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ﯾﺎدداﺷت ﺑﻧﯾﺎد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑروﻣﻧد :روز ﺳوم ﺷﮭرﯾور  ، ١٣٩٢ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی ﻋطﺎﷲ رﺿواﻧﯽ در ﺳرﮐﺷﯽ از ﻣﻧزل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧش ،ﺑﺎ ﮐرﯾم ﺳراﯾدار اﻓﻐﺎن
او در ﺣﺎل ﺻﺣﺑت ﺑود ،ﺗﻠﻔن دﺳﺗﯽ اش ﺑﮫ ﺻدا درآﻣد .آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ ﭘس از ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً طوﻻﻧﯽ ،ﻣﺣل را ﺗرک ﮐرد .ھﻣﺎن ﺷب ﺟﺳد او در ﻧزدﯾﮑﯽ
اﯾﺳﺗﮕﺎه راه آھن در ﺣوﻣﮥ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ﭘﯾدا ﺷد .ﮔﻠوﻟﮫای ﺑﮫ ﭘس ﺳرش ﺷﻠﯾﮏ ﺷده ﺑود .آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ از ﭘﯾروان دﯾن ﺑﮭﺎﯾﯽ در ﺑﻧدر ﻋﺑﺎس ﺑود .ﺑﮭﺎﺋﯾت در
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﭘﯾروان آن از ﮐﻠﯾﮥ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻣﺣروم اﻧد ،و دوﻟت ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﺣﻔظ ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻋﮭده ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن در اﯾران ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣدام ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و ﺳرﮐوب ﻣداوم ﺑوده اﻧد *.ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎرھﺎ آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ را ﺗﮭدﯾد
ﮐرده ﺑودﻧد و او ﺑﮫ ﺷدّت ﺑرای ﺧروج از ﮐﺷور و ﺳﮑﻧﯽ ﮔزﯾدن در ﺧﺎرج ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑود .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷﮭﺎدت ﺧوﯾﺷﺎن آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ ،اﯾﺷﺎن ھﯾﭻ دﺷﻣن ﺷﺧﺻﯽ
ﻧداﺷت و از ﻣﺣﺑوﺑﯾت وﯾژه ای در ﻣﯾﺎن دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑرﺧوردار ﺑود .آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ ﺑﮫ اﻣور و ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد
و راھﻧﻣﺎی آﻧﮭﺎ ﺑود .در ﭘﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﺑﮭﺎﯾﺋﯽ ﺳﺗﯾزاﻧﮫ آﯾت ﷲ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی ،اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮥ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ،آﻗﺎی رﺿواﻧﯽ و دو ﺗن از ﯾﺎراﻧش ،ﻧﺎﻣﮫ ای در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻣﺎم
ﺟﻣﻌﮥ ﺷﮭر ﻧوﺷﺗﻧد و ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن و ﺑﮭﺎﺋﯾت زده ﺑود ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﺷﮑﺎﯾت از اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻧزد ﻧﯾروھﺎی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺳﺧﻧﺎن او را ﺑﺎﻋث ﺗﻧش و ﺧون رﯾزی داﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﭘﻠﯾس ﭘس از آﻏﺎز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟدِی در ﻣورد اﯾن ﻗﺗل ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه از اداﻣﮥ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎد و اﺣﺗﻣﺎل
ﺧودﮐﺷﯽ را ﭘﯾش ﮐﺷﯾد .ﮐرﯾم ﺳراﯾدار ھﻔده ﺳﺎﻟﮥ اﻓﻐﺎن ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادۀ او اطﻼع داد ﮐﮫ ﻣﺄﻣوران ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از دﯾدارش ﺑﺎ وﮐﯾل ﺧﺎﻧوادۀ رﺿواﻧﯽ او را ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺟوان اﻓﻐﺎن ﭘس از آﺧرﯾن دﯾدار در ﺣﺿور ﭘﻠﯾس ﻧﺎﭘدﯾد ﮔﺷت.
ﻋطﺎﷲ رﺿواﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ده ﺳﺎل اﺧﯾر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾتھﺎی ﻓراﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷده اﺳت .از ﺳﺎل  ١٣٨۴دﺳت ﮐم  ٩ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد ﯾﺎ در ﺷراﯾط
ﻣﺷﮑوﮐﯽ درﮔذﺷﺗﮫ اﻧد ،و  ۵٢ﻧﻔر از ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﺗوﺳط ﻣﺄﻣوران دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻋواﻣل ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﭘﻠﯾس و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و
ﭘﯾﮕرد ﻻزم ﺑرای ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗﺎﺗﻼن ﺳرﺑﺎز زده اﻧد .ﻣﺳﺋوﻻن ﺣﮑوﻣﺗﯽ در اﯾران ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺗﯾزی و ﮐوﺗﺎھﯽ در ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در وﻗوع و ﺗدام اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت دارﻧد.
ﻣﺗن زﯾر ﯾﮑﯽ از ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺗﯾزاﻧﮫ آﯾت ﷲ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی ،اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮥ ﺑﻧدر ﻋﺑﺎس و ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺷورای ﺧﺑرﮔﺎن رھﺑری اﺳت .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋول
ﺗﻌﯾﯾن اﺋﻣﮥ ﺟﻣﻌﮫ در اﺳﺗﺎن ھرﻣزﮔﺎن اﺳت .اﯾن ﺧطﺑﮫ در  ٢١ﻣرداد  ١٣٨٩اﯾراد ﺷده و ﯾﮑﯽ از ﭼﻧد ﺧطﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗراض ﻋطﺎﷲ رﺿواﻧﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
***

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧطﺑﮫ  ١۵ﻣرداد ) ١٣٨٩ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر  ٢١ﻣرداد (١٣٨٩
 درﺳﯽ از آﯾﺔ ﷲ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی )اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس( -١درﺳﯽ از آﯾﺔ ﷲ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی)اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس(
 -١ﺑﮭﺎﺋﯾت )در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس(
ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم و رﺣﻣﺔ ﷲ و ﺑرﮐﺎﺗﮫ
ُور « )ﻓﺎطر(10 /
ﺳ ِﯾّﺋﺎ ِ
» َو اﻟﱠذﯾنَ ﯾَ ْﻣ ُﻛ ُرونَ اﻟ ﱠ
ﻋذابٌ ﺷَدﯾ ٌد َو َﻣ ْﻛ ُر أُوﻟﺋِكَ ھ َُو ﯾَﺑ ُ
ت ﻟَ ُﮭ ْم َ
ﺑﺣث ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﮐﺷﯾده ﺷد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺳﻣت از آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾﮭﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮭﺎ ﻋذاﺑﯽ دردﻧﺎک اﺳت.
