالی حضرت 

عبدالبهاء می کند.
)Duke( 1- دوک
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طرف  از  نمودند.  حاصل  استحضار  حیفا  آمیز  مخاطره  ضع  و  از  مستقیمًا  و  رأسًا  نیز 
خارجه ی  وزارت  به  مخصوص  و  فوری  گزارش  ارسال  با  المینگتون۱4  لرد  دیگر، 
عبدالبهاء«  حضرت  مقام  اهمیت  و  شخصیت   « به  را  امور  اولیای  انظار  کشور،  آن 

جلب نمود. «
شوقی  توسط  نادانسته  که  افشاگرانه  و  تاریخی  جالب  گزارش  این  براساس 

   )Marquess( 2- مارکوز
)Earl( 3- ِارل

)Viscount( 4- وای ُکنت
)Baron( 5- بارون

- لُرد )Lord(، عنوان و لقبی است که به طور رسمی به بارون می دهند، و به مارکوز، ارل يا وای ُکنت نيز 
به طور غير رسمی لُرد می گويندکه قبل از نام خانوادگی آنان می آيد، مانند لقب ِسر)Sir( که قبل نام کسی 

می آيد که نشان شواليه )Knighthood( به او داده شده است.
- ُکنت )Count(، نجيب زاده غير انگليسی است که هم مرتبه با اِرل است.

 Concise Oxford English Dictionary, Tenth Edition, Oxford University Press,
.1999, 2000

14 - در باره ی اين سياست مدار انگليسی اطالعاتی به دست نياورديم. همين اندازه می دانيم که گويا يکی 
از کارگزاران امپراطوری در هند بوده است.
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ارائه می شود: 
● بهائیان انگلیس خبردار می شوند که جان عبدالبهاء در خطر است.

● در پی این احساس خطر، آنان دست به اقداماتی می زنند
در  که  خطری  از  رأسًا  انگلیس،  امپراطوری  کابنیه ی  اعضای  و  وزیر  ● نخست 

شهر حیفا عبدالبهاء را تهدید می کرد، پی جویی می کردند.
نظر  امپراطوری،  خارجه ی  وزارت  به  فوری  گزارش  ارسال  با  المینگتون  ● لرد 

اولیای امور را به اهمیت وجود جناب عبدالبهاء جلب می کند.
دولت  حاکمّیت  از  را  فلسطین  تا  می کوشید  انگلیس  که  دورانی  در  راستی 
بود،  برانگیخته  لشکر  حیفا  چون  شهرهایی  تصّرف  برای  و  آورد  در  به  عثمانی 
استعمارگر  امپراطوری  که  داشت  اهمّیتی  و  ارزش  چه  دولت  این  برای  عبدالبهاء 
نقش  این  ماجرا،  دنباله ی  خواندن  با  بود.  جناب  این  وضع  نگران  اندازه  این  تا  بریتانیا 

آشکارتر می شود:
یوم  همان  در  رسید،  وقت  خارجه  امور  بالفور۱۵وزیر  لرد  به  گزارش  این  چون   «
15- آرتور جيمز بالفور )Arthur James Balfour( )1930-1848( سياستمدار بريتانيايی. در سال 
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و  صادر  فلسطین  در  انگلیز  سپاه  ساالر  اَلِنبي۱6  جنرال  به  تلگرافي  دستور  وصول، 
و  عائله  و  عبدالبهاء  حضرت  صیانت  و  حفظ  در  قوا  جمیع  به  که  نمود  اکید  تأکید 

دوستان آن حضرت بکوشد.
و  مخابره  لندن  به  حیفا  فتح  از  پس  تلگرافی  اَلِنبی،  جنرال  دستور،  آن  متعاقب 

از مصادر امور تقاضا نمود » صحت و سالمت مبارک را به دنیا اعالم نمایند.« 
یک بار دیگر ماجرا را بررسی می کنیم تا حوادث پشت پرده آشکارتر شود:

● کشور متجاوز انگلستان برای فتح فلسطین اقدام می کند. 

1874 به عنوان کنسرواتيو )Conservative( وارد پارلمان شد و در 1878 منشی عمو )يا دايی( خود 
در کنگره برلين )1878( بود. او در 1891 رهبر حزب کنسرواتيو در مجلس عوام شد و در 1902 به مقام 
نخست وزيری رسيد. اعالميه بالفور)1917( يکی از کارهای او بود که درآن، بريتانيا از صهيونيسم به 
اميد اينکه فلسطين، خانه ملی يهوديان شود، حمايت می کند، با اين شرط که حقوق غير يهوديان در فلسطين 

رعايت شود.
 Edmund Henry Hynman Allenby, 1st( 16-ادموند هنری هينمان آلنبی، وای ُکنت آلنبی اول
Viscount Allenby )1936-1861( مارشال)= باالترين درجه نظامی در برخی کشورها( بريتانيايی. 
هنگامی که جنگ جهانی اول شروع شد )1914( او ابتدا رهبری سواره نظام و بعد ارتش انگليس در فرانسه 
را به عهده داشت. باقيمانده ی عمليات سواره نظام بزرگ را با حمله به فلسطين، اشغال اورشليم، و پايان 
دادن به مقاومت ترک ها بعد از جنگ مِجيدو )Megiddo( )1918( ادامه داد. او در سال 1919 وای 

ُکنت شد.
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● شهر حیفا به محاصره ی قوای انگلیس در می آید. 
هم کاری های  و  عبدالبهاء  به  عثمانی،  قوای  فرمانده ی  پاشا،  جمال  ایام،  همان  ●در 
و  کند  دستگیر  را  او  تا  برمی آید  صدد  در  و  می شود  مظنون  انگلیسی  نیروهای  با  او 

به سزای عملش برساند. 
و  انگلیس  دولت  کابینه ی!؟  طریق  از  و  می افتند  پا  و  دست  به  انگلیس  ●بهائیان 
در  که  می شود  ابالغ  فلسطین  در  انگلیس  سپاه  فرمانده ی  به  خارجه  وزارت  مقامات 

