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 پهلوان انقالب
 

مالحسين با دادن التزام بخروج از خراسان از زندان شاهزاده حمزه ميرزا خارج مي شود وچون از اقدامات         

نميتوانسته در داخل شهر حكايت علمهاي سياه را اجرا نمايد پس از در خراسان بكلي مأيوس شده و حتي ديگر 

شهر خارج شده ودر بيابان بانجام آن مبادرت و با جمع آوري دويست نفر بابيان ) اگر نبيل در ذكر اين رقم صادق 

 باشد.( بتصور اينكه مازندران از حيث ساخلوي لشكري ضعيف است براي حمله بدان قلعه حركت مي نمايد.

 :613داستان را بهتر است از گفته خود نبيل دنبال كنيم ص       

مال حسين هنوز در مشهد بودند كه شخصي از جانب حضرت باب به مشهد وارد شد و عمامه حضرت »

باب را كه مخصوص جناب مالحسين عنايت فرموده بودند بايشان داد وگفت حضرت اعلي بشما فرمودند 

ود بگذاريد ورايت سياه را در مقابل و پيشاپيش مركب خود برافراشته براي كه اين عمامه سبز را بر سرخ

 »مساعدت و همراهي با جناب قدوس به جزيره الخضراء )مازندران( توجه كنيد و از اين ببعد بنام جديد

خوانده خواهيد شد جناب مالحسين چون پيام مبارك را از آن قاصد امين شنيد بفوريت امر « سيد علي

ا انجام داد و يك فرسخ از شهر دور شده عمامه حضرت اعلي را بر سر گذاشت و علم سياه را مبارك ر

بر افراشت پيروان خويش را جمع كرد و براسب سوار شده همه بجانب جزيره الخضراء عزيمت نمودند 

 1432شعبان  11عده همراهان آن بزرگوار دويست و دو نفر بودند و قوع اين مطلب مهم تاريخي در روز 

اسب از كجا آمد؟( در بين راه بهر نقطه كه ورود ميكردند جناب باب  404هجري بود )ضمنا توجه كنيد 

الباب ظهور امر جديد را گوشزد اهالي آن نقطه ميفرمودند .... ودر هر نقطه از مؤمنين منتخب بهراهان آن 

 «بزرگوار مي پيوستند...

ه ها بدان جهت بوده است كه هر روز اميدش بيشتر بيأس تبديل واين دستورات اكيد باب هم دراين زمين      

ميشده و ميخواسته هر چه زودتر كار را بساماني برساند، اگر نبيل در گفتار خود صادق باشد مي بينيم كه پيشنهاد 

 كمك منوچهر خان را براي جنگ وجدال نپذيرفته ولي در اينجا دستور حمله را صادر مي كنند.

 مي نويسد: 113يل در ص تفصيل آنكه نب

يك روز معتمدالدوله در حضور مبارك در ميان باغ مشرف بود عرض كرد خد اوند بمن ثروت زياد » 

عنايت كرده نميدانم بچه راهي آنها را خرج كنم فكر كردم اگر اجازه بفرمائيد اموال خودم را در نصرت 

ه مؤمن خواهد شد و بانتشار امر در شرق و امر شما صرف نمايم... محمد شاه را تبليغ كنم يقين دارم ك

غرب عالم خواهد پرداخت آنوقت او را وادار مي كنم حاجي ميرزا آقاسي را كه شخص خائن و مخرب 

مملكت است معزول كند يكي از خواهر هاي شاه را هم براي شما ميگيرم... حكام و ملوك عالم را بامر 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

گروه زشت رفتاري را كه باعث ننگ اسالم هستند از صفحه مبارك و آئين نازنين دعوت مي كنم... واين 

روزگار برمياندازم حضرت باب فرمودند نيت خوبي كرده... لكن از عمر من وتو در اين دنيا اينقدر ها 

باقي نمانده و نميتوانيم نتيجه اين اقدامات را كه گفتي بچشم خود ببينيم خداوند در پيشرفت امر خود 

كه گفتي اراده نفرموده مقصود خود را انجام دهد... سه ماه و نه روز از عمر تو  باين وسائل و وسائطي

 بيشتر نمانده...

معتمدالدوله خيلي خوشحال شد و بقضاي حق راضي گشت و خود را براي انتقال از اين دنيا بجهان باقي       

نوشت وتمام دارائي خود را در حاضر و آماه ساخت كارهاي ناتمام خود را انجام داد وصيت نامه خود را هم 

وصيت نامه بحضرت باب بخشيدو درموعد معين وفات يافت پس از وفاتش پسر عمش گرگين خان بوصيت او 

 اعتنائي نكرده و اموال معتمدرا تصرف نمود.

و همه اين مطالب نمي تواند مورد اعتماد قرار گيرد زيرا آن چنان منوچهر خاني كه حاضر شده تمام اموال      

حيات خود را صرف حمايت و پيشرفت امر باب نمايد با اينكه ميدانسته است بعد سه ماه و نه روز وفات خواهد 

يافت و همه كارهاي خود را مرتب كرده و با اينكه به گرگين خان هم اعتمادي نداشته كما اينكه هيچ مالي براي 

 اووصيت ننموده پس چگونه در حفظ باب برنيامده است.

اگر هم بگوئيم پيش بيني مرگ معتمد فقط جنبه تبليغاتي و بمنظور ذكر معجزات براي باب بوده باشد و و      

بگوئيم كه معتمد فقط پيشنهاد كمك نموده واگر باب بعنوان اينكه هيچكدام از آنها نخواهند توانست ثمره اين 

مردي كه ادعاي رهبري و اصالحات اقدامات را بچشم خود ببينند پس بهتر است صرف نظر كنند اينهم از يك 

دارد دور است كه بفكر اينكه خود آثار عمليات خود را نميبيند از اجراي آنها كه بقول او براي بهبود مردم است 

صرف نظر كند بلكه ميبايستي هدفش تحقق آمال و نقشه هاي خويش باشدخواه خود به بيند خواه نبيند زيرا 

انعدام زشت كاران بوده است حاال خواه باب آنها را ميديده يا نميديده چه  ظاهرا هدف ادعائي اصالح مردم و

 اهميتي داشته است؟

پس اگر نبيل در پيشنهاد كمك منوچهر خان صادق بوده باشد باب بدو دليل آنرا نپذيرفته يكي آنكه به        

حكايت  111هم از قول بها در ص  منوچهر خان اعتمادي نداشته و او را مردي رياكار ميدانسته كما اينكه نبيل

 مي كند:

معتمدالدوله چنان استماع آن آيات در وجودش تأثير نمود... با صداي بلند گفت من تاكنون ديانت اسالم »

را قلبا معتقد نبوده و اقرار و اعتراف جازم بصحت اسالم نداشتم بيانات اين جوان مرا قلبا بتصديق اسالم 

 «وادار كرده.
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نصورت تا آنموقع منوچهر خان واقعا مسلمان نبوده و درمسيحيت باقي بوده و با سالم تظاهر و ريا مي در اي       

كرده و باب فكر مي كرده كه منوچهر خان كه مردي رياكار و جاه طلب است مي خواهد از نام وشهرت او استفاده 

 واز جميعت مؤمنين براي پيشرفت مقاصد جاه طلباه خويش بهره مند گردد.

واز طرفي چون باب ميدانسته كه هنوز جمعيت كافي براي اجراي اين نقشه ندارد پس پيشنهاد كمك منوچهر       

خان را درآن موقع نپذيرفته ولي در اينموقع كه بالكل زنداني و حتي اميد ادامه حياتش نيز بكلي مقطوع گرديده 

 ي رهائي خود و توسعه مرامش مي دهد.بود الجرم دستور اجتماع و حمالت را بعنوان آخرين تالش برا

شما لطفا صحنه را درست در نظر بگيريد قريب سيصد نفر مسلح به شمشير سوار براسب با علمها يا بهتر بگوئيم 

بيرقها در پيش بهيئت اجتماع به شهري نزديك ميشوند آنچنان جمعيتي كه قبال رعبي در دلها انداخته وبا كشتن 

شهد براي خالصي يك همدست خود چنان هيبت و شهرتي بهم رسانده بودند اگر جمعي مأمورين دولتي در م

شما جاي اولياي اين شهر مازندران بوديد چه ميكرديد؟ آيا فقط مي نشستيد وتماشا مي نموديد؟ آيا در فكر 

 جلوگيري از جنجال و آشوب و رفع مزاحمت بر نميآمديد؟

ي وشخصي نيز داشته باشد زيرا كسي كه آن هنگام جمعيت خاصه آنكه بقول نبيل موضوع سابقه دشمني خصوص

را اداره مي كرد يعني مالحسين بشرويه سابقا با سعيد العلما مجتهد بار  فروش مباحثه نموده ومجادله لفظي داشته 

اند واز بي احترامي و توهين خودداري نكرده اند و اكنون اين شخص جمعي را مسلح نموده و عازم حمله به 

باشد آيا اگر شما بجاي سعيد العلما و يا ساير افراد مؤثر اين شهر بوديد در مقام مدافعه و جلوگيري شهر مي

 برنميآمديد؟

شما پيش خود مجسم كنيد هم اكنون سيصد نفر مرد بدون عيال و اطفال مسلح به تفنگ يا رولور سوار جيپ 

 فاع مورد سكونت شما نزديك  شوند وسابقه كشتارشده و بهيئت اجتماع با دادن شعارها بيك شهر دور افتاده بالد

 وشرارت هم داشته باشند آيا شما جز اين تصور خواهيد كرد كه قصد حمله دارند؟

عبدالبهاء در مقاله سياح ميگويد بابيان براي دفاع اقداماتي نمودند. آيا وقتي سيصد نفر فرد بيكاره و لخت و گرسنه 

ر زير علمها وبيرقها ميخواهند وارد شهري شوند. اين براي دفاع است يا مسلح باسب و شمشير بهيئت اجتماع د

بقصد حمله؟ چه لزومي داشته اينها بدين هيئت كه جلب توجه هر فردي را مينمايد بهيئت اجتماع وارد شهري 

 شوند.

الزم  صورتدفاع الزمه اش پراكندگي است ونه اجتماع بعالوه هنوز حمله در بين نبوده است تا كه دفاعي بدين

آمده باشد پس حضرات صرفا بقصد حمله بدين شكل گرد يكديگر جمع شده و تمام ماجراهاي بعدي مرهون 

 همين اقدام كودكانه و جاه طلبانه بوده است.

 :611داستان را از قول نبيل دنبال كنيم ص 
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صا شد مخصو خبر توجه جناب مالحسين با همراهان ونزديك شدنشان ببار فروش گوشزد سعيد العلما»

وقتي كه شنيد جناب مالحسين از مشهد با علم سياه و عده از اصحاب شجاع و بي باك متوجه بار فروش 

 است آتش حسدو غضب) حسد جعل است ولي غضب حقيقت( در قلبش مشتعل گشت...

 جارچي در شهر انداخت وبمردم اعالن كرد كه در مسجد حاضر شوند...

باالي منبر رفت ... وگفت ايها الناس بيدار شويد دشمنان ما در كمينند ميخواهند اسالم را از بين ببرند) 

وراست مي گفت( مقدسات اسالمي را محو كنند) وراست مي گفت( رئيس اين جمعيت كه االن بطرف 

قير را بار فروش ميآيد چندي پيش يك روز به مجلس درس من آمد و درحضور شاگردان نهايت تح

نسبت بمن اجرا داشت وقتي ديد كه من مطابق ميلش رفتار نكردم خشمگين از مجلس درس بيرون 

رفت) وطبق حكايت نبيل در ذكر جريان اين مالقات سعيد العلماء در اين مورد نيز صادق است( وهمت 

ريشان است ببينيد گماشت كه بمنازعه من قيام نمايد.... حاال كه محمد شاه وفات كرده وكارها در هم و پ

چه خواهد كرد به محض اينكه ديد محمد شاه از بين رفته با جمعيتي از جان گذشته بطرف ما ميآيد ... 

 « همه شما فردا صبح حاضر باشيد وخود را مهيا كنيد تا جلو اين گروه را بگيريد....

ه سعيد العلما شنيد دستور داد كاز طرفي مالحسين چون نزديك به شهر رسيد وخبر تهييج مردم را توسط        

دستياران خود را سبك بار نمايند و فقط با اسب و شمشير خود باشند تا از اجراي برنامه بخوبي برآيند زيرا 

 بعدتسلط برشهر تصاحب و بدست آوردن اموال الزم كاري ساده بود.

 :640نبيل گويد ص 

ر چه از مال دنيا با خوددارند در ميان بيابان جناب مالحسين... باصحاب وهمراهان اعالن فرمودند كه ه»

 «بيندازند بآنها فرمودند فقط اسب و شمشير خود رانگاهداريد.

اگر نبيل در قول خود صادق باشد از اينكه مالحسين صبر نمودتا حمله از طرف اهالي شهر كه تا يك فرسخي    

ده اين جمالت خن -ه خود بدست آورده باشدآن پيش رفته بودند شروع شود براي اين بود كه بهانه براي حمل

 :646آور نبيل نيز قابل توجه است ص 

چون مالحسين مشاراليه را )يكي از همراهان را( هدف گلوله اعدا ديد چشمان خود را به جانب آسمان »

خدايا... مشاهده مي فرمائي كه بندگان مخلص تو چگونه مورد اذيت و آزار اين » گشود و چنين گفت 

واقع شده اند... تو دانا و آگاهي كه ما هيچ مقصد و منظوري جز هدايت اين مردم بساحت قدس  مردم

تو نداريم... اينك برحسب اجازه تو بدفاع مي پردازيم ... پس از اين مناجات جناب باب الباب شمشير 

 خود را از غالف كشيدند وسواره در وسط دشمن تاختند.
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ظه كنيد: قريب سيصد نفر جوان بيكار گرسنه مسلح به شمشير سوار بر اسب اكنون با نصاف قضاوت و مالح    

 به هيئت اجتماع به شهري ميآيند تا ابالغ كلمه الهي نمايند؟

آيا اين باور كردني است؟ آيا الزمه تبليغ شمشير و هيئت اجتماع وعلم و بيرق است وحمل اسلحه؟ يا بايد     

ده گرديده و با ماليمت و محبت و فقط با اهل دل سخن گفت؟ شما به بطور تك تك وارد شده ودر شهر پراكن

 بينيد كه در تمام صحنه ها آثار بارز ريا وخدعه و فريب و نيرنگ ودروغ ظاهر و آشكار است.

ابريق رفيق برداشت كه به طهارت ميرود و » حكايت ظاهر تر از آن حكايت سعدي است كه درباره آن دزد گفت:

واينان اسلحه برداشته بودند وعلم افراشته كه بابالغ پيام الهي ميروند و خود بقصد تصرف  «خود بغارت رفت 

شهر وايجاد تسلط و خورده حساب شخصي صاف كردن ميرفتند واال مالحسين بشرويه خراساني را بمازندران 

 چكار و چه مناسبت؟ 

ع درآمده بودند متفرق و وارد شهر شده و باري مالحسين طبق حكايت نبيل جمعيتي را كه از شهر براي دفا     

سعيد العلماء را تهديد و دعوت بخروج از خانه و مبارزه با خود مينمايد، ضمنا شرح مفصلي از شجاعت فوق 

العاده مالحسين نگاشته و اين قوه را براثر تشعشعات الهي دانسته و من نميدانم اين تشعشعات الهي كه براين يك 

شده چرا بهمه افراد آن وارد نشد كه تايكباره كار را يكسره نمايد واز ادامه خونريزي هاي فرد از مؤمنين وارد 

تدريجي و مداوم بكاهد؟ ومن نميدانم اين تشعشعات الهي چرا باعث نشد كه اهالي شهر نان و ساير مواد ضرويه 

 را باين افراد مشمول عنايات الهي بفروشند؟

 : 660ص      

كاروانسراي سبزه ميدان شدند... فرستادند بازار كه آب وناني تهيه كرده بياورند  جناب مالحسين وارد» 

 «مأمورين پس از چندي مراجعت كرده و گفتند نه نانوا نان بما داد و نه مردم گذاشتند آب بياوريم.

توانست با اوضاع شهر هم آنطور ها كه مالحسين فكر ميكرد، نبود. با همه دالوريها كه داشت باالخره نمي    

سيصد نفر همراهان با يك شهر بجنگد پس صالح درآن ديد به كج دار و مريز بسازد تا يا با عقب نشيني مشعشعانه 

 و مظفرانه ازشهر خارج شود.

كما اينكه با اينكه نبيل حكايت مي كند مجددا بابيان مجبور به كشتار جمعي ديگر در شهر شدند ولي باالخره      

خارج شوند وبا مداخله رؤساي شهر مقرر شد جمعي مأمورين دولتي آنها را حمايت نموده و قرار شد از شهر 

 براي اينكه مجددا مورد حمله قرار نگيرند از شهر خارج شوند.

ولي مالحسين از اين حمايت سوء استفاده نموده و چون در صدد بوده است خود را به قلعه رسانيده و آنجا      

طراف قرار دهد پس از موقع استفاده نموده دستور ميدهد همراهانش بمامورين مذكور رامركز حمالت خود با

 حمله نموده آنان را كشته و اسلحه و اسب و ساير لوازم آنانرا تصاحب و به قلعه موردنظر پناهنده شوند.
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هاء حقيقت نقل قول ببراي اثبات اين موضوع بدوا آنچه را كه در اين باره از طرف عبدالبهاء و نبيل كه در       

ميباشد نوشته شده ذيال درج و موارد تناقض مطالب را كه نمونه اي از فرار از حقيقت گوئي آنان ميباشد تجزيه 

 خواهيم نمود.

 :663نبيل مينويسد ص      

مقدمه چند تن از سواران خسرو) رئيس ماموران محافظ بابيان( براه افتادند جناب مالحسين وخسرو با »

ميراندند بقيه اصحاب از دنبال آنها ميرفتند و باقي سواران خسرو از طرف راست و چپ راه  هم اسب

ميپيمودند اين سوارها سرتا پا مسلح بودند... خسرو مخصوصا از راه جنگل اصحاب را مي برد تا بهتر 

ب وارد بابتواند مقصود خود را) يعني كشتن بابيان را( انجام دهد به محض اينكه اصحاب جناب باب ال

جنگل شدند خسرو وقت را مناسب ديد و بسواران خويش اشاره كرد ناگهان تمام آنها مانند درندگان 

باصحاب هجوم نمودند عده زيادي را به قتل رسانيدند و بغارت مشغول شدند... چون جناب مالحسين 

 گذشته است وما هنوز از واقعه آگهي يافتند از اسب پياده شدند و به خسرو فرمودند چطور شده كه ظهر

به شيرگاه نرسيده ايم من ديگر با تو نخواهم آمد واحتياجي به كمك و راهنمائي تو و سواران تو ندارم... 

يكي از اصحاب با وفا موسوم به محمد تقي جويني سبزواري ... چون متوجه شد كه يكي از نوكرهاي 

واهش ميكنم قليان را بمن بدهي تا براي خسرو براي او مشغول تهيه قليان است نزد اوشتافت وگفت خ

خسرو ببرم گماشته خسرو قبول كرد ميرزا محمد تقي قليانرا گرفت وبرد در مقابل خسرو گذاشت بعد 

خم شده آتش سر قليان را پف ميكرد تا خوب بگيرد و ناگهان همانطور كه خم شده بود تا رفت خسرو 

ا كه به كمرش بسته شده بود از غالف بيرون كشيد بفهمد كه چه شد كه ميرزا تقي خان خنجر خسرو ر

و تا دسته بشكم او فرو كرده مالحسين همانطور كه بنماز مشغول بودند بقيه اصحاب فرياد يا صاحب 

الزمان بلند كرده بدشمنان خويش حمله ور شدند همه سواران خسرو بقتل رسيدند هيچكس باقي نماند 

درست ميكرد باقي ماند آنهم سببش اين بود كه خيلي ترسيده  فقط همان گماشته كه براي خسرو قليان

خود را بپاي جناب مال حسين انداخت و اسلحه هم همراه نداشت و از ايشان رجا كرد كه او را ببخشد 

جناب مالحسين قليان جواهر نشان خسرو را بهمان گماشته بخشيدند سپس بسير خود ادامه دادند و 

 مقبره شيخ طبرسي رسيدند.بفاصله يك ميدان مسافت به 

 :21وعبدالبهاء در مقاله سياح مينويسد ص      

بفتواي اشهر علما حكومت عامه ناس در جميع اطراف بقوه قاهره بناي ناالن و تاراج گذاشتند و سياست » 

و شكنجه نمودند و قتل و غارت كردند... در شهرهائي كه معدود قليلي بودند جميع دست بسته طعمه 

گشتندودر شهرهائي كه جمعيتي داشتند چون سؤال از تكليف غير ميسر و جميع ابواب مسدود شمشير 
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بحسب عقايد سابق) يعني مسلماني( بدفاع برخاستند از جمله در مازندران مالحسين بشرويه و تابعانش 

ند ترا بحكم رئيس الفقها سعيد العلما عامه شهر بارفروش هجوم جمهور نمودند و شش هفت نفر را كش

و باقي را نيز در كار اتالف بودند كه مال حسين امر باذان كرد ودرست به شمشير دراز جميع فرار اختيار 

نمودند و اكابر و خوانين به منتهاي ندامت و رعايت پيش آمده همراه نمودند كه بحسب شروط محفوظ 

ق بي خبر بودند خسرو و مصون از خاك مازندران بيرون روند چون خارج شهر شدند واز معابر و طري

سوار و پياده خويش را در جنگل مازندران متفرقا در كمين نشاند وبابيها را درراه و بيراه درآن جنگل 

متفرق و پريشان نمود وبناي شكار يك يك گذاشت چون صداي تفنگ از هر سمت بلند شد راز نهان 

 دند. مالحسين بجهت جمع آنآشكار گشت و چند نفسي مفقود و نفوس ديگر بغته بگلوله مقتول ش

پريشان امر باذان نمود و ميرزا لطفعلي مستوفي خنجر كشيد و جگر گاه خسرو دريد سپاه خسرو بعضي 

كشته و برخي در ميدان مصاف سرگشته گشتند مالحسين آن جمع را به قلعه نزديك مقبره شيخ طبرسي 

فتور نموده بعد ميرزا محمد علي منزل داد و چون مطلع بر نواياي جمهور شد در حركت رخاوت و 

 مازندراني با جمعي نيز منضم بآن حزب شده سيصد و سيزده نفر موجودي قلعه شد.