در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن آﯾﮫ ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﯾم اﯾن آﯾﮫ ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ی ﻣﮑرھﺎی ﺳﯾﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﮔﻧﺎه را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺣﺷﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ
ﻓراھم ﮐردن ﺳﯽ دی ھﺎی ﻣﺑﺗذل و ﻗرار دادن آﻧﮭﺎ در دﺳﺗرس ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓﺳﺎد ﺧطرﻧﺎﮐﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از
"واﻟذﯾن ﯾﻣﮑرون ﺳﯾﺋﺎت" ھﺳت.
آﻧﭼﮫ ﮐﻣﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﮑر و ﺳﯾﺋﺎت در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻋﻘﺎﯾد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋده ﺷﯾﺎد از راه ھﺎی ظﺎھرا" ﺧوب ،زﯾﺑﺎ و ﻓرﯾﺑﻧده اﻓراد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را در
ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺧطرات ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران ﻣرام ھﺎی ﺑﺎطل ،راھﮭﺎی ﺑﺎطل و ﻣﺳﻠﮏ ھﺎی اﻧﺣراﻓﯽ ھﻣﮫ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺻداق "ﯾﻣﮑرون
اﻟﺳﯾﺋﺎت" اﻧد!
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣﺳﻠﮏ ﺑﮭﺎﺋﯾت را دﻓﻌﮫ ی ﻗﺑل ذﮐر ﮐردﯾم.ﻋرض ﮐردﯾم اﮔر ﻻزم ﺷد ﯾﺎد آور ﺷوﯾد ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺣث ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ دو ﺟﮭت ﻣﺻﻣم ﺷدم ﺗﺎ دو ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾراﻣون اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺣث ﮐﻧم .ﯾﮏ ﺟﮭت ھﻣﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺣث ﺷد .ﺑرداﺷت ﻣن از ھﻔﺗﮫ ی ﻗﺑل اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ طﻠﺑد ﻣﺎ اﯾن ﺑﺣث ھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﻌﺿﯽ از ﺟواﻧﮭﺎ ھم ﺑﺷدت ﺧواﺳﺗﺎر ﺷدﻧد ﮐﮫ ھم ﺑﺣث ﻗﺑﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ھم ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن
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ﺑﺣث را ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ اداﻣﮫ دھﯾم .ﺧود ﻣن ھم اﺣﺳﺎﺳم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺣث ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد.
ﻟزوم ﺑﺣث درﺑﺎره ﺑﮭﺎﺋﯾت
ﺟوان ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧد ،اﯾﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد؛ ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻋرض ﮐﻧم آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ھم ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔرﻓﺗﺎری ھﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد ،آﻧﮭﺎ ھم ﻧﻣﯽ دادﻧد ،ﺗﺎ
ق اﻟﺷﯾﻌﺔ"!
ق اﻹﺳﻼم ،اﻟﺑﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓِرﻗﺔ ﻣِ ن ﻓ َِر ِ
ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ان ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﮕوﯾد" :اﻟﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓِرﻗـَﺔٌ ﻣِ ن ﻓـِ َر ِ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻗﺻدی ھم ﻧدارﻧد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ را واروﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾده اﻧد .ﭼون اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ اﺻﻼً ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده .ﺧود ﺑﮭﺎﯾﯽ ھﺎ
ھم در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﺛﻼً در ﻣﺻر ﺑﮫ ﻋﻧوان "اﺳﻼم ﻧو" ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ دﯾن ﺟدﯾد!
اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم اﯾن ﺑﺣث را ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﺣث اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺑﺎﯾد  4ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﺑﺣث ﮐﻧﯾم ﻧﮫ  4ﯾﺎ  5ھﻔﺗﮫ! ﺗﺎرﯾﺧﺷﺎن و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد ،ادﻣﮑﺷﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻣﺎن روزھﺎی اول ﺣرﮐﺗﺷﺎن ﮐردﻧد ،ﺗوﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی رﺋﯾﺳﺷﺎن "ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎب ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﻧوز ﻣﺣﻔوظ اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن از ھر ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
داﺷﺗﮫ ،ﺻرف ﻧظر ﮐرده اﺳت! ﯾﻌﻧﯽ اﺑﺗدا ﺧودش ادﻋﺎھﺎﯾش را رھﺎ ﮐرد اﻣﺎ ﺑﻌد ﮐﮫ دﯾد ،دورش را ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﺎز ﺗوﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﻧﻘض ﮐرد.