حفظ جان عبدالبهاء بکوشد. 
در   عبدالبهاء  پدر  داستان  یاد  به  آگاه  ناخود  ماجراها  این  بررسی  ضمن  در        
اعظم  صدر  به  که  می افتیم  روس  سفیر  جمله ی  و  شاه  ناصرالدین  ترور  قصه ی 

ایران پیام می فرستد که بهاء اهلل امانت دولت روس است. 
جمیع  به  النبی  ژنرال  که  می شود  صادر  اکید  دستور   « هم  فلسطین  داستان  در        
ادامه ی  بکوشد.«  ایشان  دوستان  و  خانواده  و  عبدالبهاء  صیانت  و  حفظ  در  قوا 

داستان را بشنویم:
جهت  الزم  تصمیمات  که  ساخت  مأمور  را  حیفا  جبهه ی  فرمانده ی  ضمنًا   «
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واصله  اخبار  طبق  که   – پاشا  جمال  پلید  نقشه ی  اجرای  از  و  اتّخاذ  مبارک  جان  حفظ 
و  شهر  تخلیه ی  صورت  در  که  بوده  تصمیم  آن  بر  انگلستان  اطالعات  دایره ی  به 
کرمل  کوه  در  را  مبارکه  عائله ی  و  عبدالبهاء  حضرت   « ترک،  قوای  نشینی  عقب 

مصلوب سازد« - جلوگیری نماید. «۱۷
نظامی  و  سیاسی  کارگزاران  از  استفاده  با  انگلیس،  دل سوز  دولت  ترتیب  این  به        
خادم  این  ارزشمند  جان  حفظ  برای  را  امپراطوری  تالش  و  سعی  نهایت  خود، 
خانواده اش  و  عبدالبهاء  جناب  جان  که  می شود  موفق  و  می گیرد  کار  به  راستین، 

را نجات دهد.

17- قرن بديع3: 296و 297.
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پاداش تالش های مخلصانه

را  عثمانی  امپراطوری  قدرت  و  بقا  و  تأیید  در  را  عبدالبهاء  دعای  این،  از  پیش 
عبارات  این  در  دیگر  بار  را  آن  علت  بود؛  دغل  و  دروغ  دعا،  این  که  گفتیم  و  آوردیم 

شوقی بنگرید:
آن  تّصرف  و  مقّدسه  اراضی  به  انگلیس  فاتح  قوای  ]=ورود[  احتالل  اثر  در   «
سال  پنج  و  شصت  مدت  که  عظیمه  مخاطرات  مذکور،  حکومت  طرف  از  اراضی 
سّد  گردید؛  زائل  بود،  نموده  احاطه  را  الهی  عهد  مرکز  و  قدیر  شارع  انوار  پر  حیات 
تضییق  و  فشار  دوره ی  و  جدید[  دین   =[ بدیع  امر  پیشرفت  در  استوار[   =[ منیع 

سپری گردید.«۱۸
هیچ روی  به  بهائیت  که  کرده ایم  یادآوری  این  از  پیش  که  دارید  خاطر  به  حتمًا         
نبود.  مطرح  دین  یک  عنوان  به  آن جا  مردم  میان  در  فلسطین،  اشغال  از  پس  حّتی 
که  عظمیه ای  مخاطرات  است.  محض  دروغ  شوقی  جناب  اظهارات  این  بنابراین 

18- قرن بديع3: 298.
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دیده  جدید.  دین  ظهور  نه  است،  بوده  جاسوسی  اتّهامات  می کند،  یاد  آن ها  از  ایشان 
بگشایید ای خردمندان!

به این ترتیب پس از تّصرف فلسطین، بهائیان در آن جا: 
رسمی  شناسائی  مقدمه ی  و  شدند  برخوردار  کامل  آزادی[   =[ حّریت  از   «

تأسیسات امرّیه در آن ُصقع ]= ناحیه[ جلیل فراهم آمد. «۱۹
تالش های  آن  تمامی  که  می گردد  معلوم  و  می شود  نمایان  تر  جا  این  خروس  دم 
آن چه  بر  افزون  است.  داشته  پی  در  پاداشی  چه  و  است  بوده  چه  برای  مخلصانه 
در  عبدالبهاء  بشردوستانه ی  اقدامات  نتیجه ی  و  ثمره  عنوان  به  شوقی  جناب  که 
شیرین  فرجام  اقدامات  این  است،  برده  نام  انگلیس،  قوای  دست  به  فلسطین  اشغال 

دیگری نیز داشته است:
حرب  ]=آتش[  نایره ی  ]=خاموشی[  اطفاء  و  جنگ  ]=پایان[  اختتام  از  پس   «
که  گران بهائی  خدمات  از  انگلستان  حکومت  اولیاء  کشتار[  و  ]=جنگ  قتال،  و 
و  اقدس  ارض  ساکنین  به  نسبت  ]=تاریک[  مظلم  اّیام  آن  در  عبدالبهاء  حضرت 

19-قرن بديع3: 298.
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مبذول  سرزمین  آن  مردم  ]=دردهای[  آالم  و  مصائب  کردن[  ]=سبک  تخفیف 
لقب  با  را  خویش  تکریم  و  احترام  مراتب  و  برآمدند  تقدیر  مقام  در  بودند،  فرموده 
ابراز  مبارک  حضور  مذکور،  دولت  طرف  از  مخصوص  نشان  اهداء  و  هود  نایت 
محل  در  وفیر]=فراوان[  ]=بزرگ داشت[  تجلیل  و  تشریف  با  امر  این  و  داشتند 
با  احتشام]=مجلس  پر  احتفال  آن  در  و  گردید  برگزار  حیفا  در  انگلیز  حاکم  اقامت 
رسانده  هم  به  حضور  مختلفه  شعوب  و  ملل  از  قوم  اعاظم  و  رجال  از  جمعی  شکوه[ 

و در انجام مراسم شرکت نمودند. «20
این  مختلف  قطعه های  می  کنیم  درخواست  گرامی  خوانندگان  از  است!  جالب        
اعطای  سیاه  صحنه ی  تا  دهند  قرار  یک دیگر  کنار  را  راز  و  پررمز  و  دیدنی  پازل 

نشان پهلوانی به جناب عبدالبهاء، رخ نماید:
● از یک سو جناب عبدالبهاء برای بقای دولت عثمانی دعا می کند؛ 