حاال شما دراين مطالب بررسي كنيد نبيل خود وقايع را آنطور كه واقع شده ننوشته ولي عبدالبهاء از آن نيز      

 جمله:خجل و سعي كرده است وقايع را بصورت ديگر در آورد از 

بطوريكه قبال شواهد متعدد را ذكر نمودم با اينكه مالحسين دائم چه شخصا و چه توسط ديگران با باب در -1

تماس بوده ودر نقشه ها با او مشورت ميكرده وبا اينكه نبيل مينويسد باب عمامه سيادت خود را بعنوان مدال 

 حو سيد علي مينمامد.افتخار براي مالحسين ميفرستد واو را كه سيد نبوده بدين ن

يعني باب خود را بمثابه رهبر اسالم و مالحسين را نيز بمثابه اميرالمؤمنين علي سردار سپاه تلقي و او را كه از 

فتح خراسان مأيوس شده بود مأمور فتح مازندران مينمايد ولي با تمام اين صراحت ها واينكه باب همه بابيان را 

در زير فرمان وعلمهاي سياه مالحسين دستور مي دهد معذلك عبدالبها مي نويسد برفتن به خراسان و قرار گرفتن 

 كه راه مسدود و كسب تكليف غير مقدور ومالحسين خود سرانه مبادرت به كشتار افراد نموده است.

 نفر از خراسان خارج شدند 404عبدالبهاء بتمام اين تداركات قبلي و حركت بيش از سيصد نفر) بحكايت نبيل -4

و بقيه نيز طي راه بآنها منضم گرديده اند( با شمشير و اسب و بيرق وغيره براي ورود بشهري كه بهيچوجه انتسابي 

 بدان نداشته اند جنبه دفاع مي دهد واين نزد هر كودكي بس خنده آور بوده و دفاعي سست و رياكارانه مي باشد.

ها نمود چه در زمان سيد كاظم رشتي كه مأموريتهاي  مالحسين بعلت مسافرتهاي متعددي كه قبال در اين راه-6

متعدد در خراسان و اصفهان و غيره داشته و چه در زمان باب كه بكرات خراسان و مازندران و طهران وغيره 

مسافرت نموده راهها را بخوبي مي شناخته و خسرو نميتوانسته است او را فريب دهد ويا آنكه او را از بيراهه 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

لعكس مالحسين كه ميخواسته است خود را به قلعه شيخ طبرسي برساند و آنجا را مركز تهاجمات ببرد بلكه با

خود قرار دهد و محل را بخوبي مي شناخته، بداليلي كه بعد ذكر خواهم كرد ميخواسته است شر اين مأمورين را 

س خسرو را بميل خود از سرخود دفع نموده و اسب و شمشير و مهمات وساير لوازم آنان را تملك نمايد پ

 حركت ميداده و از راه دلخواه خود مي برده است.

در ذكر اين قضيه در موارد متعددي اختالف فاحش بين نقل داستان عبدالبها و نبيل مشاهده ميشود كه صحت -2

ها وعبدالبهر دو روايت را سست مي كند از جمله اينكه نبيل قاتل خسرو را ميرزا محمد تقي جويني ميخواند 

 مينويسد قاتل خسرو ميرزا لطفعلي مستوفي بود.

عبدالبهاء مي نويسد كه خسرو بابيان را يك يك شكار كرده و كشت و حال آنكه نبيل مي نويسد ناگهان تمام     

آنها ) يعني تمام سربازان خسرو( مانند درندگان باصحاب هجوم نمودند و عده زيادي را بقتل رساندند و بغارت 

هم از آن مطالب بي معني است زيرا ديديم كه نبيل نوشت « بغارت مشغول شدند»ول شدندواين مطلب مشغ

مالحسين قبل از ورود به شهر بار فروش دستور داد همراهان او آنچه داشتند بگذارند پس در هر حال مالي در 

ه و ديديم كه حتي موفق بتهي بين نبوده، در شهر بارفروش هم كه موقعي براي تدارك اموال ديگري فراهم نشده

نان و آب هم نشدند تا چه رسد به چيزهاي ديگر پس ديگر غارت چه مالي و چه چيزي؟ اينهم مطلبي است 

 سست كه موجب سست كردن ساير  مطالب و درجه صحت آنها ميشود.

ند. آيا دنبال نمي ك نبيل مي نويسد بعد اين واقعه مالحسين با كمال خونسردي به خسرو گفت كه ديگر او را     

آن چنان شمشير زني كه بقول نبيل شهر بارفروش را با ضرب دست خود بزلزله انداخته و براي رهائي تنها يك 

زنداني جمعي مأمورين را كشته در اين موقوع كه بقول نبيل و عبدالبهاء خسرو جمعي از ياران او را بخدعه كشته 

 آيا موضوع صحنه بازي كودكان بوده كه« ن ديگر با تو راه نمي پيمايمم» اين چنين خونسرد و آرام فقط ميگويد 

با قدري دلخوري از يكديگر قهر مي كنند وميروند اينهم حكايتي است ديگر كه دال بر سستي و مجعول بودن آن 

 ميباشد.

نگل ر جمطلب ديگر كه عاري از حقيقت است اينست كه مينويسند مالحسين براي جمع آن گروه پريشان د    

امر باذان ميدهد آيا صداي اذان در چنان جنگلي كه بقول اين آقايان تمام افراد درآن متفرق بودند چگونه به افراد 

ميرسيده تا نقطه مركزي و اجتماع را بدانندو بدان صوب رهسپار و بياران بپيوندند ولي صداي گلوله ها به گوش 

د كه خسرو با نقشه انعدام بابيان از شهر خارج و همراه آنان شده مالحسين نرسيده واز همه مهمتر آنكه مي نويسن

 است.

اين مطلب نيز راست بنظر نميرسد زيرا اگر چنين قصدي در بين بود خسرو بايستي عده الاقل برابر و يا بيشتر      

ديديم عده  يكها ز بابيان با خود برميداشت و حال آنكه ديديم نبيل مي نويسد صد نفر با خود برداشته و بطور
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نفرات بابيان در حدود سيصد نفر بوده است واين بهيچوجه معقول نمي بوده كه خسرو با ديدن شجاعت بابيان 

 وضرب دست آنان و مالحسين براي اجراي نقشه از بين بردن آنها در برابر سيصد نفر فقط صد نفر با خود بردارد.

بيل و مطالب متعدد سست و بي اساس اشعاري ايشان مير ساند پس مجموع تناقضات بين روايات عبدالبها و ن     

كه اين قضيه جنگل اساسا بنحوي كه آنها نگاشته اند نبوده بلكه شواهد و قراين متعددي فرضيه را كه ذكر مي 

 كنم تقويت و تأييد مينمايد بدين معني كه:

طبرسي را در نظر گرفته بود تا در صورت لزوم مالحسين اساسا قبل از اينكه وارد بارفروش شده باشد قلعه      

عقب نشيني از بار فروش بدان محل پناهنده شود وحتي با خادم مقبره نيز مذاكره و او را هم بخودجلب نموده 

حكايت مي كند كه خادم مذكور قبال خواب ديده بوده كه سيد الشهدا بدانجا  661بوده كما اينكه نبيل در ص 

ازد و آماده پذيرائي و قبول مالحسين بوده و حتي بحكايت نبيل خودنيز درشمار مدافعين ميآيد و بجنگ مي پرد

 قلعه هم درآمده است.

بديهي است خواب مذكور يكي از آن هزاران خوابهاي جعلي و مصلحتي است كه نوشتم ايادي براي       

ا ولي قدر متيقن قضيه تباني مالحسين بجلوگيري از تكرار نظاير آنها منع قبول و ذكر خوابها را اعالم داشتند 

خادم مذكور است و مالحسين وقتي مي بيند قضيه ماندن در شهر دشوار بوده و تمام اهل شهر عليه آنها تشجيع 

و تهييج شده ميباشند و جنگ با تمامي آنها بدين نحو عملي نميباشد در فكر آن ميافتد كه بعنوان اينكه تأمين 

د الاقل تعدادي ازسواران حافظ شهر را با خود در برداشته و بيرون رود ودور از شهر كار ندارد و حافظ الزم دار

آنان را بسازد بدينطريق هم مقداري اسلحه و اسب بدست آورده هم قواي شهر را ضعيف كرده وهم خود را 

ايد را عملي نمبپناهگاه اصلي رسانده و بعد فرصت خواهد داشت با شبيخون زدن و عالمت ناگهاني نقشه خود 

 و اين نقشه با كمال مهارت انجام گرديد.

بقول نبيل دو ساعت از روز برآمده از بار فروش خارج، در حدود ظهر خسرو را كه كامال از همه جا بي خبر       

بوده ناگهاني مورد حمله قرار داده و بي سروصدا و با كمال آرامش موقعي كه قليان مي كشيده بضرب خنجر مي 

و ناگهاني بسواران او كه در اين موقع براي نهار اطراق كره واز ماجراي غافل بودند حمله نموده و تمامي  كشند

 آنها را ميكشند .

يكي ديگر از موارد تناقض بين روايت عبدالبهاء ونبيل اينجاست كه نبيل ميگويد بابيان همه سربازان را مي       

 ا كشته شدند وبعضي ديگر متفرق گرديدند.كشند ولي عبدالبهاء ميگويد بعضي از آنه

( پس نقشه اصلي وابتكار عمل در دست 666واين محل كشتار يك ميدان با قلعه طبرسي فاصله داشته) ص

مالحسين بوده كه در نزديكي قلعه ناگهان بدانها حمله و كليه را معدوم و مايملك ايشان را تصاحب مينمايد و 

نشان را مالحسين بنوكر خسرو يعني تنها كسي كه باقي مانده بود بخشيد خود  وقتي نبيل مي گويد قليان جواهر
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شما بمقدار ساير اموال پي ببريد كه از چه قبيل ميتواند باشد، وقتي قليان خان جواهر نشان شد ديگر حساب 

 خيمه و چادر و ساير لوازم و آذوقه واسلحه و اسب و غيره را خود شما بنمائيد.

 :661فاع بابيان را ميخواهيد بدانيد اين سطور را هم از نبيل بخوانيد ص واگر باز معني د

ودستور دادند) مالحسين( كه مقبره شيخ را بشكل قلعه محكمي براي دفاع درآورد او نيز مطابق دستور »

بكار مشغول شد هنگام غروب آفتاب دسته از سواران از ميان جنگل اطراف مقبره شيخ را احاطه كرده 

 برآوردند ما اهل قاديكال هستيم براي خونخواهي خسرو آمده ايم...وفرياد 

اصحاب ناچار براي دفاع شمشير را از نيام كشيدند... وبآن مردم خونخوار كه بسختي هجوم كرده بودند حمله    

 ينيكردند دشمنان فرار نمودند... وفورا همه آنها ناپديد شدند رئيس اصحاب در اين حمله ميرزا محمد تقي جو

 قاتل خسرو بود اصحاب براي اينكه مبادا مهاجمين دوباره هجوم كنند آنها را تعقيب كردند تا قتل عام نمايند.

شما معني دفاع را از اين جمله دريابيد فراريان را تعقيب مي كنند تا قتل عام نمايند و اسم آنرا دفاع ميگذارند     

 غارت قريه و بدست آوردن مواد الزم براي ذخيره در قلعه بوده است.و قصد آنها هم تنها قتل فراريان نبوده بلكه 

واينكه نبيل رياكارانه مينويسد همه جا مالحسين اصحاب را بخود داري از تملك اموال توصيه مينموده خالي     

ل يازحقيقت است زيرا چگونه ميتوانستند از كوچكترين چيزي بگذرند  وحال آنكه محاربات عديده را بقول نب

 پيش بيني مي نمودند وهيچگونه دسترسي عادي هم براي تحصيل مواد ضروري نداشتند.

 661نبل چنين ادامه مي دهد: ص 

همانطور كه دنبال فراريها مي رفتند بقريه رسيدند خيال كردند كه آن قريه قاديكالست اهل آن قريه كه »

خان كه صاحب آن قريه بود كشته شد صداي  اصحاب را ديدند روبفرار نهادند در اين بين غفلتا مادر نظر

 شيون زنها بلند شد كه فرياد ميكردند چرا ما را مي كشيد ما كه با مردم قاديكال همدست نيستيم.

 مالحظه كنيد حتي از كشتن زنهاي بالدفاع تنها بعنوان اينكه از همشريهاي فراريان هستند خودداري نمينمودند.    

 دنباله نبيل:     

محمد تقي جويني كه اين سخنان را شنيد دانست كه اينجا قاديكال نيست... امر كرد دست از كشتار  ميرزا»

بدارند ... نظر خان كه در منزل خود پنهان شده بود پس از استماع جريانات ... هر چند از كشته شدن 

خ د تقي به مقبره شيمادرش خيلي متأثر بود معذلك فورا از منزل بيرون آمد... هنگام فجر با ميرزا محم

 «رسيدند...

 :621ص     

 مالحسين باو فرمودند شما بمنزل خود مراجعت كنيد وآنچه ميتوانيد براي ما آذوقه تهيه كنيد وبفرستيد.
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اينهم يك نمونه ديگر از نوع فكر و طرز عمل بيرحمانه بابيان بوده است كه مادر را مي كشند و پسر را بزور      

ز او آذوقه مي خواهند وبعد چنان وانمود مي كنند كه اوخود مجذوب حضرات شده و بميل جلب مينمايند و ا

تسليم وبآنها آذوقه داده است بديهي است هيچ مادر مرده حوصله اين كارها را ندارد تا چه رسد بآنكه مادر كشته 

 شده بكمك قاتلين مادر خود بشتابد.

نيز تصادفي نبوده بلكه كامال بر روي نقشه و بدو علت اساسي اما موضوع حمله به قريه و ملك نظر خان      

 بوده است:

علت اصلي آن بوده كه در نزديكي قلعه شيخ طبرسي قريه مذكور تنها محلي بوده كه مشرف به قلعه طبرسي      

ز آن ابوده است و بابيان بخيال خود ميخواسته اند اين محل را در دست خويش داشته باشند تا دشمن نتواند 

 موقعيت عليه آنان استفاده نمايد.

كما اينكه بعد كه قواي دولتي براي سركوبي اين بابيان كه جمعي را كشته و بدين قلعه پناهنده شده بودند ميآيند، 

 همين قريه را براي اقامت خود اختيار مي كنند.

 نبيل: 631ص     

فراهم ساخت و آنان را ... در قريه افرا كه  طولي نكشيد كه لشكر بسياري بالغ بردوازده هزار نفر ...»

 متعلق به نظر خان و مشرف بر قلعه شيخ طبرسي .... تمركز داده و بالفاصله اطراف قلعه را محاصره كرد.

ودليل دوم براي اين حمله بدست آوردن آذوقه و ساير لوازم براي قلعه شيخ طبرسي بوده است زيرا تنها از      

اع مي توانستند تهيه آذوقه و لوازم نمايند نه از شهرسازي و بار فروش ودر اين نيت خويش يك قريه كوچك بالدف

موفق و بعد از كشتن مادر صاحب قريه و بسيار ديگر وايجاد رعب و وحشت مالك را اسير كرده با خود مي برند 

 سلط خود بر قريه نميشوند.و با قيد دادن آذوقه و خواسته هاي خود او را آزار مي نمايند ولي موفق بادامه ت

باقي داستان قلعه شيخ طبرسي قابل تجزيه نمي باشد، معلوم است كساني كه محافظين خود يعني صد نفر      

مأمورين دولتي را غافلگير نموده و مي كشند، كساني كه بدهات اطراف حمله و براي بدست آوردن آذوقه و ساير 

كه بساختن قلعه و استحكامات براي مقاومت با دولت مبادرت مي نمايند، مواد حمله مي نمايند و باالخره كساني 

اين چنين اشخاص جنبه روحاني نداشته و نظرشان صرفا حمله و انقالب وتسلط براوضاع و امثاله بوده وباب نيز 

 مستمرا بمؤمنين و تازه واردين از هر طبقه دستور ضم باصحاب قلعه را ميدهد.

 مي نويسد: 260كما اينكه نبيل در ص 

محمد مقاره بزازمعروفي بود مشاراليه تازه داماد شده بود در حبس چهريق بحضور مبارك مشرف شد » 

 حضرت باب باو فرمودند كه بمازندران برود و بمساعدت جناب قدوس پردازد.

 :221ايضا ص     
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ندران بروند حضرت باب ميفرمايند برهمه مؤمنين واجب است كه براي مساعدت جناب قدوس بماز»

 زيرا اطراف قدوس واصحاب را قواي دشمنان خونخوار و بي رحم احاطه كرده.

آيا اين جهاد عمومي نيست؟ آيا اين دفاع است؟ وآيا اين مطلب عبدالبها درست ميآيد كه ميگويد طريق       

 مسدود و كسب دستور غير مقدور بود؟

بعد از تسليم شدن كشته اند با آب و تاب تمام و تبليغات بي وبعد هم قضيه اينكه دولتيان اصحاب قلعه را      

 حد و فراوان همه جا ذكر نموده ودليل الهي بودن باب وبها ميآورند و نشانه ظلم و خونخوارگي دولتيان.

آيا وقتي بابيان براي آزادكردن يك زنداني خود جمعي مأمورين دولت را بي گناه در مشهد مي كشند خونخواري 

ي هر گاه يك دولت مركزي حسب وظيفه قانوني خود بدفع عاصيان و ياغيان و قاتلين مجرم همت مي نيست ول

 گمارد خونخوار تلقي مي شود؟

وقتي بابيان حمله كنندگان بخود را تعقيب مي نمايند تا قتل عام نموده و اموالشان را غارت نمايند خونخواري      

تأمين امنيت كشور خود افرادي را كه قاتل شناخته شد واقدام كننده و شرارت نيست ولي اگر دولت مركزي براي 

عليه مأمورين دولتي تلقي گرديده و جمعي را كشته اند در صدد تعقيب و دفع غائله برميآيد خونخوار شمرده مي 

 شود!

مليات سم اين عواگر ا« خير االشياء عندي االنصاف»اينهاست نمونه از انصاف بهائيان و شخص بها كه ميگويد      

رامظلوم كشي بگذاريم و دليل حقانيت والهي بودن باب وبها آوريم پس بت پرستاني هم كه در دور مؤسس 

يهوديت و بامر و كشته شده اند الهي بوده و بايد شهيد تلقي شوندواگر اين عمل دولتيان در كشتار و انعدام تسليم 

ها و نمونه از ظلم دولتيان بوده باشد، پس يهودياني هم كه در شدگان افراد قلعه طبرسي دليل الهي بودن باب و ب

ايام شروع تأسيس اسالم كشته شده اند در دين خود پايدار بوده و ظاهرا بايد دليل حقانيت آنان و ظلم وعدوان 

 مسلمين تلقي گردد.