اﯾﻧﮭﺎ ھر ﮐدام ﻣﺑﺎﺣث زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم وارد ﺷوﯾم ﻣﺑﺎﺣث طوﻻﻧﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﺎﯾد ﭼﻧدان ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﺑﺎﺷد .ﻟذا ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ
آورده اﻧد اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾﻧﮭﺎ ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد!؟
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواﻧم و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧم ،ھﯾﭻ ﮐدام ﺑﺎ واﺳطﮫ ﻧﯾﺳت ،ھﻣﮫ ی ﻣطﺎﻟب را از ﮐﺗﺎب ھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ام،
ﯾﻌﻧﯽ دﯾده ام و ﻧوﺷﺗﮫ ام .اﻻن ھم ﭼﻧد ﺗﺎ از اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را دارم ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺗﺎب اﻗدس ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﺷﺎن ھﺳت و "أم اﻟﺷرﯾﻌﺔ" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود و ﻧﯾز ﮐﺗﺎب دﯾﮕرﺷﺎن
ﺑﺎ ﻧﺎم "اﯾﻘﺎن" ھﻣﭼﻧﯾن دﻓﺗرﭼﮫ ای ھم دارم ﮐﮫ ﺣﺎوی ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎﯾم از آن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺳت.
ﺳﺎواک ﺣﺎﻣﯽ ﺑﮭﺎﺋﯾت
اﺑﺗداءا ً ﺑد ﻧﯾﺳت ﺧﺎطره ای ﻋرض ﮐﻧم :ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  53و  54ﻣرﺣوم آﯾت ﷲ ﻋﺑﺎدی )رﺣﻣﺔ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ( از ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ رﻣﺿﺎن را ﺑﮫ زاھدان ﺑروم .ﭘدر ﺧﺎﻧم
اﯾﺷﺎن ﻣرﺣوم آﯾت ﷲ ﮐﻔﻌﻣﯽ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﭘﺧﺗﮫ و ﺟﺎ اﻓﺗﺎده و ﻗوﯾﺗرﯾن ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ آن اﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .ﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎن اﯾﺷﺎن ﺷدﯾم و ﻣﺳﺟد اﯾﺷﺎن ھم ﻣﻧﺑر رﻓﺗﯾم .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﮭﺎﺋﯾت از ﭼﮫ ﻧﻔوذی در ﻣﯾﺎن ﺳران ﺣﮑوﻣت آن دوره ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد :از طرف ﺳﺎواک زاھدان ﺑﮫ ﺳراغ ﻣن اﻣدﻧد و از ﺗرس ﺷﺧﺻﯾت آﯾت ﷲ ﮐﻔﻌﻣﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ
ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ از اداره ﺳﺎواک ھﺳﺗﻧد و از ﻣن ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ در ﻣدت اﻗﺎﻣﺗم در زاھدان ،راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾت ﺑﺣﺛﯽ ﻧﮑﻧم.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎواک داﺷت ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻓﺷﺎ ﮔری ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾت ﻧﺷود ،ﭼون ﻣﯽ داﻧﻧد اﻓﺷﺎﮔری اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﺿﻣﺣ ّل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼون ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ واﻗﻔﻧد ﮐﮫ
اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت اﯾﻧﮭﺎ در ﮔرو ﻓﺿﺎی ﺟﮭل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ھم ﺑر طﺑﻖ ﻓرﻣﺎﯾش اﻣﺎم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣود" :ھر ﭼﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﮫ ،ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد آری و ھر ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آری ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﻧﮫ!" در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد
ﮔوش ﺑﮫ ﺣرﻓﺷﺎن ﻧداده و ﻟﺞ ﮐردﯾم و ﺑﺧﺎطر ﺣﺳﺎﺳﯾت آﻧﮭﺎ ،در ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻠﺳﺎت از اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم.
در ھﻣﺎن دوره ﺑﻧده از ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن اﯾﺎم ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ از ﺑﮭﺎﺋﯾت در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﺑود ،ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار دھﻧد؛ آﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎرم ﻗرار دھﻧد و ﻣن ھم ﺑﻧﺎﭼﺎر ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐردم ،اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن در اﺧﺗﯾﺎر
ﻣن ﻧﯾﺳت ،از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗم ،آوردﻧد و ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺳﺎﺋل را ﻣﺳﺗﻘﯾم ،از ھﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ  ،ظرف ھﻣﺎن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻧوﺷﺗم.
اﮔر وﻗت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ دادﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﻧوﺷﺗم و اﮔر آن ﻣوﻗﻊ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﮑﺛﯾر وﺟود داﺷت ،ﺑﯽ ﺗردﯾد از آﻧﮭﺎ ﺧواھش ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺑراﯾم ﺗﮑﺛﯾر ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺳﺎل  53از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﺎت ﺑﺳﺎری رادر ظرف ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧﺑری ﻧﺑود.
ھر ﭼﮫ ﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ دارم ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧم ،از روی ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ھﺎی آﻧﮭﺎﺳت و ﯾﮏ "واو" ھم ﮐم و زﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ،ﯾﻌﻧﯽ از روی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧودﺷﺎن اﺳت ﯾﮏ ذره و ﯾﮏ
ﺳطرش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘل ﻗول از ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم ﻓﻼن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻓﻼن ﮐﺗﺎب ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت! ﻧﺧﯾر! ﺑﻧده ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧودﺷﺎن ﻣطﺎﻟب اﻣروز را ﻧﻘل
ﻣﯽ ﮐﻧم.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎﯾﻠم ﻧﻣﺎزﮔزاران در اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎ ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﮐرده و ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟب ﺑﮫ ﺳراغ اﯾن ﻓرﯾب ﺧورده ھﺎ ﺑروﻧد .اﯾن ﺟﻌﯾت ﭼﻧد ھزار ﻧﻔری ﺣﺎﺿر
در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ اﮔر از راه ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﮭﺎﯾﯾﮭﺎ ﺑﯾﻔﺗﻧد ،اﻧﮭﺎ ﺣرﻓﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود ﻧﺧواھﻧد داﺷت .اﮔر ﺑروﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﻧﻌﯾم اﺑﺎدی ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺻﻔﺣﮫ و
ﻧﺎم ﮐﺗﺎب را ﺑداﻧﯾد ،ﮐﺎری از ﭘﯾش ﻧﺧواھﯾد ﺑُرد.