جاسوسی  جرم  به  او  اعدام  و  دستگیری  پی  در  عثمانی  دولت  دیگر  سوی  ●از 
است؛ 

20-قرن بديع3: 299.
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این هم تصویر جناب عبدالبهاء ،هنگام دریافت نشان نایت هود!؟
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● از آن سو، امپراطوری بریتانیا و استعمارگر پیر سخت نگران جان عبدالبهاست 
جناب  گران بهای  خدمات  خاطر  به  اشغال گر  قوای  حوادث،  این  تمامی  پی  در  ●و 

عبدالبهاء به مردم سرزمین اشغال شده، به ایشان لقب نایت هود می دهد!؟
و  بومی  غیر  تبعه ی  از  یکی  به  اشغال گر  کشور  یک  که  اید  دیده  کجا  و  کی 
دهد؟  پهلوانی  نشان  مردم!  به  خدمت  خاطر  به  شده،  اشغال  سرزمین  یک  غیراصلی 

یادتان باشد از همان آغاز هم دولت عثمانی به عبدالبهاء مشکوک بود.
این  شده ی  کامل  و  جالب  صحنه ی  و  خردمندان  ای  بگشایید  دیگر  دیده ای        

پازل شگفت انگیز را در بخش بعدی بنگرید.
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نشان پهلوانی!

اعطا  کسانی  چه  به   knighthood همان  یا  پهلوانی  نشان  بدانیم  که  آن  برای 
جلب  برگزیده ایم،  کلمبیا  المعارف  دائره̈  از  که  بخشی  به  را  شما  توجه  می شود، 

می کنیم:
 knight… The title knight )Ger. Ritter, Fr. chevalier( was later used as a

 noble title in Germany and France. In the French hierarchy of nobles

 the title chevalier was borne by a younger son of a duke, marquis, or

 count. In modern Britain, knighthood is not a title of nobility, but

 is conferred by the royal sovereign )upon recommendation of the

 government( on commoners and nobles alike for civil or military

 achievements. A knight is addressed with the title Sir )e.g., Sir John(; a
woman, if knighted in her own right, is addressed as Dame.2۱

 The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, , Columbia University Press-21
)http://www.bartleby.com/65/kn/knight.html(
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»شوالیه«  فرانسوی  زبان  به  و  »ریتر«  آلمانی  زبان  به  که   ( نایت«   « عنوان 
هرم  در  می رفت.  کار  به  فرانسه  و  آلمان  در  اشرافی  عنوانی  مثابه  به  بعدها  گویند( 
ُکنت  یا  مارک  دوک،  یک  کوچکتر  ذکور  فرزند  بر  شوالیه  عنوان  فرانسه،  اشراف 

حمل می شد.  
توسط  بلکه  نیست؛  اشرافی  عنوانی  هوود«  »نایت  جدید،  بریتانیای  در 
خاطر  به  یک سان،  به  اشراف  یا  و  عوام  بر  دولت(  توصیه ی  از  )بعد  سلطنت  مقام 
اعطا  مدنی  و  نظامی  زمینه های  در  مهم(  دست آوردهای  چشم گیر)  پیشرفت های 
باشد  زن  اگر  یا  و  جان(  ِسر  )مثاًل  ِ»سر«  عنوان  به  باشد  »نایت«  که  کسی  می شود. 

در مقام خود به عنوان »ِدیم« خطاب می شود.
به  حیفا  شهر  محاصره ی  داستان  و  دوران  آن  تاریخی  شرائط  به  توجه  با 
مشّخص  روشنی  به  فلسطین،  تصرف  در  عبدالبهاء  نقش  و  انگلیس  قوای  وسیله ی 

می شود که اعطاي این نشان دلیلی کاماًل نظامی و سیاسی داشته است.
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دعا برای ارباب اصلی

چهره ی  کردیم،  اشاره  نیز  پیشتر  چنان که  بریتانیا،  امپراطوری  پیروزی  پی  در 
از  پس  که  نامه ای  نخستین  در  عبدالبهاء  جناب  و  می نماید  رخ  پسر  و  پدر  اصلی 
چنین  می کند،  ارسال  ایران  بهائیان  برای   ۱۹۱۸ اکتبر   ۱6 تاریخ  در  فلسطین  اشغال 

مدعی می شود:
و  راحت  نور  و  متالشی  تیره  ابرهای  الهی  فضل  به  الحمدهلل  اّیام  این  در   ...«

آسایش این اقلیم را روشن نمود. سلطه ی جائره زائل و حکومت عادله حاصل! ...«22 
دوام  برای  دعا  و  پیشین  چاپلوسی  برخالف  عبدالبهاء  جناب  ترتیب  این  به 
سلطه ی  و  می نامد  ستمگر«  حکومت   = جائره  سلطه ی   « را  آن  عثمانی،  دولت 
نامه  همین  پی  در  سپس  می پندارد.  الهی  فضل  را  فلسطین  سرزمین  بر  انگلیس 
ولی  دیدند  فراوانی  آسیب  مردم  اول،  جهانی  جنگ  جریان  در  که  می شود  مدعی 
آسیبی  هیچ  نمودند،  عمل  بهاءاهلل  حضرت  تعالیم  به  آن که  خاطر  به  بهائیان 

22-مکاتيب3: 346.
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و  می پندارد  اهلل  بهاء  جناب  معجزات  از  را  موضوع  این  که  است  آن  جالب  ندیدند. 
می گوید: 

»هِذِه ُمعِجزه··ٌ  ُعظمی ال ُینِکُرها إال ُکلُّ ُمعَتٍد أثیٍم«
این معجزه ی بزرگی است که جز هر تجاوزگر گنه پیشه، منکر آن نمی شود.