ريف كه شما معتقد به تح مالحظه كنيد رفتار موسي با مغلوبين خود بچه  نحو بوده است، اين از سفر اعداد      

 آيه اول وبعد آن: 61آن نيستيد و باصالت آن ايمان داريد باب 

وخداوند موسي راخطاب كرده گفت انتقام بني اسرائيل را از مديانيان بگير... پس موسي قوم را مخاطب »

بط يك هزار ساخته گفت از ميان خود مردان براي جنگ مهيا سازيد... پس از هزاره هاي اسرائيل از هر س

يعني دوازده هزار نفر مهيا شده براي جنگ منتخب شدند ... و بامديان بطوريكه خداوند موسي را امر 

فرموده بود جنگ كرده همه ذكور آنرا كشتند ودر ميان كشتگان .... پنج پادشاه مديانرا كشتند .... و بني 

هايم و جميع مواشي ايشان وهمه امالك اسرائيل زنان مديان و اطفال ايشان را باسيري بردند و جميع ب

ايشان را باسيري بردند و تمامي شهرها و مساكن و قلعه هاي ايشان را بآتش سوزانيدند.. واسيران و 
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غارت و غنيمت را نزد موسي و العازار كاهن... آوردند ... وموسي بر رؤساي لشكر يعني سرداران هزاره 

آمده بودند غضبناك شد وموسي بايشان گفت آيا همه زنانرا ها و سرداران صدها كه از خدمت جنگ باز 

زنده نگاه داشتيد؟ ... پس الن هر ذكوري از اطفال را بكشيد وهر زني را كه مرد را شناخته با او هم بستر 

شده باشد بكشيد واز زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته وبا او هم بستر نشده براي خود زنده نگاه 

 داريد.

مالحظه كنيد موسي بعنوان دستور خدا جهت اخذ انتقام بزنان و كودكان بي گناه ايقا ننموده و آنان را كه       

بكلي بال دفاع و بي تقصير بودند صرفا بفكر اينكه مبادا از آنها اوالد ذكوري بهم رسد ويا خود كودكان ذكور 

دستور كشتار ميدهد، پس شما از فرماندهان بعدها بزرگ شده عاصي شوند واسباب زحمت براي او فراهم آورند 

قواي دولتي چه انتظاري داشتيد كه جمعي شورشيان سرسخت را كه چنان انقالبي برپا نموده بودند نكشتند و آزاد 

 گذارند تا بروند باز گروهي ديگر را دور خود جمع نموده و اغتشاش و انقالب وخونريزي را تجديد نمايند.

آن اطفال سفير و آن زنان بيوه بار دار را نابود نموده ما بايد آنرا دليل حقانيت براي آن افراد  وحاال اگر موسي      

و آن دسته بت پرستان آوريم و بايد آنرا بحساب شهادت و فداكاري و جانبازي بت پرستن گذارده و حاال ما هم 

 بت پرست شويم و دليل حقانيت خود اين كشتار فجيع را شاهد آوريم.

آنكه خود قضيه يهوديان بني قريظه را بياد آوريد كه بعد از آنكه نقض عهد كرده ودر جنگ خندق خواستند  و با

به كمك قريشيان درآيند و پيامبر اسالم با اجراي تدبير مخصوص موفق به تفرقه بين آنان گرديد بالفاصله بعد 

ستار شرط و يا ايمان مطلق بني قريظه را خواشكست دادن قريشيان به گوشمالي دادن يهوديان پرداخت و تسليم بال

گرديد و يهوديان حاضر به قبول هر گونه شرطي بودند جز مسلمان شدن تا اينكه تاب محاصره را نياورده و تسليم 

حكومت گرديدند وبا انجام يك حكميت تمام مردان مسلح آنان كه بالغ بر ششصد نفر بودند در يك روز كشته 

 شدند؟

يا آن پايداري اوليه ايشان دليل حقانيت آنان و ظلم مسلمين بوده و آيا كشته شدن ششصد نفر تسليم اكنون آ      

شدگان بالدفاع دليل شهادت و جانبازي آنان و حقانيت يهوديت و ابطال اسالم ونشانه ظلم و عدوان مؤسس آن 

 بوده است؟

دهد شائول هم يك شهر بالدفاع را قتل عام نمود، نه دوست عزيز تاريخ امثال اين قتل ها را بسيار نشان مي      

داود هم بشرح ايضا اينها هيچيك نمي تواند دليل حقانيت يك طرف و الهي بودن موضوع و ظلم و جور طرف 

پی نوشت ) [ديگر گردد جنگ جنگ است و بطور كلي غالب يا مغلوب چنان رفتار مي نمايد كه دلخواه اوست.

ه درمواقع خطر و احتمال شكست متوسل به امور غير انساني وغير منطقي نميگرديد، پيامبر اسالم هيچگا:  کتاب

 وهم چنين بهنگام پيروزي اصول عدالت را درباره دشمن فراموش نمي كرد.
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بهنگامي كه ارتش اسالم آماده براي شركت در يكي از ميدانهاي جهاد مي شدند پيامبر فرماندهان لشكر و سربازان 

 ها بوظائف خويش آشنا ميساخت:را با اين جمله 

 برويد به نام خدا، از او استمداد جوئيد، براي او طبق آئين پيامبر جهاد كنيد:»

 اي مردم : هيچگاه گرد مكر و فريب نگرديد و در غنايم خيانت ننمائيد.

آنسان كه درجاهليت  –كشتگان دشمن را موردهتك قرار ندهيد و چشم و گوش و ساير اعضاي آنها را 

 قطع نكنيد.-معمول بود

 پيرمردان و پيرزنان وكودكان را بقتل نرسانيد و متعرض رهبانان كه در غارها و ديرها ساكنند نشويد.

 هرگز درختان را از ريشه نزنيد مگر اينكه مجبور شويد.

 نخلستان را مسوزانيد ودرآب غرق نكنيد.

 ا را بآتش نكشيد.درختان ميوه را قطع ننمائيد و زراعته

 حيوانات حالل گوش را جز براي قوت خود از بين نبريد.

 هرگز آبهاي دشمن را با زهر آلوده نسازيد.

 واز حيله و شبيخون زدن بپرهيزيد.

همان طور كه مشاهده ميشود استفاده از هر وسيله غير انساني را حتي در برابر خونخوار ترين دشمنان ممنوع     

 جازه خرابكاري ميدهد نه استفاده از طريق ناجوانمردي و نه متعرض افراد بي دفاع شدن.ساخته است، نه ا

 شاگرد بزرگ مكتب پيامبر علي )ع( بهنگام دادن دستورات جنگي به جنگجويان صفين نيز چنين مي گويد:     

ال تجهزوا  تصيبوا معورا وال تقتلوهم حتي يبدؤوكم ... فاذ ا كانت الهزيمه باذن اهلل فال تقلتوا مدبرا و ال » 

 علي جريح وال تهيجوا النساء باذي و ان شنمن اعراضكم و سبين امراء كم ) نهج البالغه(

شما هرگز به جنگ دست نزنيد تا دشمن شروع كند ) وشما بعنوان دفاع دست به اسلحه ببريد(... »

ل . وافرادي كه تسليم شدند بتقهنگاميكه بفرمان الهي سپاه دشمن رو به هزيمت نهاد فراريان را نكشيد

 نرسانيد، متعرض مجروحان نشويد و از آنها انتقام نگيريد.

 هرگز زنان را آزار نكنيد اگر چه بشما بد و ناسزا گويند، وبه امرا و پيشوايانتان دشنام دهند.

 )نقل از كتاب قرآن و آخرين پيامبر تألف آقاي ناصر مكارم شيرازي( 

سال دربدري ديدن و شكنجه وآزار كشيدن و خيانتكاري و قتل  44م در فتح مكه كه س از رفتار پيامبر اسال     

وغارت و عهد شكني از مشركين نصيب مسلمانان شده بود بزرگترين سند افتخار براي مسلمين بود وعاليترين 

 ]يد.(يد شماآزاد هستمظهر مسالمت و انساندوستي را در تاريخ بشر نشان داد، وي باصداي بلند بآنها فرمود: برو
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شما يقين بدانيد اگر بابيان نيز بردولتيان فائق ميآمدند با دولتيان همان مي كردند كه دولتيان با آنان نمودند     

چنانكه نمونه و شواهدي از طرز اعمال آنان را با دشمنان خود از قول نبيل و متن گفتار او كه درحقيقت گفتار 

 بها است آوردم.

ساني كه براي رهائي يك اسير چند نفر مأمور موظف بي گناه را كشتند كساني كه بجان تنها يك اسير يعني ك     

ابقا ننموده و او را نابود نمودند وباالخره كساني كه فراريان از خود را تعقيب مي نمايند تا قتل عام كنند البته صد 

ن ترحمي ننموده و حتي اوالد و زنان آنان را نيز البته با دشمني كه هفت ماه آنها را درمحاصره كشيده كوچكتري

معدوم مي ساختند زير ا شواهد مذكور ميرساند كه حكايت حكايت روحانيت نبوده بلكه حكايت انقالب و تسلط 

 والجرم از بين بردن هر مانع و رادع بوده است.

قدوس را در مازندران ذكر مي  و بعد هم بهائيان با هزار آب و تاب ونه نه من غريبم چگونگي كشته شدن     

نمايند. من از شما دوست عزيز خواهش ميكنم قدري انصاف بخرج داده و خود را بجاي دولتيان بگذاريد و 

 مطلب را از نظر الهي و مذهبي ننگريد.

 دبنظر بياوريد كه جمعي بجاي متفرق شدن و پراكنده شدن بيايند وبعد كشتن جمعي افراد محافظ بي گناه خو     

در قلعه متحصن شده وباينهم اكتفا نكرده بمأموريني كه تسليم آنها را خواستارند حمالت ناگهاني و غافل گيري 

نموده و مدتي فكر دولت را بخود مشغول و ضمن ايجاد بي نظمي جمعي را به كشتن داده اند. آيا ميخواستيد 

اش  م وصلوات بدربار برده و نشان لياقت بر سينهمسبب اين امور را كه بنظر دولتيان جنايتي عظيم بوده، با سال

 زنند؟

بديهي است كه او را مي كشند و چون ارزشي براي او قائل نبوده اند سرو دستش را براي دربار نفرستاده اند      

واال چون اشيختر معروف سرش را براي شاه ميفرستادند و اين قضيه را هم از تاريخ ايران بياد شما ميآورم كه 

تن خصم و لو به حيله تازگي نداشته و طبق مثل معروف در دعوا هم حلوا پخش نمي كنند هميشه هر دو كش

 طرف بهرطريق كه ممكن باشد تسلط خود را برحريف جويا است ولو بحيله يا به نحوديگر.

هت نيست بقضيه اشپختر هم كه در كمتر ازنيم قرن قبل از قضاياي مورد بحث ما يعني طبرسي واقع شده بي مشا

 ذكر مي كنم!

در زمان فتحليشاه روسها اراضي شمال ايران را مورد حمله قرار داده و قصد تصرف داشتند شاه نامبره نه تنها       

وليعهد خود عباس ميرزا را كه مردي جنگي و دالور بود بمقابله آنها فرستاد حتي خود نيز به صحنه كار زار 

مفيد واقع نشده ولشگر روس تحت سرداري سيسانف بتصرفات خود ادامه حركت نمود ولي هيچيك از اقدامات 

داده و بجائي رسيده بود كه رشت و ازلي را تهديد مينمودند حسينقلي خان حاكم وقت بادكوبه با اعمال حيله و 
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عنوان سازش و صلح سيسانف مذكور را به محل خود دعوت واو را غافلگير نموده مي كشد و سر ودستش را 

 شاه ميفرستد. براي

حاال آيا سيسانف هم شهيد في سبيل اهلل بوده ؟ نه دوست عزيز فردي بوده كه مدتها مزاحمت ايرانيان را      

فراهم آورده بوده وطرف كينه و نفرت ايرانيان واقع شده بوده ومامور ايراني بخيال خود بزرگترين خدمت را 

ا با ناجوان مردي يا هر عنوان ديگر باشد، بدولت خود نموده كه يك حريف را از بين برده است و لو آنكه بحيله ي

گو اينكه اين موضوع اثري نكرده و روسها از اين قبيل سرداران بسيار داشتند و عاقبت هم با عهد نامه گلستان كه 

 معروف به منحوس است وبا از دست دادن قطعات زيادي از ايران قضيه خاتمه يافت.

 سبيل اهلل بوده فقط روسيان ميتوانند او را شهيد منويات دولت وقت ولي نميتوان گفت كه سيسانف شهيد في      

 خود بشمارند نه شهيد في سبيل اهلل؟ پس قدوس هم شهيد منويات خود وباب بوده ونه شهيد في سبيل اهلل.

ن ناصرالديباري دولت مركزي ناچار از دفع آنها و شر ايشان بوده است شما هم اگر بجاي ميرزا تقي خان و        

شاه بوديد همان ميكرديد كه آنها كردند، يعني دفع شر عاصي و انعدام قاتلين و مزاحمين، حاال اگر بيايند با هزار 

آب و تاب باين مطالب جنب فداكاري و شهادت در راه اشاعه حقيقت دهند اين صرفا تبليغاتي سست بوده و 

 ي مي باشد نه مناسب براي اشخاص كنجكاو و متفكر.تنها درخور مردم ساده لوح و بي خبر از وقايع واقع

يك موضوع را هم گوشزد نمايم واز اين مطلب بگذريم وآن شجاعت و استقامت و پايداري متحصنين در       

قلعه طبرسي است كه آنرا بحساب اثر الهي بودن موضوع و علت نفوذ روحاني باب ميگذارند اين نوع تبليغ نيز 

 ه تاريخ ايام را ندانند و ازهزاران قضيه نظير آن بي خبر باشند.براي مردمي خوبست ك

قبل از هر چيز از شما سؤال مي كنم چه مي توانستند بكنند عده كه باتهام قتل مأمورين دولتي و غارت دهات 

 وكشتن مردم و طغيان و انقالب محكوم بوده و محصور گرديده بودند، كجا ميتوانستند بروند و چه ميتوانستند

بكنند؟ ميدانستند در هر حال كشته خواهند شد پس بهتر آن ميديدند كه پايداري نمايند زيرا در اينصورت يك 

 احتمالي موجود بود و آن اين بود كه شايد فاتح شوند ولي تسليم شدن همان وكشته شدن همان.

 :33ص عبدالبهاء نيز در مقاله سياح نتوانسته است اين نكته را انكارنمايد و ميگويد 

بعضي اين شجاعت حضرات را از خوارق عادات ميشمردند لكن چون جمعي در محلي حصر شوند و »

 جميع ابواب و راهها بسته و اميد نجات مقطوع البته مأيوسانه دفاع كنند و جسارت و شجاعت ابراز.

ا صد در صد در باقي ولي وقتي كه آذوقه و اسبها بالكل تمام شده بودند واميد ازهر جهت مقطوع و مرگ ر    

ماندن در قلعه ميديدند، دنبال يك احتمال جديدي رفتند يعني شايد با تسليم شدن، دولتيان برحم آيند و از خون 

آنان درگذرند پس باميد فتح در قلعه باقي مانده بودند واستقامت ميكردند وچون از اين احتمال بالكل مأيوس 
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آمدند وكشته شدند و مؤيد اين نظريه هم گفتار عبدالبهاء در مقاله سياح شدند باميد شمول عفو تسليم شده بيرون 

 :32است ص 

چون مدتي بود كه معونه تمام شده حتي از جلود واستخوان اسبان نيز چيزي باقي نماند چند روز بماء »

 قراح گذران مينمودند قبول كردند ) تسليم شدن را(

يل نميخواهم سلب شجاعت و شهامت از كساني بنمايم كه در حدود با ذكر اين وقايع و اين شواهد و دال      

هفت ماه در مقابل قوائي چندين برابر خود پايداري نموده و باالخره نيز بعلت محاصره بودن و قطع اميد شدن 

 مجبور به تسليم گرديده اند.

و  ند كه بعلت وضع روحيشجاعت و شهامت از جمله كماالت اكتسابي نيستند بلكه از خصائص ذاتي افراد     

جسمي واجد چنين كماالتي ميشوند زور بازو نيز قسمتي مربوط بوضع جسمي و قسمتي هم مرهون تمرينات و 

 تجربه است. 

در هر حال اين افراد نشان داده اند كه در شجاعت و شهامت و شمشير زني ممتاز بوده اند، ولي اينها هيچيك       

يا نصرت الهي براين افراد نبوده و نبايستي موجب و بهانه تسخير افكا و فريب افراد نشانه بزرگي باب ويا بهاء و

گردد وعلت تبليغات براي ازدياد مشتري بازار شود اين دليل اساسي را در همه جا تكرار كرده تا ببيند چه شخصي 

 بابي است و بهائي و چه شخصي دولتي است تا يكي را نصرت نمايد وديگري را مخذول.

از طرف ديگر شما در اين موقع الزم است بياد آوريد كه اين شجاعت و شهامت ابرازي از طرف اين جمع و

معدود در مقابل آن قشون كثير تازگي نداشته و تاريخ نظاير آن و بس مهمتر ازآنرا بكرات نشان داده است 

 مخصوصا در تواريخ ايران و يونان و روم بسيار ديده ميشود.

اينكه در زمان انوشيروان بعد آنكه امپراطو رم شكست خورده و خراج گذار دولت ايران گرديد  از جمله       

معذلك روميان پانصد نفر ايراني را در قلعه پترادر الزيكا غافلگير و محاصره نمودند واين پانصد نفر تا آخرين 

قيده شما ند و حال آنكه بنا بر عنفس ايستاگي كرده و تا آخرين نفر كشته شدند وبهيچوجه تسليم دشمن نگرديد

درآنموقع تازه ترين دين مسيحيت بوده وايرانيان كافر محسوب ميشدند حاال آيا آنها هم قدرت الهي شامل حالشان 

 بود.

جاي دوري نميرويم شصت سال قبل از همين وقايع طبرسي در همين ايران لطفعلي خان زند جواني بيست       

آغا محمد خان قاجار و غيره كه هميشه از ده تا سي برابر نفرات او بوده اند با كمال  ساله مدت شش سال با قواي

رشادت جنگيده و در محاصره ها پايداري هاي طوالني نشان داده و حتي با معدودي قليل بدون توپ و تفنگ به 

ن مي بطوريكه مورخيمحاصره شيراز مبادرت ودربرابر قوائي بيش از ده برابر خود قواي خصم را شكست داده و 

 نويسند هر كجا هم كه مواجه با شكست گرديده براثر خيانت نزديكان و اطرافيان بوده است.
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)كما اينكه نبيل نيز شكست مدافعين قلعه طبرسي و نيريز را بعلت خيانت بعضي از بابيان ذكر ميكند ص       

 (316و ص  613

نان دالوريها نشان ميداده كه يك تنه به سپاه بي شمار دشمن ولي معذلك لطفعلي خان در عين شكست نيز چ      

ميزده و به تنهائي در بين صفوف آنان براي خود راه گشوده و فرار ميكرده و مجددا با جمع آوري عده قليل با 

 سپاهي حتي سي برابر خود ميجنگيده و عاقبت هم با حيله وبتوسط اشخاص مورد اطمينان خويش كشته ميشود.

هزار نفر در مقابل يكصدو بيست هزار نفر قواي عثماني جنگيد و  13ويا آنكه نادر را بخاطر آوريد كه با       

 هجري شكست داد. 1121آنها را در 

حاال آيا لطفعلي خان زند ونادر افشار هم پيغمبر بوده و برگزيده مخصوص خدا و سربازان نيز مؤمنين       

الهي و نصرت خداوندي بوده؟ وآيا حاال بايد خاك مرقد لطفعلي خان زند و روحاني او و شهامتشان بعلت نفوذ 

نادر افشار را داروي شفا بخش تلقي و به مرضي بخورانيم و اسم آنها را با سالم وصلوات بلند كرده و زيارتگاه 

 اتي داشته وهم روي مرقد آن ها بنا نمائيم و مردم را به زيارت و عبته بوسي بخوانيم چون شهامت و شجاعت ذ

 توانسته اند مدتي با قواي بزرگتر از خود بجنگند و فائق آيند؟

ممكن است شما باين مشابهه خنديده و بگوئيد لطفعلي خان شاهزاده و نادر جنگجو را چه مناسبت و         

 مشابهت با مالحسين طلبه است.

جمله مزاياي اكتسابي نيست بلكه از  ولي دوست عزيزم بدانيد كه بطوريكه گفتم شهامت و شجاعت از       

خصائصي است كه در سلولهاي بدن اشخاص واقع گرديده چه باشاهزادگان و تعليم ديدگان رموز جنگي كه 

جبون و ترسو بوده ودر مقابل كوچكترين حريفي پابفرار مينهاده اند وبحكايت تاريخ خودمان چه بسا پهن پازنها 

ثر شهادمت ذاتي حتي بدون دانستن رموز جنگي بربسياري سرداران و پادشاهان و پاالن دوزها و رويگرها كه بر ا

 وخلفا فائق آمده اند.