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻻن در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ وﺳﺎﯾل ﯾﺎدداﺷت ﺑﮫ ھﻣراه ﻧدارﯾد ،ﻓردا از رادﯾو ﮔوش ﺑدھﯾد و ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،ھم ﻣطﻠﺑش را ﺑﻧوﯾﺳﯾﯾد و ھم ﮐﺗﺎب و ﺳطرش
را ﺗﺎ ﻣﺧﺎطب ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی در ﻣورد ﺣرﻓﺗﺎن ﺑﺧود راه ﻧدھد.
ﺑررﺳﯽ ﭼﻧد ﺣﮑم ﺑﮭﺎﺋﯾت
 -١ﭼﭘﺎول داراﯾﯽ ﻏﯾرﺑﮭﺎﯾﯽ آزاد اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻻزم اﺳت ﺑﮭﺎﺋﯾﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر اوﺿﺎع ﻣﺳﻠط ﺷدﻧد ،ﺗﻣﺎم اﻣوال ﻏﯾر ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺎ را ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد).ﺑﯾﺎن ،ص ،١٨
ﺳطر (١۵
ﺳبُ إﻟﯾ ِﮭم"؛ )ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾﺎن را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ،از آﻧﮭﺎ اﺧذ ﮐرد( ﺣﮑم ﺧﯾﻠﯽ ﻣؤﮐد اﺳت.
"ﻓﻠﺗ َﺄ ُﺧ َذ ﱠن َﻣن ﻟـَم ﯾَدﺧـُل ﻓﻲ اﻟﺑَﯾﺎن ﻣﺎ ﯾـُﻧ َ
ﺑﯾﺎن اﺳم ﮐﺗﺎب ﻣذھﺑﯽ ﺑﮭﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗﺄﻟﯾف ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎب ھﺳت.
طﺑﻖ اﯾن ُﺣﮑم ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺗﺳﺑﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ داﺧل در ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ،از آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺗﻣﺎم اﻣوال ﻏﯾر ﺑﮭﺎﺋﯾﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﮕﯾرﯾد.
"ﺛـ ُ ﱠم إن آ َﻣﻧوا ﻟَﺗـ َ َردﱡون" ﺑﻌد اﮔر اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻣواﻟﺷﺎن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدھﯾد و اﮔر ﻧﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧوش ﺟﺎﻧﺗﺎن!
ِرون" وﻟﯽ اﮔر ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ زورﺗﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد ،ﻧﮫ! اﻣﺎ اﮔر ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺗﻣﺎم اﻣوال اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺎح اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑم ﯾﮏ
"إﻻ ﻓﻲ
ِ
اﻷرض اﻟـّﺗﻲ أﻧﺗـُم َ
ﻋﻠـَﯾﮭﺎ ﻻ ﺗ َﻘد ُ
ﭼﭘﺎول ﻋﻣوﻣﯽ!! اﯾﻧﮭﺎ اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻧﺎﮐﯽ! اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾّت آﻣده اﺳت!

ـﮑم َﻣﺣ ِو ﮐـ ُ ِّل اﻟ ُﮑﺗـُب إﻻ ﻣﺎ
-٢ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﮐﺗب ﺑﮭﺎﯾﯾت ﺑﺎﯾد ﻣﺣو ﺷود .ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎب در ﺻﻔﺣﮫ  ٩٨ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :ﻓﻲ ُﺣ ِ
ﮏ اﻷﻣر" ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺎﺑود ﺷود ،ﮐﺗب ﻓﯾزﯾﮏ ،ﺷﯾﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،روان ﺷﻧﺎﺳﯽ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗران و ﺗورات و اﻧﺟﯾل
ﺗـُﻧ َ
ﺷ ُ
ﺊ ﻓﻲ ذﻟ َ
اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺧود اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ! ..ﮐـ ُ ُِل اﻟﮑﺗب!
ﻻزم اﺳت ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،از ﺑﯾن ﺑرود ﻣﮕر ﮐﺗﺎب ﺑﮭﺎﺋﯾﮭﺎ و ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ از ﺑﮭﺎﺋﯾﮭﺎ ﺑﺣث ﮐرده اﺳت! ﭘس ﺑﺎﯾد ﮐﺗب ﺑﮭﺎﯾﯽ و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﻣﺎﻧد و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی دﯾﮕر را از ﺑﯾن ﺑرد!! اﻧﺻﺎﻓﺎ ً اﺣﮑﺎم ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت!
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ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﯾران  ::ﺧطﺑﮥ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺗﯾز آﯾت ﷲ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوﻧﺑﺎر آن

ﺣرﯾت ھم در ﮐﺗﺎب "اﻗدس" ﭼﺎپ ﻗدﯾم ﺻﻔﺣﮫ  ٣٣و اﻗدس ﺟدﯾد ﺻﻔﺣﮫ  ١١۶درﺑﺎره ﺣرﮐﺗﮭﺎی آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ دﻧﯾﺎ ﺑوﯾژه
-٣آزادی در ﻧظر ﺑﮭﺎﯾﯾت .راﺟﻊ ﺑﮫ ّ
ﻌض اﻟﻧّﺎس أرادوا اﻟ ُﺣ ّرﯾـّﺔ
اﯾران ﮐﮫ در آن زﻣﺎن راه اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ آزادی اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد ،آزادی ﻏﻠط اﺳت ،آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣری ﻏﻠط اﺳت" :إﻧـّﺎ ﻧـَری ﺑَ َ
ﮏ ﻓﻲ ﺟﮭ ٍل ﱠ
ﻋواﻗِﺑُﮭﺎ إﻟﯽ اﻟﻔِﺗﻧَﺔ! ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺑﻌﺿﯽ از آدﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺣث آزادی را ﺑﮑﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ھم ﺑﺣﺛﮭﺎ ھم اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ
إن اﻟ ُﺣ ِ ّ
ـرﯾﺔ ﺗـَﻧﺗـَﮭﻲ َ
ﯾَﻔﺗـَﺧِ رونَ ﺑـِﮭﺎ أوﻟﺋ َ
ﮐﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ آدم ھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،آزادی ﺳر از آﺷوب در ﻣﯽ اورد! ﺑﻧﺎﺑراﯾن آزادی ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد!!
ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً اﯾن ﻣﺳﻠﮏ را آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﭘﺎول ﺑﮑﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺷوﯾﻖ ھم ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻟذا اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﻧﻔﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮑﺷد ،ﻓورا ً ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ :آﻗﺎ آﺷوب ﻣﯽ ﺷود! داد ﻧزن! ﻓرﯾﺎد ﻧزن!
ﺑﺎز در ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب "اﻗدس" ﭼﺎپ ﻗدﯾم ﺻﻔﺣﮫ  ،٢٧و در ﭼﺎپ ﺟدﯾد ﺻﻔﺣﮫ  ٩٣ﻣﯽ ﮔوﯾد :ھﯾﭻ ﮐس ﺣﻖ ﻧدارد ﺑر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ اﻋﺗراض ﮐﻧد! ﺷﺎه ھر ﻏﻠطﯽ ﮐرد آزاد
ض ﻋﻠﯽ اﻟذﯾنَ ﯾَﺣ ُﮑﻣونَ ﻋﻠَﯽ اﻟﻌِﺑﺎدِ ،دَﻋـُوا ﻟـ َ ُﮭـم
ﻟﯾس َ
ﻋﻠﯽ أ َﺣ ٍد أن ﯾَﻌﺗـ َ ِر َ
اﺳت! رﺿﺎ ﺷﺎه ﺧﺎﺋن ھر ﻏﻠطﯽ ﮐرد ،آزاد اﺳت! اﺻﻼً اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻌﻧﺎ ﻧداردَ " :
ﻣﺎ ﻋِﻧ َدھُـم" ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺣﻖ اﻋﺗراض ﺑر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣردم را ﻧدارد ،ھر ﭼﮫ آﻧﮭﺎ دارﻧد ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن ،ﻧﻔت ھﺎ ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن ،ﮔﺎزھﺎ ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن ،طﻼھﺎ ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن،
ﮐﺎخ ھﺎ ﻣﺎل ﺧودﺷﺎن  ...ﭼﮫ ﮐﺎرﺷﺎن دارﯾد!؟
"و ﺗـ َ َوﺟـﱠﮭوا إﻟﯽ اﻟﻘـُﻠوب"!! ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺑروﯾد ،روی دل ﻣردم ﮐﺎر ﮐﻧﯾد؛ ﺛروت ﻣردم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ رﺑطﯽ دارد؟! ﺷﺎه ﺧﺎﺋن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﺑطﯽ
َ
ﻧدارد ! ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺗوﺟﮫ دل ﺧودﺗﺎن ﺷوﯾد ،ﺧﻼص!!
اﯾن در واﻗﻊ ﻧﻔﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓرﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻓﺎﺳد ﺑزﻧﻧد .ﺑﺑﯾﻧﯾد در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ – اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺟﺎﺳت:
إﻣﺎم َﺟﺎﺋر« ]ﺧﺻﺎل ج  ،1ص  [6ﺑﺎﻻﺗرﯾن و ﺑﺎﻓﺿﯾﻠت ﺗرﯾن ﺟﮭﺎدھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﺳﺗﻣﮕر دم از ﻋداﻟت ﺑزﻧد.
ﻋد ٍل ﻋﻧد ٍ
»أﻓﺿـ َ ُل ِ
اﻟﺟﮭـﺎ ِد ﮐـ َ ِﻠ َﻣﺔُ َ
ام ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﻔس ھم ﻧﮑش.
ﭘس آزادی در اﯾن ﻣﺳﻠﮏ ﻣﻣﻧوع اﺳت! ﻋﺟب ﻣﺳﻠﮑﯽ!؟ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،ﭼرا ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑﻧد؟ ﯾﮏ ﻧﻔر ھم ﺑﺗواﻧد ﯾﺎرﮔﯾری ﮐﻧد ﯾﮏ ﻧﻔر
اﺳت ،ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده را ھم ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗور ﺑﯾﻧدازد ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت.

 -۴ﻣﺳﺎوات زن و ﻣرد از ﻧوع ﺑﮭﺎﺋﯾﺗﯽ! اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﻣﺳﺎوات ھﺳﺗﯾم و آﯾﯾن ﻣﺎ آﯾﯾن ﻣﺳﺎوات اﺳت! ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب دﻗت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧﺎﻧﮫ
ث وإﻧـﱠﮫُ ﻟـ َ ُﮭ َو اﻟﻣوتُ اﻟﻔﯾّﺎض" ﺑﻠﮫ آﻗﺎ ھم ﻣﻌطﯽ اﺳت ،ھم ﻓﯾﺎض ،اﻟﺑﺗﮫ
اﻟو ّرا ِ
وراث ﻣرد اﺳت واﻟﺳّﻼم"! "دونَ اﻷﻧﺎ ِ
ی ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﻓﻘط ﺑرای ّ
ثو ُ
ﻓﻘط ﺑرای ﻣردھﺎ! زﻧﮭﺎ ﭼﮫ؟
اﻻن ﺑﺑﯾﻧﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺛروت ﻋﻣده ی ﻣردم ھﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .ﺷﻣﺎ از ﺻد ﻧﻔر ﺳؤال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺛروﺗت ﭼﯾﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺧدا ﺗوﻓﯾﻖ ﺑدھد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ
دارم ﻗﺳط ھﺎﯾش ﺗﺎزه دارد ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود ،آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﺷﺎن ﺧوب اﺳت ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ دارﻧد .اﮔر از اﻓراد ﺑﭘرﺳﯾد :آﻗﺎ ﺑﺎغ ھم دارﯾد؟ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎﻏم ﮐﺟﺎ ﺑود؟ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ دارم ﮐﮫ ھﻧوز ﻗﺳطش ﺗﻣﺎم ﻧﺷده اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ از ده ﻣﯾﻠﯾون ،ﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﺳﮑﻧﮫ ﺗﮭران ،ﭼﻘدرﺷﺎن را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟ از ﯾﮏ طرف ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ زن و ﻣرد
ﻣﺳﺎوی اﻧد و از طرف دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺎل ﻣردان ھﺳت و زﻧﺎن را در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺳﮭﻣﯽ ﻧﯾﺳت!