و مدعی می شود که: 
»تعالیم مقدسه ی حضرت بهاء اهلل سبب راحت و نورانیت عالم انسانی است.«

آدمیان  جز  که  پدرش  بزرگ  معجزه ی  عبدالبهاء  جناب  که  است  آن  جالب 
مدعی  نامه  دنباله ی  در  که  می داند  آن  نیستند،  آن  منکر  گنه پیشه  تجاوزگر 

می شود:
مکرر  انگلیس  فخیمه ی  دولت  سیاست  حسن  و  عدالت  ذکر  مبارک  الواح  در   «
شدیده  صدمات  از  بعد  دیار  این  اهل  الحقیقه  فی  و  شد.  مشهود  حال  ولی  مذکور، 

به راحت و آسایش رسیدند. «
جناب  انگلیسی،  سربازان  دست  به  فلسطین  سرزمین  اشغال  از  پس  عجب! 
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نمودند،  عمل  اهلل  بهاء  حضرت  تعالیم  به  چون  بهائیان  که  می شود  مدعی  عبدالبهاء 
آن  بزرگ،  معجزه ی  و  نجات بخش  تعالیم  آن  از  یکی  ندیدند.  حمالت  آن  از  آسیبی 
انگلیس  فخیمه ی  دولت  سیاست  حسن  و  عدالت  »ذکر  ایشان  گرامی  پدر  که  است 
دادگری  باره ی  در  بهاءاهلل  پیش گویی  بدینسان  و  بود  کرده  یادآوری  مکرر«  را 
و  نمود  رخ  فلسطین،  اشغال  با  فخیمه،  دولت  آن  نیکوی  سیاست  و  بریتانیا  دولت 
رسیدند.«  آسایش  و  راحت  به  شدیده،  صدمات  از  »بعد  فلسطین،  ستم دیده ی  مردم 
 ۹0 گذشت  از  پس  آن که  ویژه  به  دارید؟  سراغ  بزرگ تر  این  از  معجزه ای  راستی 
فخیمه ی  دولت  سیاست  حسن  و  »عدالت  آن  آثار  نیز  اینک  هم  تاریخ،  آن  از  سال 
فلسطین  مردم  آسایش  و  راحت  شاهد  خوبی  به  و  است  مشهود  کاماًل  انگلیس« 

هستیم. 
کرده،  ارسال   ۱۹۱۸ دسامبر  و  تاریخ  در  عبدالبهاء  جناب  که  دیگری  نامه ی  در 

با افتخار، برای دولت فخیمه و امپراطوری انگلیس، چنین دعا می کند:
فی   – َسه·ِ·  الُمَقدَّ األرِض  هِذِه  َعلي  أطنابُها  ُضِربَت  َقد  الَعدِل  ُسراِدَق  إنَّ  اللُّهمَّ 
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الّدولَه·ِ·  و  العاِدلَه·ِ·  لَطه·ِ·  السُّ هذِه  ُحلوِل  علی  نَحَمُدَک  َو  نَشُکُرَک  َو  مغاربها-  و  مشارِقها 
عیه·ِ· و َسالمه·ِ· الَبرّیه·ِ· ه·ِ· فی راَحه·ِ· الرَّ ··القاِهَره·ِ·، الباِذلَه·ِ·  الُقوَّ

حمانِیَّه·ِ·  الرَّ بَِتوفیقاتَِک  انِکلِترا  عاِهَل  الخاِمَس  جورَج  األعَظَم  اإلمبِراطوَر  أیدِِّ  اللُّهمَّ   

انت  انّک  حماَیتِک  و  َصونِک  و  بِعونِک  الَجلیِل.  اإلقلیِم  هذا  َعلي  لیَل  الظَّ ِظلَّها  أِدم  َو 
المقتدر المتعالی العزیز الکریم ....  ع . ع ]= عباس عبدالبهاء[2۳

برپا  سرزمین)فلسطین(  این  سرتاسر  در  دادگری  سراپرده ی  همانا  باراالها! 
پیروزمند  دولت  این  و  دادگر  سلطنت  این  برقراری  خاطر  به  خداوند!  ای  و  شده است. 
کار  به  مردمان  سالمت  و  رعیت  آسایش  و  راحتی  در  را  خود  نیروی  تمامی  که   –

گرفته است- تو را سپاس می گوییم و حمد تو را به جای می آوریم!
توفیقات  با  را  انگلستان  پادشاه  پنجم24،  جورج  اعظم،  امپراطور  االها!  بار 

23-مکاتيب3: 347.

24-در لغت نامه ی د ه خدا در باره ی او می خوانيم: جرج پنجم  پادشاه انگليس پسر ادوارد هفتم . وي به 
سال 1865 م . در لندن تولد يافت و به سال 1910 به پادشاهي نشست و به سال 1917 سلسله خود را 

»ويندسور« ناميد و به سال 1936 درگذشت .
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بزرگ،  و  گرامی  سرزمین  این  بر  را  پایه اش  بلند  سایه ی  و  بدار  مؤّید  خویش  رحمانی 
برقرار بدار. 

همانا  برسان!  انجام  به  خویش  حمایت  و  حفاظت  و  مدد  به  را  همه  این  پروردگارا! 
که تو توانای بلندمرتبه ی فرازمنِد کریمی.

می شود.  آشکار  پدر  و  پسر  این  از  بزرگی  معجزات  چه  که  می فرمایید  مالحظه         
و  نماد  در  انگلیس  شوم  البته  و  بلند پایه  سایه ی  است،  هنوز  که  هم  هنوز  چون 

نشانه ی دولت صهیونیستی و منفور اسرائیل، بر آن سرزمین گرامی، برقرار است.
پایداری  و  بقا  در  عبدالبهاء  جناب  را  مضامین  همین  که  می آوریم  یادتان  به  دیگر  بار 
درخواست  خداوند  از  عاجزانه  عثمانی،  امپراطوری  جاودانه ی  شوکت  و  ماندگاری  و 
و  دعا  همین  مجموعه،  این  نخست  دفتر  در  که  می آید  یادتان  راستی  بود.  کرده 
آن   البته  تزاری،  روسیه ی  بهیه ی  دولت  امور  اولیای  و  امپراطور  باره ی  در  درخواست 

زمان هم کاماًلً خالصانه و عاجزانه، صورت گرفته بود؟
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عزاداری گرگ پیر

این  قدردان.  و  نمک شناس  است  دولتی  کبیر،  بریتانیای  امپراطوری  راستی  به 
عباس  که  هنگامی  و  می نماید  رخ  عبدالبهاء  مردن  ماجرای  در  شناسی،  نمک  و  قدردانی 