اين واقعه تنها چيزي كه نداشته است روحانيت بوده است از روحانيت فقط براي جلب افراد ساده لوح       

 اريان و حتي آزاد نمودن زندانياناستفاده شده واال در غارت دهات ، تصاحب اموال، كشتن بي گناهان، وتعقيب فر

 ومجرمين و ضم آنها به جمع خود خودداري نشده است.

 نبيل ميخوانيد: 636شما در ص 

وقتي اصحاب با نصرت و ظفر در اردوگاه وارد ممكن خصوصي شاهزاده شدند دو نفر از شاهزادگان »

 «خواستند جلو اصحاب را بگيرند ليكن هر دو كشته شدند.

جه كنيد اينجا مسكن خصوصي بود و دو نفر از شاهزاده مذكور بالدفاع ولي ببهانه اينكه ميخواستند درست تو     

 جلوي اصحاب را بگيرند كشته شدند چرا؟ زيرا بابيان ميخواستند اموال راتصاحب نمايند.
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 :636ايضا ص 

كه نكردند فقط چيزيپيروان جناب قدوس چند صندوق پر از طال و نقره يافتند ولكن ابدا بآنها اعتنا »

برداشته با خود بردند يك شمشير شاهزاده بود كه عالمت ظفر و فيروزي اصحاب بود واو را بجناب 

 «مالحسين دادند وديگر يك صندوق باروت بود كه با خود بردند.

اه مقاومت م نبيل ميگويد بپول اعتنائي نكردند زيرا احتياج نداشتند كه متجاوز از چهار صد نفر در مدت هفت       

( با  204طبق ص  1433جمادي الثانيه  13ختم  616طبق ص  1432ذيقعهده  14با قواي دولتي) شروع 

بادهواگذران مي كردند و مائده آسماني را فرشته ها براي آنها مي آوردند؟!واحتياجي نداشتند امثال اين وجوه را 

ومردم بي گناه حمله و چنانكه ديديم افراد مادر تصاحب و بمصرف خريد لوازم برسانند!! ولي بقريه بي دفاع 

 كشته شده را مجبور بدادن آذوقه و ساير مصروفات مينمودند.

 :632وبعد نبيل دنبال مي كند ص 

اصحاب بزندان لشگر دشمن پي بردند وقتي كه مشغول باز كردن درهاي زندان بودند صداي ماليوسف »

يوسف وقتي عازم قلعه بوده است بدست دشمنان اسير و محبوس اردبيلي را از ميان زندان شنيدند مال 

گرديده و چون آزاد شد از اصحاب درخواست كرد همه زندانيها را كه بااو در تحمل شدايد سجن شريك 

 بوده اند خالص كنند نظر بتقاضاي او فورا همه زندانيها آزاد شدند.

علوم نيست بچه عللي بازداشت بوده اند چون در تحمل مالحظه مي كنيد شكل نگارش را، زندانياني كه م       

شدايد سجن يك بابي شريك بوده اند آزاد ميشوند لغت تحمل شدايد سجن را هم درست توجه كنيد كه چقدر 

مبتذل شده كه براي هر زنداني بكار ميرود و بديهي است اين آزادي بطوريكه در تمام انقالبات نظير آن سابقه 

كاريهاي بعدي است نه بال شرط و قطعي است عده از مدافعين قلعه را همين زندانيان آزاد شده دارد در مقابل هم

 تشكيل ميداده اند.

ساله وشايد كمتر از آنرا نيز فريب داده بميدان كشتار  11رعايت سن افراد را نيز نمينموده اند و حتي جوانان       

 :136نبيل مينويسد ص و نيستي مي بردند، شواهد آن بسيار است از جمله 

ساله بودم كه از موطن خودم زند بقم مسافرت كردم درآنجا بواسطه  11هجري  1433در اوايل سال » 

سيد اسمعيل زواره ... بامر مبارك حضرت اعلي مؤمن شدم سيد ذبيح درآن ايام ميخواست بمازندران 

ه جواني ك« هم»اهلل حكاك قمي را برود وبا اصحاب قلحه طبرسي پيونددوتصميم داشت مرا و ميرزا فتح 

 بود با خودش ببرد.

 توجه داشته باشيد كه يعني ميرزا فتح اهلل هم بسن زرندي بوده.« هم» به اين كلمه      

 :261ايضا ص      
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ميرزا محمد علي پسر سيد احمد كه سرش با گلوله توپ از تن جدا شد وقتي كه نزديك در قلعه ايستاده »

 « خيلي بود كه بشهادت رسيد. بود مشاراليه سنش

با در نظر گرفتن ساير نگارشان نبيل ميرساند كه حتي شانزده سال نيز نداشته « سنش خيلي كم بود» اين جمله     

 است.

حاال اين وقايع را در نظر بگيريد و مالحظه كنيد كه چگونه موضوع عوض شده و جنبه تبليغاتي مي يابد و     

نفر نقباي ارض جان خود را فداي من  616نبيل) از نشر دوم تاريخ نبيل( كه  321اب ص در دنباله اين گفتار ب

نمودند اوال كلمه نقبا را پي ببريد مقصود كيانند و در ثاني نحوه فداكاري و شهادت را نيز دريابيد و مالحظه كنيد 

 ت شهدا مي يابند.بچه كساني نقباي ارض اطالق و چگونه شورشيان ومجرمين آزاد شده از زندان صور

 

 پهلوان پوشالی
بمانند ميدانند جنگ در قديم كه يك يك پهلوانان را بعرصه كار زار ميفرستادند وقتي پهلوانان اوليه يعني      

مالحسين وقدوس در قلعه طبرسي با دستياران خود از بين رفتند نوبت به پهلوان ديگر يعني سيد يحيي دارابي 

دي نداشت و طبق حكايتي كه عبدالبهاء براي بالنفليد كرده است ودر كتاب او رسيد اين شخص هم چنين قص

مندرج است بقرار معلوم وحيد چون بها به كج دار و مريز و جنگ و گريز رفتار مينموده و باصطالح اهل بها با 

باب باب ال حكمت عمل ميكرده است ولي طاهره طبق همان حكايت عبدالبهاء او را تشجيع بقيام و اقدامي نظير

و قدوس مينمايند و باالخره اصرار باب او را وادار به برپا كردن شورش و انقالبي ديگر مي كند برطبق آنچه كه 

از تاريخ نبيل برميآيد شهامت و مايه وحيد از پهلوانان سابق كمتر بوده ودر هر حال نقشه شورش او عملي نشده 

 و در اندك مدتي از بين ميرود.

د ببهانه اينكه راه قلعه مسدود و ورود بآنجا غير ممكن است با وجود دستورات اكيد و شديد باب بها و وحي    

 برفتن جميع بابيان به قلعه از رفتن بدانجا خودداري مي كند:

 نبيل:221ص      

حضرت باب ميفرمايد برهمه مؤمنين واجب است كه براي مساعدت جناب قدوس بمازندران بروند »

 «حاب قدوس را قواي دشمنان خونخوار و بي رحم احاطه كرده.زيرا اطراف اص

 -اگر بخاطر داشته باشيد وظايف و اعمال مؤمنين در اسالم پنج بود: واجب، مستحب، مباح، مكروه و حرام     

واجب آن بود كه عملش ضروري بود وتركش موجب عذاب و عقاب در عالم ديگر و خالصه وقتي كلمه وجوب 

 عي بايد حتما آنرا اجري نمايد.ميآيد مؤمن واق
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مباح آن بود كه كردن ونكردنش مساوي باشد مستحب آن بود كه كردنش برنكردنش رجحان دارد و عكس      

آن و باالخره حرام آن دسته اعمال ممنوع بود كه ارتكابش موجب عذاب در عالم ديگر. حاال وقتي بر رويه 

هاد بوده و اعالم فريضه حتمي براي مؤمنين والبته اگر بكلي مسلمين كلمه وجوب را ميآورد مقصودش حكم ج

 ممتنع و محال ميبوده چنين فريضه را بر مؤمنين حتم نميكرده و واجب نمي شمرده وامر به محال نميكرده.

 كما اينكه مي بينيم در جريان مدت محاصره با وجود تمام موانع معذلك بسياري وارد قلعه شده اند.    

) كه ذكرش در صفحات سابق شده(  636ه داليل آنكه واردين به قلعه برطبق حكايت نبيل در ص واز جمل    

نفر و حال آنكه باب در محبس وليعهد با اشاره به وقايع قلعه  404،  211نفر و تسليم شدگان نيز طبق ص  616

نفر  176اي آن اسامي وبعديه 262نفر نقباي ارض جان خود را فداي من نمودند و نبيل طبق ص  616ميگويد 

تا وفات مالحسين  1432ذي قعده  14نبيل ميگويد از شروع هجوم قلعه در  616مقتولين را يادمي كند و طبق ص 

نفر مقتول گرديدند بنا بر اين ارقام، در مدت جنگ قلعه، عده بسياري وارد شده و  74 – 1433ربيع االول  1

بعضي نيز خارج گرديده اند و حتي در بين اطرافيان وحيد نيز كساني بوده اند كه از قلعه خارج شده بودند كما 

 مي نويسد: 211اينكه نبيل در ص 

معروف بود احضار فرمودند اين شخص چند  جناب وحيد سيد عبدالعظيم خوئي را كه سيد خالدار»

 «روزي در قلعه طبرسي با اصحاب بدفاع مشغول بود. 

پس از مجموع اين كلمات نتيجه چنين ميشود كه با وجود مشكالت اشخاص بسياري به قلعه وارد شده اند     

ايا لعه همانا در اوايل قضولي بها و وحيد ببهانه اي چند خود را كنار كشيده اند خاصه آنكه تصميم برفتن به ق

 يعني بالفاصله بعد برگشت بها از مازندران بوده نه در بحبوحۀ انقالب و شدت محاصره و كنترل واردين به قلعه.

 نبيل مي نويسد: 211در ص     

وقتي كه شنيدند ) يعني وحيد( جناب مالحسين بمازندران توجه كرده اند با شتاب تمام خود را بطهران »

و بتهيه لوازم سفر مازندران پرداختند تا اصحاب قلعه را مساعدت نمايند وقتي كه وسايل سفر  رسانيدند

آماده شد و ميخواستند روانه شوند حضرت بهاء اهلل از مازندران بطهران ورود فرمودند بوحيد اطالع دادند 

حيد از برويد جناب وكه ممكن نيست هيچكس بتواند خود را به قلعه برساند شما هم نميتوانيد به قلعه 

شنيدن اين خبر بي اندازه محزون شدند يگانه غمگسار ايشان در آن ايام در طهران حضرت بهاء اهلل 

 «بودند.

حاال يا بها چون نميخواسته است به قلعه برود وحيد را نيز تشويق برفتن نكرده يا خود وحيد منتظر بهانه براي     

لي قدر مسلم اينست كه يا وجود دستورات اكيد باب برفتن جميع بابيان نرفتن بوده است مطلبي است جداگانه و

 به قلعه، بها و وحيد از اجراي اين  دستورات خودداري كرده اند.
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طبق حكايت بالنفليد كه نقل قول عبدالبها مي باشد طاهره وحيد خاموش و محافظه كار را به قيام واقدامي 

 متهورانه تشجيع و تهييج مينمايد.

 :40ص     

روزي عباس افندي براي ما حكايت كرد كه وقتي طفل كوچكي بوده روزي روي زانوي قره العين كه »

با مادرش آسيه خانم به صحبت مشغول بوده و درب اطاق نيمه باز بوده واز پس پرده صداي سيد يحيي 

داي يبا و بي باك با صدارابي را كه با پدرش به مباحثه مشغول بوده مي شنيدند... قره العين آن شاعرۀ ز

اي سيد اكنون وقت مباحثه و احتجاج نبوات و احاديث »طنين انداز و نافذ وحيد را مخاطب نموده وگفت 

نيست اكنون وقت عمل است ايام قول و گفتار گذشته است اگر شهامتي داري اكنون وقت مقرر براي 

د را نشان داده وروز و شب ندا كن نمايش و نشان دادن است اگر مرد عمل هستي اثري از مردانگي خو

 كه مبشر موعود آمده است امام قائم آمده است شخصي موعود آمده است.

ولي دارابي همواره به سياست كج دار و مريز و محافظه كاري خود ادامه داده واز دوردستي برآتش ميداشته تا     

يامي به ده نمايد و پهلوان ديگري بميدان فرستد پاينكه بعد قضاياي طبرسي، باب باميد اينكه از فرد ديگري استفا

 بها و دارابي ميفرستد.

 :220از جمله اين حكايت را از نبيل بررسي كنيم ص     

روز عاشورا يكي از احباي مراغه را كه مدت دوماه بود بجاي سيد حسن برادر سيد حسين عزيز بانجام »

فرمودند... بلقب سياح او را سرافراز كردند خدمات هيكل مبارك مشغول بود به محضر خويش احضار 

و الواح زيارت را كه درباره شهداي قلعه نازل شده بود باو مرحمت فرمودند و دستور دادند تا بزيارت 

شهداي قلعه برود ودستور دادند... سعي كن روز عيد نوروز مراجعت كني .. سياح حسب االمر مبارك 

 1433باب را با نهايت دقت انجام داد اول ماه ربيع االول سال  بجانب مازندران رفته و دستورات حضرت

هجري بآن مقام رسيد ودر روز نهم ربيع االول كه روز شهادت مالحسين بود مراسم زيارت را انجام داد 

بالفاصله بطهران برگشت جناب كليم كه درآن ايام سياح را در منزل حضرت بهاء اهلل در طهران مالقات 

اي من اينطور حكايت كردند وقتي كه سياح از زيارت شهدا برگشت و بحضور حضرت فرموده بود بر

بهاء اهلل رسيد فصل زمستان بود برودت و سرما بنهايت درجه شديد بود... جناب سيد يحيي دارابي كه 

 آن روز مهمان بهاء اهلل بودند ... سياح چند روزي در منزل حضرت بهاء اهلل استراحت كرد ولي آنطور كه

 جناب وحيد به عظمت مقام حضرت بهاء اهلل پي برده بودند سياح پي نبرده بود.

معقول بنظر نميرسد كه باب در زمستان سرما شخصي را فقط مأمور زيارت قبر مالحسين در قلعه طبرسي     

 ( 230نمايد آنهم آنچنان قلعه كه بحكايت خود نبيل) ص 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خواستيم بآن طرف سفر كنيم كه خبر رسيد اصحاب قلعه هم باري در صدد توجه بمازندران بوديم و مي» 

 همه شهيد شده و قلعه خراب و با خاك يكسان گرديده است. 

وتميز و تشخيص قبر وغيره غير عملي بوده بلكه از اين مأموريت مقصودش ارسال پيامي به بها و دارابي در     

ده باشد مأموريت واقعي سياح و پيام واقعي او را به طهران بوده است ولي بها براي آنكه سلب تكليف از خود كر

نبيل نگفته است تا اودر تاريخ خود نياورد ولي ديديم پيامهاي باب رابمالحسين و اعزام اشخاص مخصوص را 

براي او جز بجزء حكايت نموده واين يك را سربشته و مجعول گذارده است ، مؤيد آنكه سياح ميبايستي با پيامي 

د آنكه از آذربايجان بمازندران رفتن و برگشتن الزمه اش عبور از طهران نبوده پس طهران آمدن سياح به طهران آي

 حسب دستور مخصوص باب بوده است و مازندران رفتنش براي پي گم كردن.

ه تاثر مالقات سياح و پيام اوهر چه بود قدر مسلم آنست كه بعد از اين مالقات بالفاصله دارابي طهران را ترك گف

وعيد نوروز را كه مقارن با پنجم جمادي بوده است در يزد گذرانيده وبا طرز رفتار خودتحريكات شديدي به 

عمل آورده و بهانه بدست دشمنان خصوصي خود ميدهد تا آنكه تصفيه خورده حسابهاي خصوصي حنبۀ بابي 

 گري و جنگ بابي و مسلمان مي گيرد.

 : 214 داستان را از نبيل دنبال كنيم ص    

پس از آن بيزد تشريف بردند جشن نوروز را در يزد بودند ياران ودوستان از ورود ايشان بيزد مسرور »

شدند... جناب وحيدشهرتي بسيار و نفوذي شديد داشتند در يزد منزلي داشتند كه زوجه ايشان با چهار 

ي وارد يزد شدند علماي هجر 1433فرزندشان درآن ساكن بودند...در روز اول ماه جمادي االول سال 

معروف واعيان شهراز ايشان استقبال كردند، در يزد شخصي بود معروف به نواب رضوي كه نسبت 

بجناب وحيد نهايت عداوت و دشمني را داشت... وقتي كه ديد اعيان و بزرگان از جناب وحيد چنين 

ن خيال مي كنم شما غير از استقبال شايان نمودند وآنهمه پذيرائي نمودند خوشش نيامد وگفت ... م

جشن نوروز عيد ديگري هم داريد ... جناب وحيد جواب سختي باو دادند كه همه حضار از آن جواب 

بخنده آمدند و شرحي از خست و بد جنسي نواب براي يكديگر مي گفتند نواب منتظر نبود كه اينطور 

 مورد استهزاي مردم واقع شود و آنطور جواب سختي بشنود...

آتش كينه در قلب دشمنانشان مشتعل شدو مخالفت آن جناب تصميم گرفتند از همان روز اساس آن تصميم     

گذاشته شد و منجر بحدوث نتيجه حزن آوري گشت كه شامل انواع اذيت و بال بود مقصود اصلي دشمنان وحيد 

بين اعيان و مشاهير شهر يزد اعم از آن بود كه ايشان را از بين بردارند و نيست و نابود كنند در روز عيد نوروز 

علما و زمامداران امور كشوري دشمنان چنين شهرت دادند كه سيد يحيي دارابي با نهايت تهور و بدون مالحظه 

 تعاليم و احكام سيد باب را بهمه ابالغ نمود.
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بعد  ف ميگردد ودرست توجه كنيد قضايا چگونه شروع ميشود و منجر به كشتن جمعي بي گناه از هر دو طر    

 اسم يك طرف آنرا شهداء در راه خدا ميگذارند.

در هيچيك از قضايا كشته شدگان شهداء راه خدا نبوده اند بلكه فدائي ندانم بكاري و شهرت طلبي و رياست     

 جوئي افراد چندي گرديده اند.

ساده كه فريب مالحسين و قدوس را چنانكه ديديم عده كثيري در مازندران چه از قواي دولتي و چه از افراد     

خوردند كشته شدند صرفا بعلت دشمني شخصي سعيد العلما با قدوس، تحقيرها و تخفيفهاي مالحسين از او 

 بود.

 : 641چنانكه نبيل نقل مي كند ص     

يك سره وارد بار فروش شد) مالحسين ( و بي محابا بجانب منزل سعيد العلما ميتاخت چون بدانجا »

سيد سه مرتبه بامهابت شديدي اطراف منزل سعيد العلما گردش كرد وفرياد ميزد اي شخص پست رسيد 

ترسو تو كه مردم اين شهر را به جهاد وادار كرده خودت كجا هستي چرا با كمال ترس و وحشت خود 

 هرا پنهان ساخته و پشت ديوارهاي منزلت خويش را مخفي داشته... اي ترسوي احمق گويا فراموش كرد

 كساني كه مردم را بجهاد وادار مي كنند اول خودشان از جان ميگذرند.

آيا شما از سعيد العلما توقع داشتيد مالحسين را كه براي دفعه دوم اينهمه او را تحقير نموده ودشنام ميدهد بر     

براي نابود روي سرخود جاي دهيد؟ بديهي است شما هم اگر جاي او بوديد از تمام قواي موجوده و ممكنه 

ساختن او استفاده مينموديد چنانكه او عمل نمود خاصه آنكه عمليات مالحسين و قدوس با برافراشتن علم سياه 

وجمع آوري مردم واسكان در يك قلعه و حفر خندق و غيره مدعيات سعيد العلما را تأييد و آنان را افرادي عاصي 

 و انقالبي عليه حكومت ودين معرفي نمود.

ون هم بطوري كه مي بينم دارابي نيز با اينكه ميخواسته با حكمت عمل نمايد ولي سوء تدبير و ندانم اكن    

كاريهاي او آتش دشمنيهاي خصوصي را كه بين او وساير افراد در شهر محل سكونت وي چه در يزد و چه در 

 نيريز موجود بوده دامن ميزند و موجب خونريزي جمعي ديگر مي گردد.