 -۵ﻧﮕﺎه ﺑﮭﺎﺋﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔر زﻧﺎ .ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑرﺧورد ﺣﺳﯾﻧﻌﻠﯽ ﺑﮭﺎء ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﭼﯾﺳت .ﺧوب دﻗت ﮐﻧﯾد :ﮐﺗﺎب "اﻗدس" ﭼﺎپ ﺟدﯾد ﺻﻔﺣﮫ " :47ﻗـَد َﺣﮑـ َ َم ﷲُ ﻟِﮑـ ُ ﱠل
ِﻲ ﺗ َﺳﻌَﺔ َﻣﺛﺎﻗﺔل ﻣِ ن اﻟذﱠھَب"!! ﻣﯽ ﮔوﯾد ھر ﮐس زﻧﺎ ﺑﮑﻧد ،ﻣرد زاﻧﯽ و زن زاﻧﯾﮫ ﻓﻘط  ٩ﻣﺛﻘﺎل طﻼ ﺑﮫ ﺑﯾت اﻟﻌدل ﺑدھﻧد،
زان و زاﻧﯾ ٍﺔدِﯾﺔٌ ُﻣ َ
ٍ
ﺳﻠـ ﱠ َﻣﺔٌ إﻟﯽ ﺑﯾت اﻟﻌد ِل َو ھ َ
ً
أﺧری ﻋودوا ﺑﺗِﺿـَﻌفِ اﻟﺟزاء" اﮔر ﺗﮑرار ﮐردﻧد ،ﮐﯾﻔرﺷﺎن دو ﺑراﺑر ﻣﯾﺷود ٩ ،ﻣﺛﻘﺎل ﻣﯽ ﺷود  ١٨ﻣﺛﻘﺎل.
ة
ر
ﻣ
ﱠ
َ
ھﻣﯾنَ " .و إن ﻋﺎدا َ
ﭘوﻟدارھﺎ دﯾﮕر ﭼﮫ ﻣﺣدودﯾّﺗﯽ ﺑرای ارﺗﮑﺎب ﻓﺣﺷﺎ دارﻧد؟ ﭘول داﺷﺗﯽ دﯾﮕر ﺗﻣﺎم اﺳت! ﺗﺎزه اﮔر ﺛﺎﺑت ﺷود و ﻣردم ﺑﻔﮭﻣﻧد! اﮔر ﺛﺎﺑت ھم ﺷود ،ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد 1ﭘوﻟش
را ﻣﯽ دھم!! ﭼرا ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﯽ؟! اﮔر  ١٨ﻣﺛﻘﺎل اﺳت ﻣن  ١٩ﻣﺛﻘﺎل ﻣﯽ دھم!
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﮑم ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓﺳﺎد رﻓت ﯾﺎ اﯾن ﺣﮑم ﻣﯾدان را ﺑرای ﻓﺳﺎد در طﺑﻘﮫ ی ﻣرﻓﮫ و ﭘوﻟدار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد؟ آدم ﭘوﻟدار ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر ﻣﺎه
ﺑﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن زﻧﺎ را ﻣرﺗﮑب ﺷود و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﮏ ﻗﺿﯾﮫ را ﺣل ﮐﻧد!
ﺑﺎﯾد اﯾن اﺣﮑﺎم را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎ آﮔﺎھﺎن ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت! ﺟوان ﺗو را ﺑﮫ اﯾن ﻻطﺎﺋﻼت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد؛ ای ﻣردم ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد اﯾن ﺑﮭﺎﺋﯾت را و از اﯾن ﺣﺿرات ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﻗﺎی
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﺷﻣﺎ؟ﺣرﻓﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟

ﺎﺣرﻗوهُ" ھر ﮐس ﺧﺎﻧﮫ ای را ﻋﻣدا ً اﺗش ﺑزﻧد،
أﺣرقَ ﺑَﯾﺗﺎ ً ُﻣﺗـَﻌَ ِ ّﻣدا ً ﻓـ َ ُ
-۶ھرﮐس ﺧﺎﻧﮫ ای را آﺗش زد ،ﺧودش را ﺑﺳوزاﻧﯾد .از دﯾﮕر دﺳﺗورات ﺑﮭﺎﺋﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ " َﻣن َ
ﺿﺎﻣن ھﻣﺎن ﻣﺎل اﺳت .اﮔر ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ
ﮐﻧد،
ﺗﻠف
را
ﮐﺳﯽ
ﻣﺎل
ف ﻣﺎ َل اﻟﻐﯾر ﻓ ُﮭ َو ﻟـَﮫُ ﺿﺎﻣِ ن« اﮔر ﮐﺳﯽ
ﺧودش را آﺗش ﺑزﻧﯾد! ﻋﺟﯾب اﺳت! اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔوﯾدَ »:ﻣن أﺗﻠـ َ َ
ِ
را آﺗش ﺑزﻧﻧد ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧود او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺣﮑﻣﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓطرت.