افندی از دنیا می رود: 
چرچیل  وینستون  مستر  انگلستان  پادشاه  اعلیحضرت  حکومت  مستعمرات  وزیر   «
مندوب  به  تلگرافی  پیامی  خبر،  این  انتشار  مجرد  2۵به   )Mr. Winston Churchil(
ساموئل         هربرت  ِسر  فلسطین،  انگلیس[  پادشاه  واالی  وکیل  و  جانشین  سامی]= 

 )Sir Winston Leonard Spencer Churchill( چرچيل  اسپنسر  لئونارد  وينستون  25-سر 
)1965-1874( سياستمدار، سرباز، و نويسنده انگليسی. نخست وزير انگلستان )45-1940 و 55-

1951(. اولين فعاليت نظامی او در کوبا بود که به عنوان گزارشگر برای روزنامه لندنی ديلی گرافيك 
)Daily Graphic( حضور داشت. مقاومت او در حفظ انگلستان در مقابل آلمان در سالهای دشوار 42-

1940 بسيار با اهميت بود. قبل از ورود امريکا به جنگ )جهانی دوم(، رئيس جمهور وقت آمريکا، فرانکلين 
ُرزِولت را در دريا مالقات کرد؛ دو بار به مسکو رفت )1942 و 1944(؛ و در کنفرانس های بين المللی 
طوالنی شرکت کرد )کنفرانس های کازابالنکا، کايرو، تهران، کوبك، يالتا، پوستدام(. در 1953 نشان 
Knighthood را دريافت نمود و در همان سال، به خاطر سخنرانی های عمومی و زبان تاثيرگذارش، نوبل 

ادبيات به او اعطا شد. 
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تسلیت  و  دردی  هم  مراتب   « نمود:  تقاضا  معظم له  از  و  26صادر   Sir . Herbert Samuel
حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان را به جامعه ی بهائی ابالغ نماید.«

 Herbert Louis Samuel, 1st Viscount ( 26 هربرت لوئيس ساموئل، وای ُکنت ساموئل اول
Samuel( (1963-1870) سياستمدار بريتانيايی. در سال 1902 به عنوان ليبرال )Liberal( وارد 
پارلمان انگلستان شد. در 1918 جايگاهش را در پارلمان از دست داد اما در فلسطين به عنوان اولين نماينده 
بلند مرتبه بريتانيا فعاليت می کرد )25 - 1920(، و در 26-1925 رئيس انجمن سلطنتی اکتشاف در 
صنعت ذغال سنگ بود. او در سال 35-1931 رهبر حزب ليبرال شد. در 6 نوامبر 1870 در خانواده ای 
اشرافی يهودی- ارتدوکس )خانواده معروف ساموئل- مونتاگ( به دنيا آمد. ساموئل هربرت نماينده پارلمان 
بريتانيا و اولين وزير يهودی است که به کابينه دولت بريتانيا راه يافت. او از اعضای حزب آزادی خواه 

انگلستان بود. چرچيل به او لقب »شاه ساموئل« داده بود.
ساموئل هربرت در سال 1924 طرحی را مبنی بر تأسيس يك دولت يهودی ارائه داد که در ضمن از منافع 
انگلستان هم در منطقه پاسداری کند. از اين رو در سال 1925 )1294 شمسی( طرحی را در مورد آينده ی 
فلسطين به هيات وزيران مجلس بريتانيا داد و بالفاصله پيشنهاد ديگری را پيرامون تأسيس يك کشور 
يهودی در فلسطين به پارلمان انگلستان تقديم داشت. وی در آن پيشنهاد متذکر شد که فلسطين به صورت 
کشور تحت الحمايه ی انگلستان درآيد تا يهوديان بتوانند به خريد زمين و بسط خاک و برپائی شهرک های 

يهودی نشين بپردازند. او همچنين خواستار اولويت هائی برای مهاجرت يهوديان به فلسطين گرديد.
پس از پايان جنگ جهانی اول، شورای عالی متفقين، قيموميت فلسطين را به دولت بريتانيا واگذارد و در 
30 ژوئن 1920 ِسر هربرت ساموئل به علت داشتن خوی و منش صهيونيستی و استعماری به عنوان اولين 

کميسر عالی انگلستان در فلسطين برگزيده شد. او در 2 فوريه 1963 درگذشت.
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و  تعزیت  مراتب  نیز   Allenby  Viscount النبی  وایکونت  مصر،  سامی  مندوب 
تسلیت خویش را به وسیله ی مندوب سامی فلسطین بدین مضمون اعالم نمود: 

صمیمانه ی  تسلیت  بهائی  جامعه ی  و  افندی  عباس  عبدالبهاء  ِسر  فقیِد  بازماندگان  به   «
مرا به مناسبت فقدان قائد جلیل القدرشان، ابالغ نمائید.«

طریق  از   General Congreve کنگریو2۷  جنرال  مصر،  اعزامی  قوای  کل  فرمانده ی   ...  
عمیقه ی  احساسات  است  متمنی   « نمود:  مخابره  را  ذیل  تلگراف  فلسطین،  سامی  مندوب 

هم دردی مرا به خاندان سِر عباس بهائی ابالغ نمائید.« 
فلسطین،  سابق  کل  مدیر   ،Monye  Arthur  Sir  General مانی  آرتور  ِسر  جنرال 
را  خویش  فائقه ی  تکریمات  و  احترامات  و  قلبیه  عواطف  مخصوص،  شرحی  ارسال  با 
مبارکه  عائله ی  متوجه  که  عظیمی  ضایعه ی  مناسبت  به  و  ابراز  مبارک  هیکل  به  نسبت 

گردیده، اظهار غم و تأسف شدید نمود.2۸ 
ژنرال ها  عواطف  و  احساسات  ابراز  گونه  این  که  هنگامی  تاریخ،  تحلیل گر  یک 
چه  تا  انگلیس  امپراطوری  که  می برد  پی  خوبی  به  می خواند،  را  انگلیسی  ِسرهای  و 

27 در باره ی اين شخص، بيش از آن چه در متن آمده است، اطالعاتی به دست نياورديم.
28-قرن بديع3: 323.