ميگويد تمام علما واعيان در يزد از دارابي با احترام استقبال كردند اين ميرساند كه دارابي علنا بابي شناخته نبيل     

نشده بوده زيرا در موقعي كه رئيس بابيان يعني باب زنداني بوده و جعي از بابيان بعنوان انقالبي و غيره در طبرسي 

رابي چنان استقبالي نمايند پس معلوم ميشود وحيد وابستگي معدوم گرديده اند از يك بابي مشهور چون وحيد دا

خود را ببابيت مخفي داشته و با حكمت عمل مينموده ولي دشمنان خصوصي او و مخصوصا نواب رضوي كه 

مورد استهزا وتحقير و تخفيف وحيد قرار ميگيرد ومورد ريشخند و تمسخر و خنده حاضرين درآن مجلس ميشود 

 ي او را ببابيت كشف و بعنوان حربه مؤثري براي از بين بردن او بكار ميبرد.براي انتقام ، بستگ
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وحيد هم كه مي بينيد كار از كار گذشته و بابي شناخته شده و دشمنان خصوصي او هم مشغول زمينه چيني     

ر سر مي براي نابود كردن اوهستند از طرفي جواني جوياي نام كه هيچ كجا سري در سرها نداشته و آرزوها د

پرورانده محافظه كاري را كنار گذارده و رسما شروع ميكند باقدامات جدي براي بدست آوردن ياران بيشتر پس 

خاله خود را بشكل مركزي درآورده و بوسايل مختلف براي جلب اشخاص بسوي خود اقدام مينمايد و تحريكات 

 بيشتر را موجب گرديده و آتش انقالب را در شهر دامن ميزند.

 نبيل: 213ص     

از اردكان و منشاد و ساير نقاط دور و نزديك دسته دسته بيزد وارد مي شدند و براي شنيدن تعاليم امر »

جديد بمنزل جناب وحيد روي ميآوردند و مي پرسيدند چكاري بايد بكنيم... جناب وحيد طريق خدمت 

مدت چهل روز در ميان مؤمنين... استمرار  را ) كه بعد خواهيم ديد( بآنها نشان ميدادند اين شور و ولوله

 داشت نواب رضوي اين شور  و غوغا و هياهو را دستاويز ساخت و براي شكايت نزد حاكم شهر رفت.

ميگويد حاكم جواني كم تجربه بود ولي از شما ميپرسم اگر شما جاي اين  213اگر چه نبيل در همين صفحه     

هر اقدامي اين شخصي را كه باعث هياهو و آمد و رفت زياددر شهر شده و  حاكم بوديد چه ميكرديد؟ آيا قبل از

شخصي مانندنواب رضوي از او بدگوئي و اسناد انقالب وغيره باو ميدهد احضار نميكرديد و جريان را تحقيق 

ياط تنمينموديد همان كاري كه اين حاكم بقول نبيل شخصي بي تجربه عمل نمود و مأمور يا مأموريني به قيد اح

 براثر اتهامات نواب رضوي فرستاد تا وحيد را بحكومت آورند.

 :213ولي نبيل موضوع را بزرگ كرده و بشكل ديگر درآورده : ص     

حاكم گفت من  اينك گروه مسلحي ميفرستم تا منزل وحيد را محاصره كنند... همانطور كه سربازها » 

نواب رضوي دنبال سربازها بجانب خانه وحيد توجه  ميرفتند جمعي از اشرار و نفوس ولگرد نيز بتحريك

 نمودند.

اينهم امري طبيعي است شما مالحظه كنيد اكنون در برازيل كه يكي از ممالك مترقي است و مردمش با مردم     

آن زمان ايران از زمين تا آسمان تفاوت دارند معذلك به محض اينكه يك پليس و يا يك اتومبيل پليس در نقطه 

اجراي مأموريتي حاضر ميشودفوري جمعيت كثيري بيكار گرد آنها اجتماع مينمايند. پس اگر در بيش از  براي

صدو ده سال قبل دريك شهر دور افتاده مردم بيكاره گرد مأمورين انجام وظيفه جمع مي شده اند امري بوده 

 ود؟تدبيري با قضيه مواجه ميشطبيعي و حتي تحريك هم الزم نداشته است ولي اكنون به بينم دارابي با چه 

 نبيل: 213دنباله ص     

جناب وحيدبا اصحاب مشغول مذاكره بودند... اصحاب وقتي كه ديدند سربازان مسلح و اشرارو اراذل » 

شهر مستعد هجوم و حمله هستند از جناب وحيد كسب تكليف نمودند جناب وحيد باصحاب فرمودند 
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مان شمشيريست كه حضرت قائم خودشان بمن مرحمت فرمودند اين شمشيري كه جلوي من مي بينيد ه

خداميداند كه اگر آنحضرت مرا مأمور بجهاد ميفرمودند يكه و تنها بدون يار و ياور ميرفتم و اين جمعيت 

را پريشان ميساختم و همه را متفرق ميكردم لكن آنحضرت بمن اجازه داده اند كه در امثال اينگونه وقايع 

 دفاع كنم...

 :217ص     

مطمئن باشيد يد غيبي صفوف دشمناني را كه به مخالفت احبا بر خاسته اند درهم خواهد شكست در 

اين بين خبرها آوردند كه شخصي موسوم به محمد عبداهلل با جمعي از اصحاب كه در گوشه پنهان شده 

 اعدا و مخالفين حمله برده بودند ناگهاني از پناهگاه بيرون آمده فرياد يا صاحب الزمان بلند كردند وبه

همه را پراكنده ساختند حمله محمد عبداهلل بقدري شديد بود كه مهاجمين اسلحه خود را ريخته و با 

حاكم فرار اختيار كرده به قلعه نارين پناه بردند. ... جناب وحيد باو فرمودند.. بدان كه تاكنون دشمني و 

ز حدود مجادله لساني تجاوز نكرده ولي طولي نخواهد مخالفت اين قوم در اطراف امر صاحب الزمان ا

كشيد كه نواب مردم را برعليه ما خواهد شورانيد و چنين منتشر خواهد ساخت كه وحيد دارابي جوياي 

 سلطنت است و ميخواهد تمام ايران را مسخر كند.

ه اي آنها چرا افراد فكر نكنند كودر حقيقت اين بود افكار مردم وقت صرفا براثر طرز اقدامات بابيان و رؤس      

بابيان قصد تسخير حكومت ايران را دارند در حاليكه طرز اعمال آنان مؤيد اين نظريات بوده، شما مالحظه كنيد 

حاكم شهري نفر يا نفراتي از مأمورين خود را كه حسب المعمول دول دنيا مسلح هستند ميفرستد تا شخصي را 

داده شده براي تحقيق بياورند واين شخص هميشه گروه بسياري بعنوان مؤمنين كه در اطرافش چنين انتشاراتي 

واينكه مشغول ارشاد آنهاست گرد خود داشته و اين شخص با علم باينكه چه واقع خواهد شد يعني با پيش بيني 

ه ميگذارد باينكه باالخره مردم هيجان نموده و حكومت وادار بمداخله خواهد گرديد نفرات خود را در كمين گا

تا غفلتا به مأمورين بي خبر حمله نموده آنها را بكشند و تار و مار نمايند و اسلحه آنها را تصاحب كنند واسم اين 

را دفاع مي گذارند. و محمد عبداهلل مذكور جسورتر گرديده به عمليات خود ادامه ميدهد، اگر چه نبيل ميخواهد 

ضايت وحيد بوده ولي معقول بنظر نميرسد آن وحيديكه نواب رضوي بگويد كه اين اعمال محمد عبداهلل بدون ر

مهمان خود را بطوريكه ديديم بعلت مختصر سؤالي كه نموده بوده تحقير و استهزا مينمايد وفورا تصفيه حساب 

 مي كند، معلوم نيست كه با مامورين جلب خود بهتر از اين رفتار نمايد.

ز آمدن مأمورين ، شمشير قائم را برخ اصحاب مي كشد و مي گويد در آن وحيديكه فوري بعد استحضار ا     

 اين موارد فقط مأمور دفاعيم بعيد نيست كه پنهاني دستور حمله هم داده باشد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

واصوال نفس اينكه بگويد مامامور دفاعيم كافي بوده كه افراد او مامورين دولتي را تارو مار نمايند بهر حال      

م كاريها از طرف شخص وحيد باشد يا از طرف اصحاب او كه تربيت شده افكار نهضت جديد اعم از اينكه ندان

و نمونه بودند باشد قضيه خواه ناخواه روبوخامت ميرود كما اينكه محمد عبداهلل مذكور جسارتي يافته و به تعقيب 

 نبيل: 211فراريان ميپردازد ص 

افظ قلعه بودند با هجوم و حمله خود مجبور كرد به بجانب قلعه نارين پيش رفت و سربازاني را كه مح»

قلعه پناهنده شدند بدينگونه حاكم و پيروانش را در قلعه محاصره كرد ونميگذاشت از خارج هيچگونه 

كمكي براي حاكم برسد نواب رضوي در اين بين ها بيكار ننشسته ومردم را بهيجان و شورش آورده 

دند براسب سوار شده وعلنا در كوچه و بازار شهر مردم را بامرمبارك بود... جناب وحيد بسيد خالدار فرمو

صاحب الزمان دعوت كن وبآنها بگو كه وحيد نميخواهد با شما جهاد كند بگو اگر منزل مرا محاصره 

 كنند ... آنوقت مجبور خواهم شد دفاع كنم و جمعشان را پريشان خواهم ساخت...

روز آرامش شهر را با آمد و رفتهاي فوق العاده و تبليغات خود برهم  20ت مالحظه كنيد بعد آنكه وحيد مد     

زده تنها در برابر احضار حاكم براي تحقيق بمامورين او حمله و آنها را تحت محاصره قرار داده واسم آنرا دفاع 

 ل به بينيم.ميگذارد و هنوز توقع دارد مردم تحريك نشوند و آرامش خود را حفظ نمايند، دنباله را از نبي

 :210ص     

نواب ... آنها را وادار كرد كه بطرف قلعه نارين بروند و محمد عبداهلل و يارانش را مورد هجوم قرار »

دهند مردم بآنطرف متوجه شدند وبه محمد عبداهلل هجوم كردند حاكم هم كه ميان قلعه مراقب بود 

مين كمك كنند... در اين بين گلوله بپاي محمد بسربازان خود دستور داد بر عليه محمد عبداهلل با مهاج

عبداهلل رسيد و بزمين افتاد ... برادرش او را ... بمنزل جناب وحيد برد دشمنان دنبال او شتافتند تا بمنزل 

 وحيد رسيدند 

ميخواستند محمد عبداهلل را بگيرند و بكشند... جناب وحيد بمال محمود رضاي منشادي امر فرمودند     

 شش نفر برود مردم را پراكنده كند...كه با 

 جمادي الثاني بود هفت نفر از خوانخوار ترين دشمنان بتقل رسيدند. 47درآن روز كه     

مالحظه كنيد تا اينجا از بابيها هيچكس كشته نشده بود محمد عبداهلل بمأمورين دولت حمله و آنها را محاصره      

آمده واو را تا پناهگاهش كه منزل وحيد بود دنبال و تسليمش را خواستار نموده وبعدا محاصره شدگان براو فائق 

شدند و وحيد همانطور كه جواب احضاريه براي تحقيق را با حمله ناگهاني داد دراينجا نيز جواب تسليم عاصي 

غير  شدن نفر بقول نبيل داده است مكرر نوشتيم تمام وقايع با كشته 7و حمله كننده را با حمله ديگر و كشتن 
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بابيان اعم از دولتي ها و مردم توسط بابيان شروع شده و تمام وقايع براثر تحريكاتي بوده كه سران بابي ايجاد 

 مينمودند و اينهم يك نمونه ديگر.

اكنون ديگر وحيد خواه و ناخواه مسئول قضايايي شده بود كه ديگر چاره جز تدارك لوازم براي حمله ودفاع     

ون چندين نفر بعلت اقدامات آن ها ريخته شده بود و البته حكومت و مردم آرام نمي نشستند پس نداشت زيرا خ

وحيد چنان صالح دانست كه محل خود را به مكان امن تري مبدل سازد ، بدين سبب نقطه دلخواه را كه نيريز 

ه حركت خود نيز مخفيانه از بيراه بود در نظر گرفته اطرافيان خود را دستور ميدهد پراكنده شده وبه نيريز بروند و

 211و بدانجا ميرود چنانكه نبيل مي نويسد: ص 

در آن شب جناب وحيد بپيروان خويش فرمودند كه متفرق شوند و كوشش كنند كه با سالمتي و »

تندرستي مظفر و منصور گردند... جناب وحيد در راه نيريز تشريف مي بردند با آنكه بپياده رفتن عادت 

د درآن شب هفت فرسخ راه را پياده پيمودند ... روز بعد در ميان كوهي كه درآن نزديكي بود پنهان نداشتن

شدند ... برادرشان كه درآن نزديكي ها سكونت داشت... پنهاني مقداري خوراكي و لوازم ديگر فرستاد 

كه برادرشان همان روز چند نفر سوار از طرف حكومت كه دنبال جناب وحيد آمده بودند وارد قريه 

درآن سكونت داشت شدند و منزل او را تفتيش كردند خيال ميكردند جناب وحيد درآنجا پنهان شده... 

جناب وحيد در بين كوهها طي مسافت ميفرمودند تا به بوانات فارس رسيدند بيشتر مردم آن حدود از 

ه بجانب فسا) نزديك نيريز ( پيروان جناب وحيد بودند... بسياري از اهالي آن حدود را باجناب وحيد ك

تشريف ميبردند همراه شدند در ميان راه جناب وحيد بهر قريه و آبادي كه ميرسيدند از اسب پياده ميشدند 

 ... و مردم را بامر مبارك دعوت مينمودند..

بدين طريق وحيد وقتي از دسترس حاكم يزد دور شد شروع به جمع آوري نفرات جديدي در راه نيريز      

 مينمايد.

 (: 213نبيل مي نويسد)      

چون جناب وحيد بقريه نيريز رسيدند چند روز توقف فرمودند تا امر مبارك را تبليغ كنند... از محله » 

چنار سوخته صد نفر بيشتر از نيريز براي مالقات جناب وحيد رفتند.. حاكم نيريز زين العابدين خان بود 

وحيد شتافته اند مخصوصا يك نفر را از طرف خود فرستاد تا بآنها بگويد وقتي كه فهميد جمعي باستقبال 

هر كس  كه باطاعت وحيد بگرايد حاكم او را مقتول خواهد ساخت... ولي كسي اعتنائي باين حرفها 

نكرد... وقتي كه حاكم فهميد مردم به پيغام او اعتنائي نكردند... خيلي ترسيد ومتحير شد چه بكند از 

مبادا مورد هجوم قرار گيرد محل اقامت خود را در قريه قطرو كه در جوار قلعه محكمي قرار  ترس اينكه

 «گرفته بود قرار داد.
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مالحظه كنيد حاكم نيريز براي اينكه وقايع يزد در اينجا تكرار نشود حتي المقدور سعي مي كرده است مردم     

يخواهد كه از نيريز خارج شود ولي وحيد كه كارش از اين را با گفتار پراكنده نمايد و مكرر در مكرر از وحيد م

مطالب گذشته بود و جمعي را دور خود مي بيند تصور مي كند ميتواند با اين جمع با قواي دولتي برابري نمايد 

پس اعتنائي به اخطارات حاكم ننموده و اطرافيان خود را بپايداري و عصيان و تمرد و حمله تشجيع و تشويق 

 .مينمايد

 :217قضايا را از قول نبيل دنبال كنيم ص     

قريب هزار نفر پاي منبر ايشان حاضر بودند وهمه از محله چنار سوخته و پانصد نفر ديگر هم از ساير »

 محله هاي نيريز فرياد برآوردند سمعنا واطعنا.

ود ديد دور خ« اطاعت كرديمشنيديم و »وقتي وحيد هزار و پانصد نفري) اگر قول نبيل راست باشد( گوينده     

و آنان را مؤمن انگاشت درست مانند نادر كه بعد آرامش بخشيدن بايران طي جشن بزرگي در نوروز  قريب 

يكصد هزار نفر را در دشت مغان جمع كرده واز راه تعارف و نه واقع گفت كه وقت آنست كه شخصي را كه 

 شت كه كسي جز او را انتخاب نخواهند كرد وحيد نيز بتصوراليق كشور ميدانند بسرير سلطنت نشانند و يقين دا

 اينكه واقعا هزارو پانصد نفري دور خود دارد بدانها گفت كه: 

 نبيل: 211ص     

من براي ابالغ امر الهي باين شهر آمده ام خدا را شكر مي كنم كه مرا... موفق داشت ... ديگر بيش از » 

نم زيرا مي ترسم حاكم اين شهر بواسطه خاطر من با شما بدرفتاري اين لزومي ندارد كه در اين شهر بما

كند واز شيراز كمك بطلبد خانه هاي شما را خراب كند... همه حاضرين بيك صدا گفتند ما هرگز راضي 

نميشويم كه شما به اين زودي تشريف ببريد. ... براي هر گونه گرفتاري و مصيبتي حاضر هستيم... هر 

ميافزود جناب وحيد بآن بيست نفر شخصي كه از اصطهبانات با ايشان همراه شده  روز برعده جمعيت

بودند فرمودند برويد و در قلعه خواجه كه نزديك چنار سوخته است پناهنده شويد... وبه پيروان خود كه 

 در چنار سوخته ساكن بودند دستور دادند كه مراقب درها و برجها و ديوارهاي قلعه باشند.

ي است وقتي كه حاكم نيريز اين تداركات را از طرف وحيد مي بيند با توجه باينكه وحيد باخطارات او بديه    

دائر بترك نيريز وقعي ننهاده ناچار ميشود حسب وظيفه اداري خود براي بزرگ نشدن غائله متوسل به قهوه قهريه 

 شود و بدون قصد كشتن كسي تير هوائي براي ترس آنها بياندازد.

دراين موقع بود كه وحيد پي به اشتباه خود برده و دانست كه وضع او و نادر بكلي متفاوت بوده است، زيرا      

در اين موقع تمامي آن هزار و پانصد نفر و غيره كه نبيل ذكر مينموده تنها با چند تير هوائي مأمورين حاكم از 

نفر باقي  74ودي بسيار قليل يعني بقول نبيل اطراف او دور شده و دنبال كار خويش رفتند و وحيد را با معد
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گذاردند پس وحيد نيز مجبور شد بقلعه پناهنده شده و تدارك استحكامات ودفاع ببيند و در اينجا هم اولين حمله 

 از طرف بابيان بود.

 :211قضايا را از نبيل دنبال كنيم ص      

ه هدف گلوله قرار گرفت پيرمردي بود حاكم فرمان داد باصحاب وحيد تيراندازي كنند اول كسي ك» 

موسوم به عبدالحسين... كه تير بپاي راست او خورد...اين حمله ... سبب شد كه بعضي از نفوسيكه اظهار 

ايمان ميكردند متزلزل شدند واز مؤمنين خود را جدا ساختند و شبانه از قلعه خارج شده بدشمنان پيوستند 

نيدند صبح زود بر اسب سوار شده با جمعي از اصحاب از منزل جناب وحيد چون بي وفائي آنها را ش

خويش به قلعه خواجه رفتند... زين العابدين خان برادر بزرگ خود علي اصغر خان رابا هزار سرباز مسلح 

و جنگجو براي محاصره قلعه خواجه كه هفتاد و دونفر در آن پناهنده بودند فرستاد وقت طلوع آفتاب 

اشاره جناب وحيد از قلعه بيرون تاخته لشگر دشمن را متفرق ساختند.. زين العابدين چند نفر از صحاب ب

خان يكي از گماشتگان شاهزاده را نزد جناب وحيد فرستاد و پيغام داد كه خواهش مي كنم از نيريز 

 تشريف ببريد شايد اين آتش خاموش شود..ن

هاني بود وكشتن جمعي از جمله برادر حاكم واسير جواب اين پيشنهادات مانند قلعه شيخ طبرسي حمله ناگ    

 كردن دو پسر او وديدن تداركات براي حمالت بعدي: 

 نبيل: 301ص      

جناب وحيد بآن شخص فرمودند بحاكم بگو همراهان من دو پسر من و دونفر ديگر هستند اگر توقف »

بروم ديگر چرا آب را بروي  من در اين شهر سبب اين هيجان و آشوب است من حاضرم كه از اين شهر

 «ما بسته ايد و ما را محاصره كرديد.

البد شما توجه داريد كه نحوه گفتاتر از چه قبيل بوده واين رفتن تعارفي بيش نبوده و قصد واقعي او اقامت      

ه انش را كبوده و پايداري باميد ظفر، شما درجه انصاف را بنظر آوريد دريزد كه نفرات او، حاكم شهر و سر باز

 مأمورين رسمي دولت و موظف بودند در محاصره گذاشتند مهم نبود.

ولي اكنون كه مأمورين موظف دولت عده شورشي و انقالبي را كه بعد كشتن چندنفر در يزد موفق بفرار شده      

اي اين و حاال در اين شهر چنان آشوبي برپا نموده اند محاصره شان مورد اعتراض اين شخص و يكي از رؤس

 نهضت جديد قرار ميگيرد ايكاش بهمين اكتفا ميكرد.