اﯾن آدم ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ای را آﺗش زد ،ﺧودش را آﺗش ﺑزﻧﯾد!! ﯾﻌﻧﯽ ارزش ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه اﺳت؟! ﺣﺎﻻ ﻣﻣﮑن اﺳت ارزش ﮐل اﻣوال ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
دو ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﻧرﺳد ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺻد ھزار ﺗوﻣﺎن!! ...ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﮐوﻟر ﮐﮭﻧﮫ ،ﯾﮏ ﻓرش ﮐﮭﻧﮫ و ﮐﻣﯽ ظرف ﺷﮑﺳﺗﮫ را آﺗش
زد ،ﺧودش را آﺗش ﺑزﻧﯾد!!
ﻋﻘل ﺣﺳﯾﻧﻌﻠﯽ ﺑﮭﺎء را ﯾﺑﯾﻧﯾد! اﯾن ﻣردک در ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ﺑوده ﮐﮫ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت و ﭼﮫ ﺑﯾﭼﺎره اﻧد آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان راه زﻧدﮔﯽ ﺑرﮔزﯾده اﻧد!
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺎﺷد از اﯾن ﻻطﺎﺋﻼت ھﺎ دم ﻧﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑﮫ دورغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ راه ﻣﺎ راه ﻣﺳﺎوات اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ »ﯾَﻣـﮑـُرونَ اﻟﺳﱠﯾﺋﺎت« ،ﭼﮭره ی اﺻﻠﯽ
ﺧودﺷﺎن را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﻗدرت دﺳت ﻣﺎ ﺑﯾﻔﺗد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ دﯾن ﻣﺎ درﺑﯾﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﻣواﻟﺷﺎن ﻣﺻﺎدره ﺷود.
"و َﻣن ﻗﺗـ َ َل ﻧَﻔﺳﺎ ً ﻋﺎﻣِ دا ً ﻓﺎﻗﺗﻠوهُ" اﮔر ﮐﺳﯽ آدﻣﯽ را ﻋﻣدا ً ﮐﺷت او را ﺑﮑﺷﯾد و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ای را ھم آﺗش زد،ﺑﺳوزاﻧﯾدش!! ﯾﻌﻧﯽ ارزش ﯾﺧﭼﺎل و ﮐﺎﻻ از اﻧﺳﺎن
َ
ﺑﺎﻻﺗر اﺳت؟! ﭼون ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن و ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮐﺷﺗن ،ﮐﺷﺗن ﺑﺎ اﺗش اﺳت ،اﮔر ﮐﺳﯽ را در آﺗش ﺑﯾﻧدازﻧد ﺗﺎ ﺑﻣﯾرد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻣرده ﺑﻠﮑﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﺑﺎر
ﻣرده اﺳت .ﭘس اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ای را آﺗش زد ﺑﺎﯾد او را ﺳوزاﻧد و اﮔر ﮐﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﮐﺷت ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾد او را ﮐﺷت.

ﻋﻠﯾﮑـُم أزوا ُج آﺑﺎﺋﮑـُم" ﻓﻘط ھﻣﺳران ﭘدراﻧﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣرام اﺳت .ﺟﺎی دﯾﮕری اﺿﺎﻓﮫ از اﯾن ﻧدارد! ﭘس ﺧواھرھﺎ
 -٧ﻣﺷروﻋﯾت ازدواج ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم" .ﻗـَد ﺣـ ُ ِ ّر َﻣت َ
ﭼﮫ؟ ﺧﺎﻟﮫ ھﺎ ﭼﮫ؟ ﻋﻣﮫ ھﺎ ﭼﮫ؟ ﻣﺎدرھﺎ ﭼﮫ؟ اﺻﻼً اﺳﻣﯽ از اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺑرده اﺳت ،ﻓﻘط ﻣﯽ ﮔوﯾد ازدواج ﺑﺎ ھﻣﺳران ﭘدراﻧﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣرام اﺳت.
ﮑم
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻧظرﺷﺎن درﺑﺎره ﻓﺣﺷﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﺳرھﺎ ﯾﺎ ھﻣﺎن ھﻣﺟﻧس ﺑﺎزی ﭼﯾﺳت؛ در ﮐﺗﺎب "اﻗدس" ﭼﺎپ ﺟدﯾد ﺻﻔﺣﮫ  ١٠۵ﻣﯽ ﮔوﯾد" :إﻧـّﺎ ﻧـَﺳﺗ َﺣﯾﻲ أن ﻧـَذ ُﮐ َر ُﺣ َ
اﻟﻐِﻠﻣﺎن" ﻣن از ﺑﯾﺎن ﺣﮑم ھﻣﺟﻧس ﺑﺎزی ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯾﮑﺷم! ﻋﺟب! ﺧدا در اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾده اﺳت!!
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ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﯾران  ::ﺧطﺑﮥ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺗﯾز آﯾت ﷲ ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوﻧﺑﺎر آن

ﺑﺷرﯾت و ﺑر ﺣﺎل ﺟواﻧﺎن ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﺧوﻧد ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ
 -٨ﺟواز آﻣﯾزش ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻏﯾر ﺑرای ﺑﭼﮫ دار ﺷدن .اﯾن ﺣﮑم را ھم دﻗت ﮐﻧﯾد و ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﺑر ﺣﺎل ّ
ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﻧد ،ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺷت ﺷﻌﺎر ،اﺳﻼم ﻋزﯾزﺷﺎن و ﻗران ﮐرﯾم و ﻣﺟﯾد و ﺷرﯾﻔﺷﺎن را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و
ﺧودﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﺎر اﯾن ﻻطﺎﺋﻼت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﮐﺗﺎب "ﺑﯾﺎن" ﺻﻔﺣﮫ  ٢٩٨ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر زن و ﻣرد ﺑﮭﺎﺋﯽ ازدواج ﮐردﻧد و ﺑﭼﮫ دار ﻧﺷدﻧد ،ﻣرد ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻧش را در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﯽ ﻗرار ﺑدھد ﺗﺎ او را ﺑﭼﮫ دار
ﮐﻧد! اﻟﺑﺗّﮫ آن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﮔر ﺑﻌدا ً ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ آن ﺷﺧص ﻏﯾر ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻏﯾر ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ً از او ﺟدا ﺷود".