بهائی پژوهی

48

غم گین  داشته،  فلسطین  فتح  در  کلیدی  نقشی  تردید  بی  که  کسی  فقدان  از  اندازه 
ِسر  جنازه ی  تشییع  در  ساموئل،  هربرت  ِسر  جناب  همان  که  روست  همین  از  است! 

عباس افندی، شرکت می کند. 
حوادث  تا  می کنیم  تقاضا  گرامی  خواننده ی  شما  از  مرتب  که  ببخشایید  را  ما 
دولت  کنسول  هم  باب  اعدام  داستان  در  که  می آید  یادتان  بیاورید!  یاد  به  را  پیشین 

روسیه، اشک تمساح می ریخت و ابراز هم دردی و احساس دل سوزی می کرد؟ 
تلقینات  اثر  بر  ساده لوح،  بهائیان  کردیم-  اشاره  هم  پیش تر  که  چنان  البته- 
عظمت  نشانه ی  و  آسمانی  و  االهی  را  احساسات  ابراز  این  تمامی  مبلّغان،  و  پیشوایان 
و  خردمندان  ولی  می پندارند؛  خویش  پیشوایان  روحانی  منزلت  و  مقام  بزرگی  و 
و  لطائف  روزگاران،  آن  حوادث  تحلیل گران  و  تاریخ خوان  و  تاریخ دان  هوشیاران 

دقائق دیگری در می یابند.
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پرده ی چهارم: حلقه های یک زنجیر
بهائیت و اسرائیل

از  ولی  می گویند  سخن ها  اسرائیل  صهونیستی  رژیم  ایجاد  در  بهائیان  نقش  از 
خود  مدارک  و  کتب  اساس  بر  می گوییم  و  گفته ایم  چه  هر  نوشتار  این  در  که  جا  آن 
شوقی  قول  از  این  از  پیش  که  آن چه  به  استناد  با  نیز  مورد  این  در  است،  بهائیان 
اشغال  با  که  آوردیم  این  از  پیش  که  دارید  یاد  به  می گوییم.  سخن  آوردیم،  افندی 

سرزمین فلسطین، بهائیان:
امرّیه    تأسیسات  رسمی  شناسائی  مقدمه ی  و  شدند  برخوردار  کامل  حریت  از 

در آن ُصقع ]=ناحیه[ جلیل فراهم آمد.
و  بوده اند  فلسطین  در  بهائیان  اسرائیل،  کشور  تأسیس  از  پیش  است  روشن 
فتح  در  اساسی  و  کلیدی  نقشی  بی تردید  عبدالبهاء  که  نمی کنیم  فراموش  هم  باز 
که  بوده  مهم  چنان  آن  نقش  این  و  داشته  انگلیس  امپراطوری  توسط  فلسطین 
مفتخر  پیر،  استعمارگر  مقامات  سوی  از  پهلوانی  نشان  دریافت  به  ایشان  شده  موجب 
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جایزه ی  باید  نیز  بهائیان  عبدالبهاء،  بر  عالوه  که  پیداست  پیشینه،  این  با  شود. 
کنند.  دریافت  اسرائیل،  آینده ی  ساختگی  دولت  و  امپراطوری  مقامات  از  ویژه ای 
که   » است  جلیل  ُصقع  آن  در  امرّیه  تأسیسات  رسمی  شناسایی   « همان  جایزه  این 

مقدمات آن با اشغال فلسطین فراهم آمده بود.
گرفت.  شکل  اشغالی  فلسطین  در  افندی  شوقی  حیات  زمان  در  اسرائیل  کشور 
این  در  امر  این  از  بهائی  جامعه ی  او  تبع  به  و  افندی  شوقی  مسرت  و  خوش حالی 

سخن شوقی به روشنی پیداست:
وّراث  و  ابراهیم[  حضرت  فرزندان  خلیل]=  ابنای  به  الهی  وعده ی  مصداق 
اقدس  ارض  در  اسرئیل  دولت  و  باهر  و  ظاهر  موسی[  حضرت  وارثان  کلیم]= 
استقالل  به  و  مرتبط  بهایی  جامعه  المللی  بین  مرکز  به  متینه  روابط  به  و  مستقر 
کاّفه ی  معافیت  و  بهائی  نامه ی  عقد  ثبت  به  و  معترف  و  مقر  الهی  آئین  اصالت  و 
لوازم  و  کرمل  کوه[   =[ جبل  و  عّکا   ] سرسبز  سرزمین   =[ مرج  در  امرّیه  موقوفات 
رسمّیت  به  اقرار  و  دولت  رسوم  از   ] باب  قبر   [ اعلی  مقام  بنیان  بنای  ضرورّیه ی 
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ایام تسعه ی2۹ متبّرکه محّرمه موّفق و مویَّد.۳0  
مصداق  شوقی  سوی  از  اسرائیل  دولت  تشکیل  که  چنان  ترتیب  این  به        
هم  اسرائیل  دولت  می شود،  شمرده  کلیم«  وّراث  و  ابنای خلیل  به  الهی  »وعده ی 
بنیاد  این  سنگ بنای  گذاشتن  کار  در  را  عبدالبهاء  جناب  پایمردی های!  پاداش 
اشغال  برای  بریتانیا  دولت  به  عبدالبهاء  پنهان  و  پیدا  مددهای  همان  که  شیطانی- 
آئین  یک  عنوان  به  را  آنان  و  می کند  بهایی  جامعه ی  تقدیم  بود-  فلسطین  سرزمین 
اعتراف  و  اقرار  استقاللش  و  اصالت  به  و  می شناسد  رسّمیت  به  آسمانی  و  الهی 
و  می دارد  معاف  گمرکی  و  مالیاتی  امور  تمامی  از  را  بهایی  امر  تشکیالت  و  می کند. 