 :301دنبال قضيه را بنگريد از نبيل ص      

بحاكم بگو اگر آب و نان را بروي ما ببندد... ميفرستم تمام لشگر او را متفرق كنند زين العابدين خان »

د از بچند نفر از مؤمنين امر كردن بپيغام جناب وحيد اهميتي نداد) چه انتظاري داشتيد؟ ( بنابراين ايشان
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قلعه خارج شوند وبلشكر دشمن هجوم كنند... لشكر حاكم را شكست دادند علي اصغر خان) برادر 

 «حاكم( در جنگ كشته شد ودو پسر او گرفتار شدند.

بيان به لشگريان امالحظه كنيد تا اينجا گذشته از كشتار هاي واقعه در يزد توسط بابيان در نيريز نيز دو مرتبه ب     

 حمله و چندين نفر را كشته اند ولي هنوز حمله از طرف لشگريان ببابيان بعمل نيامده.

 :301معذلك نبيل مينويسد: ص 

جناب وحيد چون ديدند كه دشمنان همت گماشته اند كه اصحاب تلعه را از بين ببرند دستور دادند » 

ودر ميان قلعه براي آب چاهي بكنند و چادرهايي را كه  تجهيزات الزمه را براي دفاع از قلعه مهيا كنند

از دشمن گرفته اند نصب نمايند ودر همان روز براي هر يك از مؤمنين وظيفه وتكليفي معين فرمودند.... 

شيخ يوسف را بحفظ و حراست اموال) يعني اموال غارتي( گماشتند... شيخ گيوه كش را منصب ميرغضبي 

ي و وقايع نگار و ميرزا فضل اهلل را خواننده نامه ها .... مشهدي تقي بقال را ميرزا محمد جعفر را منش

نفر از اصحاب و بيست نفريكه از  74زندانبال... حاجي محمد تقي را رئيس احصائيه... اضافه بر 

اصطهبانات همرا شده بودند جناب وحيد عده از ساكنين محله بازار را با جمعي از خويشاوندان آنها 

ين قلعه افزودند. زين العابدين خان مجددا از شاهزاده كمك طلبيد... ومبلغ پنجهزار تومان... بنام بساكن

خود براي شاهزاده فيروز ميرزا فرستاد نامه و پول را بمال باقر كه محل اعتمادش بود سپر د و باو دستور 

خوش گفتار و فصيح و مورد داد كه نامه و مبلغ را بدست خودش بشاهزاده بدهد... اين مال باقر شخصي 

اطمينان حاكم بود مالباقر از راه غير معمولي روان شد بعد از يك شبانه روز... دم يكي از چادرها پياده 

شد در اين بين حاجي سيد اسمعيل كه از جناب وحيد اجازه گرفته بود براي كار مهمي بقريه خود برود.. 

ي مزين و آراسته دم يكي از چادرها بسته است ... فهميد بهمان نقطه رسيد... حاجي سيد اسمعيل ديد اسب

كه اين اسب مال يكي از گماشتگان زين العابدين خان است... حاجي سيد اسعميل ... جلو آمد و براسب 

سوار شد شمشير خود را كشيد آنگاه بصاحب خيمه  كه با مالباقر حرف ميزد گفت اين شخص پست 

)!؟ ( فرار كرده بگيردستهاي او را ببند و بمن بده صاحب خيمه و رذل را كه از حضرت صاحب الزمان 

همراهانش كه از حاج مالاسمعيل خيلي ترسيده بودند فورا مال باقر را گرفتند و دستهايش را با ريسمان 

بستند و سر ريسمان را بشيخ االسالم دادند شيخ االسالم سرريسمان اسير خود را گرفت و بجانب نيريز 

واسيرش از مقصد او سؤال كردند... مال باقر تفصيل وقايع را عرض كرد جناب وحيد مايل  عزيمت نمود

  «بودند كه او را رها كنند ولي چون مال باقر آدم بدرفتاري بود اصحاب جناب وحيد او را بقتل رسانيدند.

يكه تار آنها با مردم، تنها چيزاينها را براي نمونه بياد شما ميآوردم تا مالحظه كنيد نحوه كارو تشكيالت و رف     

نداشته است روحانيت بوده است بلكه بخالف روحانيت نهايت وحشيگري و بربريت و غارت اموال و كشتن 
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اشخاص بي گناه را دارا بوده شخص بيچاره بي گناهي كه بقول خود نبيل مورد اعتماد اولياي حكومت بوده و 

د او ه بايد آدم خوبي بوده باشد بنظر آقايان بابيان كه ميخواستنشخص خوش گفتار و فصيح بوده وبالنتيجه قاعد

 را بكشند ميشود آدم بد رفتار.

وبايد بگويم كه بقراين اين شيخ االسالم نامبرده نيز مأمور بوده است كه اين حامل پنجهزار تومان پول و قاصد      

زار تومان تعقيب ودستگير نمايد تا هم پنجهمتقاضي كمك لشگي را نه بتصادف بلكه با نقشه وتعاقب وعلم كامل 

را كه درآن موقع وجه معتنابهي بوده تصاحب كرده بمصرف تداركات دفاعي قلعه رسانند وهم مانع وصول قاصد 

متقاضي كمك به مقصد خود شوند وبعد هم برخالف همه قوانين و رسوم دنيا اسيري بالدفاع را كه صرفا مامور 

 مي كشند. انجام وظيفه حكومتي بوده

وبعد خواهيم ديد برادر همين شخص چگونه وحيد را مي كشد و آنوقت وحيد ميشود شهيد اعظم راه خدا      

 واين شخص آدم بد رفتار.

نبيل مي نويسد كه وحيد را فريب دادند و باردوگاه دعوت كردند اينهم از آن جمله مطالبي است سست زيرا       

عده مدافعين قلعه از يكصدو پنجاه نفر بيشتر نبوده است در صورتي كه  304و  301بنا بروايات نبيل در صفحات 

  -   307و  300هم او شماره دولتيان را به لشگرها و غيره ميرساند واز اين عده معدود بقول نبيل در صفحات 

شرويه و حسين بنفر با بيشتر كشته شده بودند و وحيد نيز شخصا شجاعت و شهامت و اصرار و پايداري مال 36

 قدوس را هم نداشته است و هنوز يكماه از محاصره قلعه توسط دولتيان نگذشته بود كه وحيد تسليم ميشود.

اگر نبيل در اين قول خود صادق باشد كه موضوع نيريز نيز مانند قلعه شيخ طبرسي با امضاي قرآن و تعهد      

ده و حيد نميبايستي اين نامه و تعهد را قبول ميكرده زيرا عفو و آزادي محصورين و بعد كشته شدن آنها توأم بو

 سابقه و تجربه در موضوع داشته است.

كما اينكه اگر نبيل در روايات خود صادق باشد حجت زنجاني نيز امضاي قرآن را اطمينان ننموده ورعايت و      

اعزام چند نفر سالخورده از كار افتاده  از راه آزمايش و دانستن نيت دولتيان فقط با 311احترام نكرده و طبق ص 

و چند كودك مبادرت مينمايد و حاضر نميشود احدي از افراد قابل استفاده و جنگي قلعه را ببازد ولي وحيد باميد 

دفع الوقت و احتمال وصول كمك از اطراف اين دعوت دولتيان را قبول و در عين حال نيز همانطور نبيل اسناد 

د شكني بدولتيان ميدهد وحيد نيز راه خيانت پيموده و ميخواسته است كه ساكنين قلعه از خيانت در صلح و عه

اين زمان ركود جنگ ومذاكرات اصالحي استفاده نموده و دولتيان را غافلگير كنند ولي با كشف اين راز بوسيله 

 ه مي گردد.محرمش با آن قاصد بابي قضيه را باخته و منجر به كشته شدن خود او و محصورين قلع

اينها را مي نويسم تا توجه شما را بدين نكته معطوف دارم كه قضيه شهادت راه خدا كه مي گفتيم و شما ها      

هنوز هم اصرار داريد بچه كيفيتي بوده سراسر خيانت در خيانت جنگ و گريز و حيله و مكر و ظلم وستم بوده 
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ته است بلكه بابيان همواره در خونريزي و عدوان وكشتن است واساسا جنبه روحانيت و محبت ونوع دوستي نداش

بي گناهان و حمالت مقدماتي پيشقدم بوده و در بربريت بمراتب شديدتر از آن بوده اند كه نبيل به دولتيان اسناد 

 ميدهد.

 :301اكنون قضايا را از نبيل دنبال كنيم. ص      

ومانند شاهزاده مهديقلي ميرزا كه در واقعه قلعه شيخ طبرسي چون از غلبه براصحاب عاجز شد بدامن » 

خدعه  و فريب  چنگ زد زين العابدين خان و يارانش  هم در نظر گرفتند بهمين وسيله متشبث شوند... 

 تند و بوسيدند وو نامه مفصلي باصحاب قلعه نگاشتند ... جناب وحيد قرآن را با كمال احترام گرف

فرمودند... من كامال ميدانم  كه اينها راست نمي گويند  ... ولكن برخود واجب ميدانم كه دعوت آنها را 

قبول كنم... بعد باصحاب فرمودند كه تكاليف الزمه خود را انجام دهند و بهيچوجه بدشمنان اطمينان 

ر پيروان خود كه از جمله ... حاجي سيد عابد خيانتكانكنند و باظهارات آنها فريفته نشوند... وبا پنج نفر از 

بود بلشگر گاه دشمن روي نهادند زين العابدين خان و شجاع الملك و جميع  امرا از جناب وحيد 

 استقبال كردند... سه شب و روز از جناب وحيد پذيرائي كردند.... 

:  پی نوشت کتاب) [ب وحيد اقتدا مي كردند نهايت احترام رانسبت به ايشان مراعات  نمودند در نماز بجنا    

هجري قمري( به بابيت  1433اين مطلب نشان مي دهد كه وحيد دارابي ) سيد يحيي( تا اين هنگام) شعبان سال 

ميرزا عليمحمد دعوت ميكرده است واز تعاليم باصطالح جديد كه نماز جماعت را جز براي مردگان تجويز 

عيش با نماز مسلمين فرق دارد خبري نبوده است ، بدليل آنكه دو سه فرد مسلمان نميكند و از طرفي نماز اخترا

 ذكر شده باو اقتد ا كردند.

همانطور كه مؤلف بارها تذكر داده است قضيه دعوت بسوي حق و حقيقت ويا شهادت در راه خدا نبوده      

ب گل آلود در كار بوده و قضيه بابيت است بلكه همواره در اين كشاكش دستهاي ديگري براي بهره برداري از آ

 فقط دستاويزي براي بوجود آوردن صحنه هاي خونين و شورش بوده است . 

گروهي ساده لوح از راه عقبه بحضرت ولي عصر ) ع( گول تظاهرات بابي ها را كه خود را مقدمه ظهور آنحضرت 

كومتي آنروز مزيد برعلت گرديد و بخاطر معرفي مي كردند( خوردند واز طرفي نارضايتي مردم از دستگاههاي ح

از بين بردن ظلم و جورحاضر بودند با هر نغمه اي كه ساز مخالفت داشته باشد دمساز گردند ولو آنكه سبب 

 گسيختن حيات و زندگي خود و برقراري ظلمي بيشتر باشد.

ذار اين باره بوسيله افرادي كه بنيان گاصوال بايد در ماوراء مطالب اظهاري مورخين بابي و بهائي، بانچه كه در      

چينن شورشهائي بوده اند اظهار شده  توجه كرد مطلب ذيل كه پرده از روي قسمتي از جريانات واقعي برميدارد 

 بوسيله دكتر نوراني وصال استاد دانشگاه نگاشته شده است : 2در مقدمه كتاب خسرو شيرين شعله  صفحه 
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عر همواره با حاج زين العابدين خان و علي اصغر خان و ساير برادران بر محمد باقر خان شعله پدر شا» 

سر مسأله حكومت نيريز و اصطهبانات و دارابگرد اختالف داشت چون حاج زين العابدين خان بكمك 

ساير برادران مخصوصا علي اصغر خان بر مسند حكمراني تكيه زد محمد باقر خان كه دستش از چادر 

ر نهايت بتحريكات مشغول گرديد و سرانجام در صبحگاهي بوسيله ايادي حاج زين كوتاه شده بود ود

العابدين خان و علي اصغر خان در منزل خود مقتول شد و بازماندگانش اسير گرديدند حوادث فوق در 

 هجري قمري اتفاق افتاد. 1434پايان 

 در نتيجه حوادث فوق باتفاق ساير برادران اطاق محبوس گرديد... 

دي بدين منوال گذشت كه ناگاه سيد يحيي كشفي يا وحيد سابق الذكر براي ترويج مرام ميرزا علي چن

 محمد باب از داراب به ني ريز وارد گرديد...

رعايا كه از جور خان بتنگ آمده واز ستم او بر برادر زادگان خود خشمگين شده بودند بدين جديد     

 يه خان در زندان را شكسته شعله و برادرانش را آزاد ساختند.گرويده و سرانجام با تحريك عوام برعل

شعله پس از آزادي از زندان باتفاق برادران خويش ميرزا محمد حسين خان و اسمعيل خان بتجهيز     

قوا پرداخت و برادران ديگرش ميرزا محمد علي متخلص بفاني و اكبر خان مشغول جمع آوري آذوقه 

ردم عليه زين العابدين خان و علي اصغر خان شدند، شاعر براي پيشرفت تفنگچيان و برانگيختن  م

مقصود و انتقام خون پدر خود از اعمام قسي القلب حيله اي بكار برد بدين معني كه در بين عوام الناس 

انتشار داد كه مرام بابي گري حق است وخود او بسيد باب و نماينده او سيد يحيي وحيد ايمان آورده و 

يام فترت شروع شده است هر كس هر عملي بنمايد خداوند او را خواهد بخشيد و بر او حرجي چون ا

نيست و همانطور كه سابقا اشاره شد دختر سيد يحيي را بزني گرفت و سيد مزبور را بقيام عليه  حاج 

ده ش زين العابدين خان تحريص كرد و بقدري او را وسوسه نمود كه امر برخود سيد يحيي بكلي مشتبه

تصور كرد اين امور از بركات و معجزات دين جديد است ... تصميم بقيام گرفت ودر قلعه خرابه اي بنام 

 قلعه خواجه بقرب يك ميلي ني ريز اردوگاهي برپا ساخت.

شعله با ياران خويش هم قسم گرديد كه تا توفيق بتالفي ستمي كه ازاعمام براو رفته بود، علت     

را با كسي درميان ننهند و با پيروي از سيد يحيي و فريب عوام الناس حاج زين گرويدن بدين جديد 

 العابدين خان و علي اصغر خان را بانتقام خون پدر كشته، آنوقت حقيقت امر را آشكار كنند...

چون در اخبار و احاديث خوانده بودم كه اصحاب امام زمان باشمشير قيام ميكنند من و برادرانم ابتكار     

عمليات جنگي را برعليه حاج زين العابدين خان و علي اصغر خان بدست گرفته با مشتبه ساختن امر بر 

سيد يحيي داستان سيف آزاد و حرز زمان را جعل كرديم بدين معني كه بعده از ياران خود دستور داديم 
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رياد خن او فبا شمشيرهاي آخته بفواصل معين در مجلسي وعظ سيد يحيي حاضر گرديده در اثناي س

 زدند : سيف آزاد يا موالي صاحب الزمان.

سيد يحيي كه از اين ماجراي اطالعي نداشت از ما كه مقرب درگاه و بخصوص من كه داماد و مورد  

اعتمادش بودم پرسيد كه اين فرياد و غلغله در بين سخن من چيست ما بطور حق بجانب وانمود كرديم 

بعدها در يكشب كه مزاج او را براي انقالب مستعد يافتم اظهار كردم  كه واقعا معجزه اي در كار است و

كه فرشتگاني در خواب بمن امر نمودند كه از براي از كار انداختن اسلحه ناريه قواي دولتي حرز زمان 

را بر روي كاغذ بنگارد و آن را برگردن اصحاب اندازد تا از گلوله هاي آتشين خصم در امان باشند از 

-يف آزادس -ز بركات اين حرز است كه حامل آن را اسلحه آتشين كارگر نيفتد در آخر گفتند فريادآنكه ا

هاتفي الهي و ندائي روحاني است كه ما بكمك اصحاب سيد يحيي در ميدهيم تا هر كس ايمان كامل 

ان خود ردارد قيام كند وبراي فريب سيد و تحريص بيشتر او بقيام برعليه حاج زين العابدين خان بيا

دستور دادم بهمان شيوه داستان سيف آزاد در مجلس وعظ سيد بطور پراكنده حاضر شده در ميان سخن 

 او فرياد زنند معجزه معجزه مادر پيشاني آقا ) سيد يحيي( ظاهر گرديده و فرياد يا صاحب الزمان برآورند.

نها بگويند شما ايمانتان كامل نيست عده ديگر را مأمور كردم كه اگر كساني اين موضوع را انكار كنند با

و عوام الناس را ببوسيدن پيشاني سيد ومحل طلوع ماه ودار نمايند بهر صورت پس از وقوع اين اعمال 

چنان امر برسيد مشتبه شد كه در روزهاي آخر بكلي با عقل بيگانه شده و في الواقع باور كرده بود كه 

ني او صحت دارد و ما هم بمقصود خود كه سلطه جنون موضوع سيف آزاد و حرز زمان وماه در پيشا

بردماغ سيد وحفظ ابتكارات جنگي بود نائل آمده وبراي فريب سيد چنان وانمود ميكردم كه اين معجزات 

 بينات را مشاهده مي كنيم و بطوري سيد را فريب داديم كه مجال اندك تعمق و تدبير از او سلب گرديد.

كه بالد روم بدست مريدان باب فتح و بزودي ربع مسكون در حيطه تصرف از طرف ديگر انتشار يافت 

 بابيان در خواهد آمد.

 اين تصادف ما را در فريب سيد مساعدت نموده وايمان او را بفتح و پيروزي دوچندان كرد.  

در اين اثنا يورش و حمالت شبانه شروع شد و چون مقصود اجمال مطلب است بطور مختصر مي گوئيم 

از چند جنگ محلي كه بين فرقين انجام گرفت شعله شبي ظلماني از مجراي فاضل آب آسياب خبار پس 

كه در نز ديكي قلعه خواجه واقع است خارج گشته و در حالي كه صورت خود را پوشانيده بود بطوري 

تقليد از سخن گفتن پسرعموي خود محمد قلي خان را كرد كه عمويش علي اصغر خان كه سپهداري 

واي خان را بعهده داشت واقعا تصور نمود كه پسرش محمد قلي خان است كه او را مي خواند واز او ق

 استمداد ميطلبد...
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مرحوم شعله حكايت كرد كه من مترصد فرصت بودن چون مرا بنام محمد قلي صدا كرد باو نزديك شد 

خود زده شكر خداي را بجاي ه وبا شمشير او را مقتول نموده ومقداري از خون او را بسر و صورت 

آوردم كه مرا بگرفتن انتقام پدر موفق ساخت و هنگامي كه عمويم علي اصغر خان زير چنگال من در 

 واين اشاره بقتل پدرم بدست علي اصغر خان بود.» خون مي غلطيد باو گفتم برادر برادر برآذر نهد

مقتول ... ومعلوم افتاد كه كاغذ پاره ها و  باالخره دولت قواي محلي نيريز را تقويت كرده... سيد يحيي

 نوشته ها را در مقابل گلوله توپ و تفنگ خاصيتي نيست.

....وقتي علي اصغر خان را كشتم مصمم بودم كه حاج زين العابدين خان را نيز مقتول و سپس حقانيت 

لب مقاومت ما را س كيش و آئين خود را برمال سازم ليكن تقويت قواي دولتي و قتل يحيي و ... نيروي

 و بناچار با عده اي بكوهستان مرتفع جنوبي معروف بكوه قبله ... سنگر بندي كرديم.

....ايشان را برقتل خان  وداشتم روز جمعه كه خان ... در حمام بود... بخان حمله و بوسيله كرزن ابتدا 

ين العابدين خان و علي شكم خان راپاره و سپس او را قطعه قطعه مي كنند شعله پس از قتل حاج ز

اصغر خان تصميم گرفت كه اتهام بابي گري و طغيان عليه قواي دولتي را از خود دفع نمايد بدين منظور 

با برادران خويش بمشاوره پرداخته سرانجام مصمم شد از بيراهه خود را بشيراز يا تهران رسانيده و نزد 

براي تبري خويش در نزد فرهاد ميرزا عزم بساختن  مجتهدان و اركان دولت از خويش رفع اتهام نمايد و

منظومه شيرين و فرهاد كرد وقصيده نيز در پوزش از گناه رفته سرود و بشاهزاده تقديم داشت از بخت 

بد موقعي بدرگاه شاهزاده رسيد كه عده اي از برادران و اقوام او بجرم بابي گري محبوس و محكوم 

 بدين جرم  بزندان انداختند...باعدام گرديده بودند او را نيز 

وقتي نوبت باعدام من و برادرانم رسيد نگاهي ببرادرم ميرزا محمد علي متخلص بفاني انداختم و اشاره 

كردم اگر ساكت باشيم بزودي بتهمت بابيگري و طغيان معدوم خواهيم شد پس چون كشته ميشويم چرا 

 حقائق را نگوئيم... 