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :زن و ﻣرد ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ازدواج ﮐﻧﻧد و ﺗﻼش ھم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دار ﺷوﻧد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺧدا را ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﮔر ﺑﭼﮫ دار ﻧﺷدﻧد
اﺟﺎزه داده ﻣﯾﺷود ﮐﺎری ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دار ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ زن در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕری ﻗرار داده ﺷود"!! اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﯾن راه ﻏﻠط اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد اﯾن ﻣﻘدار ﺑرای روﺷن ﺷدن ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺣرﮐت ﺿد ﺧرد و ﺿد ﻋﻘل ﮐﺎﻓﯾﺳت .اﯾﻧﮭﺎ را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد و ﺑروﯾد ﺑﮫ آن ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮕوﯾﯾد آﻗﺎ
ﺷﻣﺎ اﯾن را ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟! اﺣﮑﺎم ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت؟! در دﯾد ھﯾﭻ ﻋﻘل و ﺧردی ...در دﯾد ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﺧردﻣﻧدی ،اﯾن اﺣﮑﺎم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺣﮑﺎم ﺑﺎﺷد.
ﺑﻠﮫ ﯾﮏ آدم ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﭘﺷت ﭘرده ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ را ﮔﻔت و ﺗﻌدادی ﺣﻘﮫ ﺑﺎز ھم راه اﻓﺗﺎدﻧد و ﺑرای ﭼرب ﺷدن ﺳﺑﯾل ﺷﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐردﻧد و ﺗﻌدادی ﺟوان ﻧﺎآﮔﺎه
را ھم ﻓرﯾب دادﻧد .ﭘروردﮔﺎرا ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ را از اﯾن ﻣﯾﮑروب ھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﻔرﻣﺎ!
دو ﺗﺎ ﮐﺗﺎب ھم ﻣن ﯾﺎدداﺷت ﮐرده ام ،اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﺗﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﺑﺎب ﺑﮭﺎﺋﯾت دﯾده ام ﮐﮫ آن ھم از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﯾد
ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﺗﺎب "ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑررﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﯾد و اﺣﮑﺎم ﺑﺎب ﺑﮭﺎء" ﺗﺄﻟﯾف ﻋﻼﻣﮫ ی ﻣﺻطﻔوی  -ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﻓوت ﮐرد  -ﻣﻧﺗﮭﺎ زﻣﺎن
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﻧﺎم ﻣؤﻟف ﺑﮫ ﺻورت اﺧﺗﺻﺎر "دﮐﺗر ح م ت" ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ "دﮐﺗر ﺣﺳن ﻣﺻطﻔوی ﺗﺑرﯾزی" ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﮫ ﺟﻠدی اﺳت و اﻧﺻﺎﻓﺎ ً ﺑﮭﺗرﯾن
ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده در اﯾن ﻣوﺿوع دﯾده ام.
ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ھم از ﻣرﺣوم آﻗﺎ ﺷﯾﺦ ﺟواد ﺗﮭراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟" اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﺧوب اﺳت اﻣﺎ ﮐﺗﺎب ﻗﺑﻠﯽ اﻧﺻﺎﻓﺎ ً ﮐﺗﺎب ﺑﮭﺗری اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ
ﮐﺗﺎب ﺳﺎﻧدوﯾﺟﯽ  ٧٠ﺻﻔﺣﮫ ای دﯾﮕری ھم ﺑﮫ ﻧﺎم "اﻣﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﺷرات ﺑﮭﺎﺋﯽ" ﻧوﺷﺗﮫ آﻗﺎی ﻣرﺗﺿوی اﺳت ﮐﮫ ﺑد ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﻣن دﯾده ام ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب
"ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑررﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﯾد و اﺣﮑﺎم ﺑﺎب ﺑﮭﺎء ﮐﮫ ﺣدود  ۶٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ﺻﻔﺣﮫ اﺳت ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﮐﺗﺎب را ﻣن ھﻣﺎن ﻣﯽ داﻧم ،ھم ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد
و ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐت ﺧﻼف ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮭﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷؤون ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷؤون اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﺿور ﻗدرﺗﻣﻧدی دارﻧد و ﺑﯾﭼﺎره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از روی ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋرض ﮐردم اﯾﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻓرﻧد و از آن ﺑدﺗر ﺟزو ﮐﺎﻓرھﺎی دو آﺗﺷﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ،ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم
دارﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ را ﺷﻣﺎ ﻗﺑول دارﯾد ،ﻣﺎ ھم ﻗﺑول دارﯾم و اﺧﺗﻼﻓﻣﺎن ﻓﻘط در اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
اﯾﻧﮭﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻗرآن ﻣﺎ را ﻗﺑول دارﻧد ،ﻧﮫ ﺧﺎﺗم اﻧﺑﯾﺎء ﻣﺣ ّﻣد اﻟﻣﺻطﻔﯽ )ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ( را ﻗﺑول دارﻧد ،ﻧﮫ ﻋﻠﯽ را ﻗﺑول دارﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﻻن دوران آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳر آﻣده اﺳت.
اﻣﺎم ﮔذﺷﺗﮫ،
"ﮔذﺷﺗﮫ" ﻣﯽ داﻧﻧد:
ﻗرآن ﮔذﺷﺗﮫِ ،
ِ
ِ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾد ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻓرق دارﯾم ،آن ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم اﻣﺎم زﻣﺎن آﻣد و از
دﻧﯾﺎ رﻓت ،اﻣﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧود ﮐﺗﺎﺑﯽ آورد و ظﮭور دﯾﮕری را ﺑﺷﺎرت داد و او ھم ﮐﺗﺎب دﯾﮕری آورد ﮐﮫ آن ﺷﺧص ھم ﺧداﺳت ھم ﭘﯾﻐﻣﺑر!!
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