نُه روزی را که در بهائیت تعطیل رسمی است، به همین عنوان، می پذیرد.
روحیه  خانم  بعد  چندی  که  هم  مالقاتی  در  سیاسی،  مغازالت  این  پی  در       
29-ايام تسعه ] = روزهای نُه گانه[ تعطيالت رسمی بهائيان است که کسب و کار در آن روزها حرام است. آن ايام، که برخی به ماه 
و روز قمری و برخی به ماه و روز شمسی اند، عبارت اند از: 1- اول محرم، به مناسبت تولد باب، 2- پنجم جمادی االولی به مناسبت 
مبعث باب، 3- بيست و هشتم شعبان، روز اعدام باب، 4- دوم محرم، تولد بهاء اهلل، 5- روز هفتادم نوروز)هشتم خرداد(، مرگ بهاء اهلل، 
6- اول نوروز، عيد صيام، 7- اول اردی بهشت، عيد رضوان، 8- نهم اردی بهشت، عيد رضوان، 9- دوازدهم اردی بهشت، عيد 

رضوان.
30-توقيعات مبارکه سال 102تا109 بديع ص 290. مجموعه ای از نوشته های شوقی افندی که عموماً به صورت فرمان ها و نامه ها 

و تذکرات و ... صادر شده است.
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داشته  اسرائیل  وقت  وزیر  نخست  بن گوریون  با  افندی  شوقی  همسر  ماکسول، 
چنین بیاناتی ایراد می شود:

اسرائیل  نژاد  یهودی  کشور  در  بهائی  جهانی  مرکز  استقرار  نفس  فرضا  چنانچه 
اندک  بدون  ماکسول(  )روحیه  ربانی  خانم  برعکس  گردد  تلقی  لغو  ظاهر  به  امری 
قرار  اگر  داریم  تعلق  )اسرائیل(  اینجا  به  ما  که  می دارد  اظهار  تاکید  نهایت  با  و  تردید 
یکی  در  ادیان  جوانتریِن  که  می دهم  ترجیح  من  شد  هم  امتیاز  و  تمیز  به  قائل  باشد 
چون  ما  آینده  گفت  باید  حقیقت  در  و  نماید  نما  و  نشو  جهان  کشورهای  ترین  تازه  از 

حلقات زنجیر به هم پیوسته است.۳۱
به  بهائیت  است،  کرده  تأکید  ماکسول  روحیه  خانم  که  همان گونه  راستی،  به 
غیرقانونی  کشور  این  تشکیل  در  که  آن رو  از  دارد،  ویژه ای  تعلق  اسرائیل  کشور 
معافّیت  و  اسرائیل  در  بهائّیت  رسمّیت  وجود  با  اما  است.  داشته  ویژه ای  نقش 
خانم  تعبیر  به  اسرائیل  و  بهائیت  آن که  با  نیز  و  مالیات  پرداخت  از  تشکیالت 
آن  در  بهائیان  اقامت  و  بهائیت  تبلیغ  می باشند،  زنجیر«  یک  »حلقه های  ماکسول، 

کشور ممنوع است! 
31-مجله اخبار امری سال 1340 شماره دی ماه
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ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل

می توان  که  گونه ای  به  است  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  بهائیت  در  تبلیغ 
کشور  در  تبلیغ  وجود،  این  با  اما  می آید.  شمار  به  واجبات  اوجب  از  شد  مدعی 
بهائیان  توسط  اسرائیل  کشور  به  مسافرت  حتی  آن،  بر  عالوه  است.  ممنوع  اسرائیل 
است  ممنوع  و  حرام  العدل  بیت  اجازه ی  بدون  جا  آن  در  نیز  روز  نُه  از  بیش  اقامت  و 
بسیار  تیغ  با  کند،  نافرمانی  امر  این  در  کسی  اگر  که  بدانجاست  تا  حرمت  این  و 
از  خالی  داستان  این  خواندن  می شود.  زده  حیاتش  رگ  روحانی«  طرد   « برنده ی 

لطف نیست: 
شخص  این  بنویس:  فرمودند  آشچی  جواد  محمد  آقا  فرزند  صادق  موضوع  در 
نموده  فلسطین  به  مسافرت  عبد  این  دستور  مخالف  اخیرا  پست  فطرت  و  بداخالق 
محفل  آن  به  جامعه  از  او  اخراج  و  طرد  به  راجع  گشته،  تلغرافیًا  اقدس  ارض  وارد  و 
من  وجه  هیچ  به  او  با  مخابره  نمایند  و  انذار  اظهار  صریحا  والدش  به  گردید  مخابره 

الوجوه جائز نه، تّمرد و مخالفت نتایجش وخیم است!  ۳2 
32- توقيعات مبارکه، سال 102تا109 ص 41 و توقيعات مبارکه جلد سوم صفحه 295.
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چه  مرتکب  فطرت،  پست  و  بداخالق  بهایی  شخص  این  که  نمی دانیم  ما 
می شود  مستفاد  مبارک!  منیع  توقیع  این  از  که  چه  آن  اما  است؛  شده  دیگری  جرائم 
به  اهلل،  امر  ولی  اجازه ی  بدون  فلسطین  به  مسافرت  خاطر  به  او  که  است  آن 
ابتکار  به  که  بهائیت  در  مجازات  این  و  شده است  محکوم  روحانی«  »طرد  مجازات 
معناست  آن  به  پیداست-  نیز  سخنان  همین  از  که  چنان  شده است-  نهاده  بنا  شوقی 
مطرود  فرد  با  مراوده ای  کوچکترین  ندارد  حق  هم  مطرود  شخص  آن  پدر  حتی  که 

داشته باشد.
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خالصه و خاتمه

آثار  اساس  بر  بهائی  پیشوایان  و  سران  سیاسی  بازی های  از  چه  آن  هر  ما، 
مکتوب آنان به دست آورده ایم، گفتیم. به این ترتیب دانستیم که:

پناهنده  روسیه  سفارت  به  شاه  ناصرالدین  به  قصد  سوء  ماجرای  در  بهاء اهلل   ●
می شود و مورد حمایت ویژه سفیر قرار می گیرد. 

و  می شمارد  روسّیه«  دولت  گران بهای  ودیعه ی   « را  بهاء اهلل  روسیه  سفیر   ●
حفاظت از او را جّداً از صدر اعظم خواستار می شود.

رکاب  ملتزم  کسانی  روس  سفارت  طرف  از  عراق،  به  بهاء اهلل  تبعید  هنگام   ●
می شوند.

و  می کند  تشکر  روسیه  امپراطور  از  و  می کند  یاد  روس  سفیر  یاری  از  بهاء اهلل   ●
مقامی برای او قائل می شود که جز خداوند کسی بر آن مقام آگاه نیست.