يرنگي را كه براي تالفي كين پدر و فريفتن سيد يحيي وازدواج با دختر در اين موقع حقيقت قضايا و ن

 او بكار برده بوديم بيان كرده مورد بخشايش شاهزاده قرار گرفتيم...

شعله در پايان عمر بعلت پشيماني از كارهاي گذشته خويش نادم وتائب گشته زمام امور مملكتي خود 

 وان داده مشغول عبادت و انابت گرديد.را ببرادر زاده خود رضاقلي خان مشيرالدي

...شعله اين منظومه را براي تقرب بدستگاه مرحوم فرهاد ميرزا و عذر گناهان گذشته بنظم آورده و خود 

پایان  ]« (ام شيرين و خسرو معروف گرديد.نام شيرين و فرهاد برآن نهاده بود ولي بواسطه عدم دقت بن

 پی نوشت کتاب
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فرمودند... مگر من از اوالد پيغمبر نيستم چرا به مخالفت با من قيام كرده ايد  از جمله جناب وحيد   

چرا ميخواهيد مرا بكشيد ... باالخره زين العابدين خان و همراهانش اينطور تصميم گرفتند كه از جناب 

وحيد درخواست نمايند با دست خود باصحاب قلعه مكتوبي نوشته بفرستند باين مضمون كه اختالف 

ن ما و لشگريان دولتي مرتفع شده و كار بصلح و مسالمت كشيده شما اگر خواسته باشيد ميتوانيد به بي

لشگر گاه نزد من ببائيد و ميتوانيد بمنزلهاي خود برگرديد جناب وحيد قلبا مايل نبودند كه اين مطلب را 

 ا نامه ديگري همقبول كنندولي چون مجبور شدند نامه بمضمون فوق براي اصحاب فرستادند و ضمن

باصحاب نوشتند كه مبادا فريب دشمنان را بخوريد از مكر دشمنان برحذر باشيد هر دو نامه را بحاجي 

سيد عابد) بابي محرم و مورد اطمينان( دادند وباو فرمودند نامه اول را كه از راه اجبار نوشته ام پاره كن 

ه و بآنها بگو كه چند نفر از مردان شجاع شباه از و نامه ثاني را كه دشمنان از آن بي خبرند باصحاب بد

قلعه خارج شوند و لشگر دشمن را پراكنده و متفرق سازند حاجي سيد عابد ... راه خيانت سپرد و يكسره 

نزد زين العابدين خان رفت و دستوراتي را كه جناب وحيد بوسيله او باصحاب داده بودند همه را براي 

زين العابدين خان او را تشويق كرد  و وادار نمود كه نامه اول را باصحاب  زين العابدين خان نقل كرد

قلعه بدهد وبآنها از قول جناب وحيد بگويد كه همه متفرق شوند... سيد خائن ) فراموش نكنيد كه همه 

جا وحيد بدولتيان اعتراض مي كند كه چرا دولت سيادت او را رعايت ننموده و با او بدرفتاري مي كنند( 

نامه اول را باصحاب داد و بآنها گفت جناب وحيد همه لشگريان را بامر مبارك  تبليغ فرمودند و تمام 

مجذوب امر مبارك شدند از اينجهت شماها از قلعه بيرون رفته بمنزلهاي خود مراجعت كنيد.... زين 

كه خارج ميشوند  العابدين خان يك فوج لشگر خود را مأمور كرد كه بروند و نگذارند اصحاب از قلعه

بشهر وارد شوند... در نتيجه اين زدو و خورد بعضي به شهادت رسيدند و بقيه در مسجد جامع پناهنده 

شدند .. و منتظر شدند به بينند عاقبت كار جناب وحيد بكجا خواهد كشيد... تا آنچه را بفرمايد انجام 

دل بود بزين العابدين خان گفت... دهند ...شخصي موسوم بعباسقلي خان كه مردي ستمكار و سنگين 

اگر شما قسم خورده ايد ونميتوانيد سوگند خود را بشكنيد منكه قسم نخورده ام... وحاضرم كاري را كه 

شما نميتوانيد بكنيد انجام دهم... هر كس كه مخالف دين اسالم باشد او را بگيرم و بكشم آنگاه فرياد 

نگ كشته شده بودند دور خود جمع نمود تا جناب وحيد كرد و اشخاصي را كه خويشاوندانشان در ج

را بقتل برسانند اول كسي كه دعوت او را اجابت كرد مالرضا بود زيرا شيخ االسالم بوانات برادرش 

مالباقر را در بين راه شيراز دستگير كرده بود) وچنانكه ديديم او را در اسارت و بالدفاع بي گناه كشتند 

صبي را كه در اجراي وظيفه مشغول تيراندازي ببابيان آنهم در حين جنگ و وبعد نبيل آن صاحب من

جدال بوده است خائن و سنگدل و خونخوار مينامد.( شخص ديگري موسوم به صفر كه برادرش شعبان 
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در جنگ كشته شده بود نيز قدم پيش نهاد آقا خان پسر علي اصغر خان نيز باين جمع پيوست زيرا پدرش 

رادر بزرگ زين العابدين خان بود در جنگ كشته شده بود) بطوريكه نوشتم در حمله اصغر خان كه ب

بالمقدمه اوليه بابيان و غافل گيري آنها( اين سه نفر دور عباسقلي خان را گرفتند و حاضر شدند كه 

 جناب وحيد را بقتل رسانند.

اموش مي كنيم اين شعر معروف را چند صد افسوس كه هزاران مطلب ميخوانيم و در موقع قضاوت آنها را فر     

 صد بار خوانده ايم و شنيده ايم:

 گفتاكه كراكشتي تا كشته شدي زار برهي  ديد  يكي  كشته  فتاده  عيسي   

 .   .   .   .   . كه   او را بكشد  آنكه ترا كشتتا باز                    

وغير مستقيم گرديده واكنون كه بدست كسان همان اشخاص وحيد موجب قتل صدها نفر افراد بي گناه مستقيم      

 كشته ميشود، نبيل آنرا بعنوان مظلوميت كبري با قضيه امام شيعيان مقايسه و تشبيه كرده ومينويسد:

 :313ص

 از مشاهده اين واقعه گرفتاري حضرت امام حسين ) ع( را بياد آوردند.»

عاصي شناخته شده و بعلت تحريكات او و اشخاص آلت مالحظه كنيد فردي كه بعنوان شخص ياغي و      

دست او، بسياري افراد بي گناه و بالدفاع با عمل غافلگيري كشته شده و مالها ازآنها غارت گرديده و عاقبت نيز 

با اغفال لشگريان ميخواسته است از موقعيت ترك مخاسمه سوء استفاده وبار ديگر دولتيان را غافلگير نموده وبا 

خائنانه باز جمعي را به كشتن دهد صورت مظلوميت كبري مييابد، آيا اسم اينها را ميشود روحانيت و حمله 

 مظلوميت بگذاريم و خدمت در راه الهي تلقي نمائيم؟

ديديم كه مالباقر نام مذكور را كه مورد اعتماد حاكم بود با وجود داشتن پنجهزار تومان پول آنوقت راه خيانت      

ي گناه كشته شد ولي حاجي سيد عابد بابي شخص مورد اعتماد و محرم اسرار وحيد بر سر مبلغي نپيمود و ب

جزئي كه تطميع شده بود به پيشواي خود خيانت نمود ونقشه محيالنه او را بدشمن وي فاش نمود، از شما سؤال 

اعتماد رؤسا آنهم طرز عمل  مي كنم چه فرقي بين آن دولتيان و اين بابيان بود؟ اين يك نمونه از اشخاص مورد

رؤسا كه حاكم روي وظيفه حكومتي خود بانذار و اخطار و احضار و حداكثر محاصره ياغيان و احيانا تيرهوائي 

انداختن اكتفا ميكند ولي وحيد و آلتهاي او آنان را غافلگير نموده و در كشتار و تهاجم غير منتظره پيش قدم 

 ميشوند.

ريز بوده چه، بابي و چه دولتي ،ْ كجاي اينها را ميتوانيم سبيل اهلل نام گذاريم تا كشته بقيه هم كه جنگ و گ     

 شدگان را شهدا في سبيل اهلل بتوانيم نام نهيم.
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اين مطالب بطوريكه مكرر نوشتم فقط براي فريب كساني خوبست كه مطالب را سرسري مي خوانند وهر      

كساني را كه اهل دقت در مسائل و تأمل در مطالب هستند نميشود بااين  چه مي شنوند فوري قبول مي كنند و اال

 تبليغات دروغ فريب داد.

آيا شما تصور مي كنيد كه اين كشتار ها حصر در بابيان بوده است؟ شما تاريخ ايران مخصوصا در عصر      

ت ها ه بوده زيرا مانند تمام دولقاجاريه را بخوانيد و به بينيد چه ها ميكردند حكايت كشتن بابيان  حكايت ساد

كه ياغيان بحكومت را پس از سركوبي و شكست مي كشتند بابيان را نيز حق داشتند بكشند زيرا گذشته از حكايت 

مذهب موضوع انقالب بود وشورش چه در طبرسي و چه در نيريز و چه در زنجان دسته باسم بابي در قلعه 

ي را كشته و موجب وحشت و اضطراب مردم و اخالل در نظم شهرها متحصن شده وبه تهاجم بقواي دولتي جمع

 گرديده بودند.

بديهي است هر حكومتي بعد تسلط باين افراد در اعدام آنها ميكوشيده است بطوريكه ديديم وقتي بابيان كه      

ادعاي روحانيت و خلوص نيت داشتند از تعقيب فراريان خود براي كشتن آنها خودداري نمينمودند، شما از 

 ر عامه بودند مشمول عفو قرار دهند؟ دولتيان توقع داريد كه چنين ياغياني را كه از لحاظ ديني نيز مورد تنف

 

 پهلوان بابی مصلحتی
من با كمال جرئت ميتوانم بگويم حجت زنجاني اساسا بباب كوچكترين اعتقادي از قبيل اينكه او نايب امام      

 بوده و يا صاحب الزمان ويا مظهر كردگار ويا هر مقام ديگر، نداشته است وبراي اثبات اين موضوع شواهد بسيار

در تاريخهاي نوشته شده توسط بابيان و بهائيان ميتوان بدست آورد از جمله اينكه في المثل اين شخص ابدا رغبتي 

بمالقات باب نشان نداده است چنانكه ميدانيد و بمناسبت قضايا در اين جا نيز مواردي از تاريخ نبيل را ذكر 

اصفهان براي مالقات با صطالح شما يگانه محبوب و خواهم كرد، او خود دوبار تا طهران رفته ولي به شيراز و

مقتداي خود نرفته است، او در زنجان بوده است وباب در مسافت كمي از او در چهريق و ماه كو و با اينكه بقول 

نبيل چنانكه ذكر كردم هزاران افراد، با كمال آزادي از باب در ماه كو وچهريق ديدن نموده اند وحتي مال حسين 

ان به آذربايجان مسافرت و بمالقات باب رفته ولي حجت زنجاني كه در زنجان بوده كوچكترين اقدامي از خراس

 و حركتي براي مالقات باب نكرده است.

حجت زنجاني كه بطوريكه خواهيم ديد بقول نبيل) اگر صادق باشد( سه هزار نفر را دورخود جمع كرده و      

اقعا بابي مي بود وارزشي براي باب و دستورات او قائل بود، يكجا بمازندران با دولتيان بنام بابين جنگيده اگر و

ميرفته و با اتحاد با آن گروه قليل شجاع البته صد البته بر دولتيان فائق ميآمدند ولي او كوچكترين توجهي بدستور 
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بس نظر نبيل بهانۀ آنرا ح باب كه بايد جميع مؤمنين بمازندران بروند ننموده وكمترين كمكي بدانها نكرده است و

 بودن حجت ذكر مي كند:

 :331ص 

دراوقاتي كه جناب حجت در طهران محبوس بودند خبر گرفتاري اصحاب را در قلعه طبرسي شنيدند »

خيلي ميل داشتند كه بآنجا بروند واصحاب را ياري نمايند نميتوانستند . غمگساري كه براي خود اختيار 

ضرت بهاء اهلل بود براثر حصول فيوضات مكتسبه از محضر مبارك حضرت نموده بودند تشرف بحضور ح

 بهاء اهلل بود كه جناب حجت پس از چندي در راه خدمت امر بقيام واقدامي موفق شدند.

: اينجا هم يك نمونه ديگر از ياوه بافيهاي نبيل است چون بها وآلت دست او نبيل در فكر دوست عزیزم     

و دعوي بهاء بوده اند، گاهي رشته مطالب از دستشان خارج مي شود درآنموقع بها اليق  تبليغات براي مظهريت

 شاگردي محضر حجت زنجاني هم نبوده است. 

در آنموقع بها جواني بوده حتي بين بابيان گمنام و از خانواده اشخاص اداري وباصطالح خودش كالهي كه      

كاوي و تحصيل علم و مطالب براي ارضاي آزوهاي بلند بزور خوشه چيني از محضر اين و آن و حس كنج

پروازي و جاه طلبانه خود چند كالمي بدست آورده بود واكنون مدعي مي شود كه حجت زنجاني كه طبق روايت 

دهسال از او بزرگتر بوده و خوداز خانواده اهل علم بوده وشخصا نيز داراي تحصيالت و تحقيقات  323نبيل در ص

درجه اجتهاد و صاحب كالس درس و منبر و تأليفات و غيره بوده است خوشه چين محضر بها  عميقه و داراي

 مي شود.

از ايندروغهاي باصطالح شاخدار بگذريم واين مسئله را تجزيه نمائيم كه بها ونبيل چه بهانۀ سستي براي عدم      

قول خودنبيل شواهد بسيار آوردم  شركت حجت در قضاياي مازندران آورده اند وحال آنكه چنانكه نوشتم واز

شروع گرديده ودرست در اين موقع بوده است كه  1432قضاياي طبرسي بعد فوت محمد شاه ودرآخر سال 

 حجت از طهران بزنجان رفته است و حال آنكه مي توانسته بجاي زنجان بمازندران برود.

رفع غم  «محضر حضرت بهاء اهلل »شته كه در وانگهي، كسي كه بقول نبيل تنها حبس نظر بوده وآنچنان آزادي دا

 از فرصتي استفاده و بمازندران فرار نمايد.« موالي خود»مينموده آيا نميتوانسته در اجراي دستور 

 كما اينكه حركت او از طهران نيزبقول شخص خودش جنبه فرار را داشته.     

 نبيل: 330ص     

ناصرالدين شاه به تخت نشست جناب حجت هنوزدر طهران وقتي كه محمد شاه وفات يافت و پسرش »

محبوس بودندميرزاتقي خان.... تصميم گرفته بود كه حبس جناب حجت را شديدتر كند... جناب حجت 
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وقتي كه حيات خود را در خطر ديدند از طهران خارج شدند و بزنجان كه اصحاتب و پيروان اشتياق 

 مراجعت ايشان را داشتند برگشتند.

 :371ايضا نبيل متن نامه حجت را چنين نقل ميكند ص      

در همان بين ها كه نائره جنگ و جدال ) اززنجان( زبانه مي كشيد جناب حجت نامه بناصرالدين شاه »

نگاشته مضمون نامه اين بود ورعاياي اعليحضرت پادشاهي شاه خود را فرمانفرماي جهان و بزرگترين 

بعدالت شاه پناهنده ميشوند... مرحوم محمد شاه مرا بهطران خواستند...  پشتيبان دين وايمان ميشمارند

نسبت بمن عنايت فرمودند من از زنجان بطهران مسكن گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه و فسادي 

كه علما برافروخته بودندودر باره من سخناني مي گفتند مقصود و منظوري نداشتم هر چند اجازه داشتم 

اجعت كنم ولي بهتر آن ديدم كه در طهران در سايه عدل پادشاهي بمانم بعد از شاه مرحوم كه بزنجان مر

درآغاز سلطنت شما امير نظام.... تصميم گرفت مرا بقتل برساند چون هيچكس در طهران نبود كه مرا 

 محافظت كند بزنجان فرار كردم.

ده يكجا مينويسد كه يگانه غمگسارشان بها بو حاال مالحظه كنيد نبيل يكجا مي نويسد كه حجت محبوس بوده    

و به محضر او ميرفته يكجا از قول خود حجت مينويسد كه نميتوانسته از طهران خارج شود ولي بهتر آن ديده كه 

 در سايه عدل پادشاهي در تهران بماند، اينهاست مطالب دروغ و ضد و نقيض و ناچسبيدني بيكديگر.

مجبور بوده است زنجان نباشد زيرا علماي آن قسمت ومردم آن حدود با او  آنچه مسلم اينست كه حجت    

مخالف و او نيز چنانكه خواهيم ديد دائما تحريكاتي مينموده پس دولت مركزي براي حفظ آرامش شهر صالح 

دانست كه حجت ترك زنجان را گويد و او خود اقامت تهران را برگزيده و حبسي هم در بين نبوده است و 

وانسته است بمازندران برود ويا بمالقات باب بشتابد، ولي از همه اينها خودداري كرده و تنها علت اين بوده ميت

است كه آنطوريكه بها و نبيل براي تبليغات عظمت امر خود مي نويسند حجت ايماني و اعتقادي بباب و بابيت 

ايماني بباب ميداشته و با موقعيت ونفوذي ند اشته است و مؤيد همه اين مطالب آنكه اگر چنانچه حجت واقعا 

كه در بين اطرافيان خود دارا بوده و رتبه علم و اطالعاتش و از طرف ديگر با در نظر گرفتن اينكه در موقع اعدام 

قدوس مازندراني . وحيد دارابي و غيره از بين رفته بودند  -باب كليه رؤساي بابيت از قبيل مالحسين بشرويه

ني مي داشته از حيث علم و سابقه و نفوذ و شجاعت و هر جهت ديگر برديگران ممتاز بوده و واگر حجت ايما

ه يحيي ب ننموده و متوسل بااليق جانشيني و تعقيب افكار او را داشته ولي باب وي را بسمت جانشين خود انتخ

اهي بوده و بر نيات او آگ ازل ميشود واين خود ميرساند كه باب هم بعد ايمان حجت و استفاده جوئي او مستحضر

 داشته است.
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حجت اطالعاتي از منويات و تعليمات باب نداشته كما اينكه وقتي از او سؤال از تكاليف يك بابي مينمايند     

 سائلين را باشخاص ديگر رجوع ميدهد.

 مينويسد: 331نبيل در ص     

كه تعاليم امر مبارك را براي آنها افراد مؤمنين كه در زنجان بودند از جناب حجت درخواست كردند »

مشروحا ارسال دارند تا بتوانند مطالق اوامر الهي عمل كنند حجت بآنها دستور دادند كه تعاليم و نصايح 

حضرت باب را از اشخاصي كه من آنها را براي تحقيق به شيراز فرستادم سؤال كنيد و بعضي اوامر و 

 ومه اسالميت مخالفت داشت.دستورات هم بآنها دادند كه با قواعد مرس

مينويسد كه دشمنان او بشاه نوشتند كه حجت بابي شده تا بتوانند او را از زنجان دور نمايند  327نبيل در ص     

 و بعد كه شاه او را احضار مي كند و تحقيق مينمايد نبيل نتيجه را چنين مي نگارد:

 :321ص     

جناب حجت بر پاكدامني و بي گناهي ايشان يقين حاصل مي شخص محمد شاه نيز از استماع جوابهاي »

كردند در خاتمه شاه از جناب حجت اظهار رضايت كرد... وفرمود از خوب راهي وارد شدي و تهمتهائي 

را كه دشمنان بتونسبت ميدادند همه را رد كردي خالصه خيلي از او تعريف كرد و باو فرمود شما بزنجان 

 «يوشته شما را مساعدت خواهم كرد.مراجعت كنيد ... منهم پ

رأس همه تهمت ها اين بود كه حجت بابي است، پس حجت موفق شده است اين تهمت را رد كند  وجلب     

محبت و مساعدت شاه را بخود نمايد و آن چنان شاه و وزيري كه خود باب را دستور حبس مي دهند البته مؤمن 

 موده و آن چنان وعده مساعدت و محبت نميدهند.معتقد مورد شكايت او را چنين احترام نن

ودليل ديگر، اينكه قضاياي زنجان مستقيما ربطي ببابيت نداشته وبعد خواهم نوشت كه چگونه پيش آمده است و 

حجت همواره سعي داشته است خود و فاميل خود را از خطر رهانيده و فرار نمايد و مؤمنين را بهر سر نوشتي 

 د.كه دارند باقي گذار

 نبيل مينويسد: 311در ص     

در اين بين ) در بحبوحه جنگ( عزيز خان مكري... وارد زنجان گرديده و مهمان سيدعليخان شد ميزبان »

به مهمان خود شرح مالقات خويش را با جناب حجت بيان كرد و چون از مقصود جناب حجت جويا 

داد از تو تقاضا دارم كه وسيله فراهم شد حجت باو خبر دادند كه حكومت زنجان بتقاضاي من گوش ن

كني تا من با عائله خود از اين اقليم بيرون برويم واگر اين درخواست من مورد قبول واقع نشود مجبوريم 

 در قلعه بمانيم وازخود دفاع كنيم.
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نداشته پس  تميدانم بالطبع شما اين سؤال را خواهيد كرد كه پس اگر حجت بابي نبوده و اعتقادي بباب و بابي    

چگونه در اين راه جنگيده و جان فدا كرده و گروهي كثير را نيز با خود به مشهد فداكشانيده؟ جواب اين سوال 

دوست عزيز بسيار ساده است وقتي ما تاريخ جهان را بخوانيم مي بينيم كه بسياري مردان وقتي از هر جهت 

بث ميگردند و لو آنكه خالف اصول و مباني اساسيه محاصره ميشوند براي فرار و خالصي خود بهر وسيله مشت

 شخصي آنها بوده باشد.