خود  األذکار(  مشرق   ( معبد  نخستین  تزاری  روسیه ی  دولت  مدد  به  بهائیان   ●
را در عشق آباد بنا می کنند.
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روسیه  امپراطوری  ماندگاری  و  بقا  برای  پیوسته  تا  می یابند  دستور  بهائیان   ●
دعا کنند.

اجابت  روسیه  امپراطور  حق  در  بهائیان  دیگر  نیز  و  عبدالبهاء  و  بهاء اهلل  دعای   ●
نمی شود و با بروز انقالب بلشویکی، امپراطوری از هم می پاشد.

پیر،  استعمارگر  گرم  آغوش  به  بهائیان  روسیه،  امپراطوری  فروپاشی  از  پس   ●
بریتانیای کبیر، پناه می برند.

از  ولی  می کند؛  دعا  عثمانی  امپراطوری  دوام  و  بقا  برای  ظاهر  در  عبدالبهاء   ●
جانب فرمانده ی کل قوای عثمانی به جاسوسی مّتهم می شود.

برای  انگلیس  دولت  و  می افتد  خطر  به  عبدالبهاء  جان  اتّهام،  این  پی  در   ●
نجات جان خادمش، اقدامات جدی می کند.

فلسطین  فتح  در  انگلیس  اشغال گر  قوای  به  که  خدماتی  خاطر  به  عبدالبهاء   ●
می کند، به دریافت نشان پهلوانی از طرف امپراطوری مفتخر می شود.

و  می کند  شکر  را  خدا  فلسطین  در  انگلیس  حکومت  استقرار  از  عبدالبهاء   ●
ماندگاری امپراطوری انگلیس را از خداوند درخواست می کند.
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طی  بریتانیا  مستعمرات  وزیر  چرچیل،  وینستون  عبدالبهاء  مرگ  پی  در   ●
دستور  ساموئل،  هربرت  سر  فلسطین،  در  پادشاه  عالی  جانشین  به  تلگرافی، 

می دهد تا مراتب هم دردی امپراطور به خانواده ی ِسر عبدالبهاء ابالغ شود. 
جنازه ی  تشییع  مراسم  در  انگلیسی  بزرگان  از  چند  تنی  و  او  عالوه  به   ●

عبدالبهاء شرکت می کنند.
این  از  افندی  شوقی  اشغالی،  فلسطین  در  اسرائیل  حکومت  استقرار  از  پس   ●

امر ابراز خوش حالی می کند.
و  اموال  و  می شناسد  رسمیت  به  کشور  آن  در  را  بهائیت  اسرائیل  حکومت   ●

موقوفات بهایی را از تمامی مالیات ها معاف می دارد.
زنجیر  یک  حلقه های  را  اسرائیل  و  بهائیت  شوقی،  همسر  ماکسول  روحیه   ●

می نامد و سرنوشت آن دو را مربوط به هم می شمارد.
● با وجود اهمیت تبلیغ در بهائیت، تبلیغ در سرزمین اسرائیل ممنوع می شود.

العدل،  بیت  دستور  به  جز  هم  اسرائیل  در  روز  نُه  از  بیش  اقامت  و  مسافرت   ●
ممنوع می شود.
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نکته!

از  ایران  ملت  تاریخی  تنفر  در  مهمی  بسیار  عوامل  از  گفتیم  که  را  چه  آن  تمامی 
فرقه،  این  پیدایش  از  سال   ۱60 گذشت  از  پس  ایران  ملت  می دانیم.  بهائیت  و  بابیت 
که  است  بابت  این  از  و  می شمارد  بیگانگان  عوامل  و  دست پرورده  را  آنان  هم  هنوز 
ما،  که  است  گفتنی  البته  بشناسد.  رسمیت  به  را  آنان  نیست  حاضر  روی  هیچ  به 
و  روس  استعمارگران  ساخته  مستقیمًا  و  رسمًا  هم  اگر  را  بهائیت  و  بابیت  که  آن  با 
در  یافته  پرورش  را  آنان  حداقل  گفته ایم،  هم  این  از  پیش  که  چنان  ندانیم،  انگلیس 
که  می رسیم  باور  این  به  موجود  مدارک  با  و  می شناسیم  امپراطوری  دو  آن  دامان 
سو  آن  از  اما  برده اند.  را  بهره  بهترین  انگلیس  و  روس  تاریخی،  پدیده ی  دو  این  از 
اصلی  باور  که  می کنیم  جلب  مهم  بس  نکته ی  این  به  را  گرامی  خوانندگان  توجه ی 
بیهودگی  و  بطالن  بلکه  نیست؛  مطالب  این  اساس  بر  بهائیت،  و  بابیت  بطالن  بر  ما 
باور  این  بر  ما  می یابیم.  در  آنان،  پیشوایان  متناقض  و  چندگونه  سخنان  از  را  آنان 
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قرآنی استواریم که می فرماید:
ِ لََوَجُدوا فیِه اْختاِلفًا َکثیرا۳۳ً أَ َفال َیَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللَّ

آن  در  همانا  می بود،  خدا  غیر  جانب  از  اگر  نمی اندیشند؟  قرآن  این  در  آیا 
اختالف فراوان می یافتند.

مّدعی  هر  باره ی  در  شده است،  گفته  قرآن  باره ی  در  که  استوار،  سخن  این 
جانب  از  سخنانی  که  بگویند  کسانی  اگر  یعنی  است.  صادق  هم  دیگری  مّدعای  و 
آن  که  می یابیم  در  روشنی  به  ببینیم،  آشکار  تناقضات  سخنان  آن  در  و  آورده اند  خدا 

سخنان، االهی و آسمانی نیستند.
آماده است  پژوهی  بهائی  سایت  گفته ایم،  هم  این  از  پیش  که  چنان  روی  هر  به 
کتاب های  بر  مبتنی  بهائیان  عقاید  درباره ی  گرامی  هم وطنان  پرسش های  به  تا 

اصلی آنان، پاسخ علمی و منطقی دهد.
www.bahairesearch.org :آدرس سایت چنین است

33-سوره ی نساء: 82.
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