جاي دور نرويم اوضاع همين چند سال اخير برازيل را بنظر بياوريم ژانيوكو آدرو و ژان گوالر با اينكه از     

بوده و قاعده خانواده هاي برازيل قديم و از جمله ثروتمندان و سرمايه داران بزرگ و متمكن و مالكين معروف 

ميبايستي بهيچوجه با كمونيستي سازش نداشته باشند ولي ديديم كه براي موقعيت خود با چپيها سازش كرده و 

با استفاده از نفوذ و خوش بيني توده آنان، خود را براوضاع مسلط ساختند و بقول آمريكائيان نزديك بود كه 

 شت و بساط آنها كال درهم پيچيده شد.كمونيستها زمامدار امور برازيل شوند كه ورقها برگ

در هر حال قدر مسلم اينست كه نامبردگان با استفاده از خوش بيني توده مردم و كارگران بافكار كمونيستي     

موفقيتي موقتي يافتند حاال آيا بايد تاريخ نويسان نتيجه گيرند كه ايشان كمونيست بوده و مرام اشتراكي داشتند 

نها سياست استفاده از موقعيت را داشته اند اگر دقت كنيد نظير اين قضايا چه در تاريخ ايران و چه ابدا ابدا بلكه ت

 در تاريخ ساير ملل بسيار كم ديده ميشود.

اين آقاي حجت ما هم كه از هرطرف درها برويش بسته بوده تنها راهي را كه براي نجات احتمالي خود يافته     

ه واينكه آخر االمر خود را بابي معرفي واز اسم باب و شور اشتعال افرادي كه منتظر استفاده از نهضت بابيه بود

قائم موعودبوده اند بنفع خود استفاده ودر برابر دشمنان خود سنگري بسازد، از نوشته هاي نبيل هم چنين برميآيد 

ت تظاهرات بعدي او كه علت مخالفت علما و مردم زنجان با حجت نه بعلت حسادت بعلم او بوده و نه بعل

ببابيت، بلكه گذشته از جاه طلبي او كه شاهد آنرا از نبيل خواهم اورد . يك علت ديگري هم در بين بوده است 

كه هنوز برمن مكشوف نيست زيرا در موقعي كه حجت تحصيالت خود را در كربال به اتمام رسانيده و عازم 

بيايد و سالها او را وادار به اقامت در همدان مي نمايد و اين زنجان بوده پدرش مصلحت نميدانسته كه او بزنجان 

ميرساند كه علت دشمني زنجانيان با حجت دليلي داشته كه ربطي به تحصيالت و تظاهرات او ببابيت نداشته است 

نجان زواال در اين موقع كه هنوز تراوشات علمي ننموده و بابيتي هم در بين نبوده چه علتي بايد موجب نرفتن او ب

 يعني شهر اصلي و محل زادگاهش شود و مجبور باقامت در همدان گردد.

 است: 323چنانكه نبيل در قول خود در اين روايت صادق باشد شاهد قضيه در ص     

پدر جناب حجت... از علماي آن حدود) زنجان( و بتقوي و علم... موصوف ونزد همه محترم بود... »

.. پدرش نهايت درجه توجه را بپرورش وتربيت فرزند خويش داشته متولد. 1447جناب حجت در سال 
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جناب حجت باشاره پدر خود براي تحصيل علوم بجانب نجف روان شدند هوش و فراستي كامل داشتند 

و تغوق و قدرتي كامل از خود بروز دادند ياران و دوستان او از هوش و ذكاوت و فصاحت بيان و متانت 

جب بودند همين صفات عاليه او سبب شد كه مخالفين او بهراس افتادند رفتار آن بزرگوار در ع

ودشمنانشان بوي حسادت ورزيدند پدر آن بزرگوار بايشان سفارش كرد كه چون دشمنان در كمينند 

بزنجان سفر نكنند جناب حجت نظر باين مطلب تصميم گرفتند كه بزنجان نروند محل اقامت خويش را 

 «ند.در شهر همدان قرار داد

مالحظه مي كنيد كه پدر حجت نزد همه محترم بود ولي پسري كه هنوز تحصيالتش تمام نشده و كماالت      

خود را بروز نداده طرف كينه و دشمني افراد قرار گرفته پس بايد مطلب علت ديگري ميداشته نه بطوريكه نبيل 

 مدعي است اين دشمني بعلت صفات عاليه او بوده است.

 :323نبيل در ص طبق روايت 

سال به اداره مجلس د رس و وعظ مي پردازد و دشمني  17حجت بعد فوت پدر بزنجان ميرود و مدت      

دشمنان نيز ادامه داشته و بقول او هميشه در صدد قتل وي بوده اند واو چون مردي جاه طلب بوده است و طالب 

ن و وجود رقيبان اين جاه طلبي موجب ازدياد شئون و پيشرفت و ترقي بديهي است در شهر كوچكي چون زنجا

دشمني و ضديت با او ميگردد خاصه آنكه حجت چون تمام درها را بروي خود بسته ديده و شاه و زير وعلما 

واكثريت محل اقامت خود را با خوش مخالف يافته باميد حصول نتيجه و ظفر از نفوذ باب در افراد استفاده وخود 

 داد و حتي تحت اين عنوان غضب امام جمعه را مينمايد.را وابسته ببابيت قلم

 :330كما اينكه نبيل مي نويسد ص 

در مسجد نماز جمعه را خواندند ومردم بايشان اقتدا كردند ) يعني به حجت( امام جمعه بجانب حجت »

مه اعتراض كرد كه اداي نماز جمعه حق من است زيرا من امام جمعه هستم اجداد منهم پيش از اين ه

امام جمعه بودند ودر اين خصوص فرمان پادشاه صادر شده شما چرا باداي نماز جمعه پرداختيد جناب 

حجت بامام جمعه فرمودند اگر تو فرمان سلطان داري كه امام جمعه هستي مرا حضرت قائم )ع( باداي  

از من بگيرد و اگر  نماز جمعه امر كرده منهم فرمان حضرت قائم را دارم و هيچكس نميتواند اين حق را

 كسي با من معارضه كند ودر اين خصوص مقاومت نمايد دفاع خواهم كرد.

وحال آنكه در بابيت نه نماز جمعه بود و نه شغل امام جماعت و حجت كه ميخواسته از امام جمعه محل خود     

يت روحانيون و مردم محل نيز بوده باشد اين موضوع را بهانه ساخته وخود را امام جمعه مينامد وبر اثر شكا

طهران احضار ومجبور بترك زنجان ميشود ولي به محض حصول موقعيت فورا بزنجان برگشته و بطوريكه مطالب 

را از نبيل نقل خواهم كرد، مي بينيم كه بمنظور انتقام جوئي بايجاد بهانه مي پردازد تا چنانكه خود گفته بود كار 
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ان را يكسره از بين ببرد تا آنجا كه كار را بوقايع معروف زنجان مي كشاند را بجنگ كشانيده و بخيال خود دشمن

ودر اين اقدامات خود چنانكه استدالل نمودم هدفش اشاعه امر باب و دفاع از نهضت جديد نبوده است، بلكه با 

معدوم  كلياستفاده از نهضت جديد و استقبال مردم ساده و مأيوس از آن خواسته است بلكه دشمنان خويش را ب

 و موقعيت خو را تثبيت نمايد و فتح و ظفري نصيب يابد.

واينكه بهاونبيل مي نويسند كه حجت پيشنهاد كمك بباب و تحصيل آزادي او را نموده است بكلي عاري از     

حقيقت است زيرا ديديم كه اگر حجت حاضر به كمك بامر باب بوده، قبل از هر چيز در اجراي دستور عمومي 

كه همه را امر بحركت بمازندران نموده بود حجت نيز ميبايستي با پيروانش به قلعه طبرسي رفته و بكمك او 

مالحسين مي شتافت واز طرف ديگر آن چنان سيد بابي كه مالحسين وقدوس دوطلبۀ جوان ظاهرا بي تجربه را 

د چگونه از پيشنهاد كمك آنچنان به مقاومت و جنگ و اميدارد و بهمه مريدان دستور منضم شدن بآنها را ميده

حجتي كه بقول نبيل داراي چنان نفوذ و موقعيتي در زنجان بوده و مي توانسته است سه هزار نفر را بدنبال خود 

 بكشاند، سرباز زده و قبول ننموده است؟

بدون آنكه  دتمامي اين مطالب ميرساند كه حجت از وابستگي خود بباب فقط و فقط مي خواسته استفاده نماي     

كوچكترين فداكاري در اين راه كرده باشد و بطوريكه ديديم حتي در محضر محمد شاه اين تهمت بابي بودن را 

از خود رد كرده است ولي بعد براي آنكه بتواند از نفوذ اسم باب و داعيه وي و اميدواريهايش در افراد بنفع خود 

 است. استفاده نمايد بيش از پيش تظاهر ببابيت نموده

 كما اينكه قضاياي زنجان هيچگونه ارتباطي بقضاياي بابيت ندارد فقط و فقط باسم بابيت تمام شده است.    

قبل از اينكه شاهد را از نبيل بياورم مجددا خاطر شما را بدين نكته معطوف مي سازم كه مردم زنجان وعلماي آن 

د و با تحصيالتش را بپايان رسانده باشد با او مخالف چنانكه ديديم قبل از اينكه حجت اظهار وجودي كرده باش

بوده و بحكايت نبيل با وي دشمي مي ورزيده اند تا آنجا كه پدرش چنان صالح دانست نامبرده مدتي در همدان 

بماند و بزنجان نرود واو بعد فوت پدرش ورفت بزنجان و غصب مقام امام جمعه وغيره آتش عناد دشمنان را 

از اجبار بترك زنجان و اقامت  بطهران و برگشت بزنجان مجددا شروع مي كند باعمال نفوذ وخود  دامن زده وبعد

نمائي و شاهد آن قضيه اي است كه واقع شده وحجت با فرستادن چند لوطي ويا چاقو كش و قداره بند حاكم 

 شهر را تهديد و مجبور باجراي خواسته هاي خود مي نمايد.

 نبيل: 331ص    

بين ها واقعه كوچكي حادث شد كه آتش عداوت پنهاني در قلوب مخالفين حجت بدان سبب  در اين»

زبانه كشيد... دو طفل با هم نزاعشان شد يكي از آن دو پسر يكي از پيروان جناب حجت بود حاكم 

 تزنجان فورا فرمان داد طفل مزبور را گرفته محبوس ساختند... احبا بحاكم مراجعه كردند واز اودرخواس
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كردند كه طفل محبوس را رها كند و در مقابل مبلغي را كه در بين خود جمع كرده بودند دريافت دارد 

حاكم زنجان حاضر نشد ... جناب حجت بحاكم نوشتند طفل صغير كه برشد نرسيده شخصا مسئول 

ه شخصي ل كنيست ... حاكم بنوشته حجت اعتنائي نكرد ... حجت دو مرتبه نوشتند و نامه را بميرزا جلي

با نفوذ بود دادند و فرمودند اين نامه را بدست خودت بحاكم بده سيد جليل ... وقتي كه بدارالحكومه 

رسيد دربانان نگذاشتند داخل شود مير جليل غضبناك شد ... شمشير خود را كشيد وآنها را بيك طرف 

د و شرط مقصود مير جليل راند و نزد حاكم رفت و خالصي طفل را خواستار شد حاكم زنجان بدون قي

 را انجام داد و طفل را رها كرد. 

مالحظه كنيد مي خواستند بحاكم رشوه دهند و متهمي را آزاد نمايند حاكم حاضر نمي شود فورا باصطالح     

حاال يك چاقو كش و باصطالح آن وقت يك قداره بند را حجت مي فرستد تا حاكم را تهديد و مجبور بآزادي 

و بعدا حاكم يا بعلت اينكه خود را زبون ديده ويا بر اثر فشار طرف دعوي يعني كسان طفل كه  متهم نمايد

بحكايت نبيل اين طفل بعلت او زنداني شده بودويا بهر علت ديگر مجبور مي شود قداره بند بيشتري براي جلب 

دمه وقايع زنجان شروع حجت بفرستد و قداره بندهاي حجت بجنگ اين مأمورين دولتي ميروند و باالخره مق

 334ميشود ، حكايت را از نبيل دنبال كنيم ص 

علماي شهر از اين رفتار حاكم خشمگين شدند واز مجدالدوله باز خواست كردند كه چرا در مقابل »     

تهديدات دشمنان خويش استقامت ننموده ... مرتبه ديگر ميآيند تقاضاهاي ديگر مي كنند... آنوقت طولي 

ه زمام امو را بدست مي گيرند... تا زود است بفرست حجت را دستگير كن ... آنگاه دو نفر از نميكشد ك

پهلوانان مشهور ستمكار وحشي را وادار كردند كه بروند جناب حجت را دستگير كنند و با غل وزنجير 

ع نزد حكومت بياورند... چون آن دونفر پهلوان به محله جناب حجت رسيدند يكي از اصحاب شجا

موسوم به مير صالح با هفت نفر ديگر از مؤمنين كه مسلح بودند جلوي اين دو نفر را گرفتند فورا مير 

 صالح شمشير خود را كشيد وفرياد يا صاحب الزمان بلند كرد و زخمي به پيشاني اسداهلل زد.

بد دستگير و بحكومت مي برند والباالخره در اين حادثه يكي از اين بابيان را كه شايد همان سيد جليل باشد     

بعنوان تجري و قيام عليه مأمورين دولت و براي عبرت سايرين او را مي كشند) اگر نبيل در اين گزارش صادق 

باشد( وبعد هم كه حكومت وضع را وخيم مي بيند وتكرار واقعات طبرسي و نيريز را در زنجان پيش بيني مي 

 نده شوند و موجب خون ريز نگردند.نمايد بابيان اعالن مي كند تا پراك

ولي حجت كه وضع خود را در خطر ديده وهر گونه راه فراري را براي خود مسدود يافته به تشويق بابيان     

بپايداري واستقامت و دفاع مي پردازد وبا اينكه خود صريحا اعتراف مي كند كه تنها هدف توست وبا تسليم شدن 

ي جلوگيري خواهد شد. معذلك از تسليم شدن خودداري وبا ربودن عقول مردمي از همه وقايع خونريزي احتمال
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كه بدو معتقد شده بودند باسم باب و صاحب الزمان وغيره مردم را وادار بشورش و ريختن خون هزاران نفر مي 

 نمايد.

 قضيه رانبيل چنين مي نويسد:    

 :333ص    

دهد تا در شهر اعالن كند كه هر كس پيروي حجت حاكم شهر را مجبور كردند كه بجارچي فرمان » 

نمايد و باصحاب او بپيوندد جانش در خطر است... بايد از حجت و اصحابش جدا شده ودر سايه حمايت 

پادشاه درآيد جارچي كه اين مطلب ر ا اعالن كرد اهالي زنجان بدودسته شدند يعني دو اردوي جنگجو 

 در مقابل هم قرار گرفتند..

 :333ص    

جناب حجت به منبر تشريف بردند و با صداي بلند مردم را مخاطب ساختند وگفتند دست قدرت الهي 

امروز حق را از باطل جدا كرد... يگانه مقصود حاكم و علماي زنجان انست كه مرا بگيرند و بقتل برسانند 

دارند .. هر كس هيچ مقصودي جز اين ندارند فقط بخون من تشنه هستند بهيچكدام از شماها كاري ن

جان خود را دوست مي دارد ونميخواهد در راه امر فدا كند خوبست پيش از آنكه فرصت از دست برود 

 از اينجا خارج شود.؟

مالحظه مي كنيد حجت مي توانست تسليم شود ويا بگوشه فرار نموده وبطور گمنام و مخفي ايامي بگذارند     

دون ابراز كوچكترين رحمي باين افراد ساده و بي گناه كه گرد او جمع ولي از فرصت و موقعيت خود استفاده و ب

بودند آنان را آلت دست قرار داده ايشان و جمعي ديگر را بخاك و خون مي كشاند و آن وقت درمناجات خود 

مي گويد دشمنان او آلت دستند و نمي فهمند و حال آنكه مأمورين دولت موظف بودند و مأمور بدفع غائله ها 

ولي اين او بود كه افراد ساده را آلت دست قرار داده واز نفهمي و سادگي آنها سوء استفاده نموده است بكدام 

 اميد؟

البد به اميد غلبه البد باميد اينكه حكومت زنجان را مغلوب نموده و براو تسلط خواهد يافت و البد اينقدر     

ي البته از پاي ننشسته و بمقابله و مجازات او خواهد ميدانست كه بر فرض تسلط برحكومت زنجان دولت مركز

پرداخت پس اميدواريهاي او باالتر از اينها بوده و فكر ميكرده است كه دولت مركزي را نيز حريف بوده واز بين 

خواهد برد والبد انتقال همين افكار غلبه و نصرت بسيار افراد بوده است كه آنان را نيز اميدوار بروزهاي فتح و 

ظفر نموده و بپايداري و استقامت كشانده است حاال شما كجاي اين مقدمات و اين افكار را مي توانيد روحانيت 

و راه خدا نام گذاريد؟ بچه وسيله مي توانيد كوچكترين رابطه بين اين افكار ماليخوليائي و نا پخته و مغرورنه و 

 نتشار مهر و محبت برقرار نمائيد.بيرحمانه با روحانيت و صلح و آشتي واخوت و برادري و ا
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مالحظه كنيد حجت در نطق ديگر خود كه براي تهييج اين افراد ساده لوح بيچاره بكار برده و بي رحمي و     

 مينويسد: 313غرور را تا بكجا رسانيده كه نبيل نقل قول او را در ص 

يه و أمه وابيه و صاحبته و بنيه، امروز همان روزيست كه خدا درقرآن مي فرمايد يوم يفر المرءمن اخ» 

امروز همان روزيست كه نه تنها انسان بايد دست از برادر خود بردارد بلكه براي ريختن خون نزديكترين 

 «خويشان خود بايد مال خود را فدا كند.

كمونيست ها كه معروف به قساوت قلب شده اند معذلك در هر كجا كه باشند به محض اينكه حكومت محل     

با تظاهرات و اجتماعات آنان مخالفت نمايد مخفيانه اجتماعات خود را ترتيب داده واز تظاهرات و ايجاد موجبات 

 كشته شدن اشخاص از هر طرف كه باشد حتي المقدور جلوگيري مي نمايند.

ار و تبليغ هولي مي بينيم كه رؤساي بابي با كمال بي رحمي صرفا با استفاده از اينكه ريختن خون موجب اشت    

 مي شود بيرحمانه جان افراد را بخطر مياندازند.

دوست عزيز تنها خواهشي كه از شما دارم اينست كه كمي درآن گفتار حجت و طرز اعمال او فكر كنيد، فكر     

كنيد ببينيد آخر چرا بايد امروز پسر از پدردست بردارد و شخص زن و فرزند و برادر خود را دشمن شود و براي 

 شتن نزديكترين فاميل خود قيام نمايد.ك

چرا؟ آخر چرا؟ مگر چه شده؟ برادر برادر را بكشد تا آقاي حجت رياستش تأمين و محفوظ ماند يا با فرض     

 بيشتر آقاي سيد علي محمد ، صاحب الزمان و باب شناخته شود و بعد چه؟

 خوار بهائي رشوه خود را بگيرد وكينه توز بهائي بطوريكه امروز مي بينيم دزد بهائي دزدي خودش را بكند ، رشوه

 به كينه جوئي خود ادامه دهد:

اينهمه كشتار فقط براي اينكه اسم دسته عوض شود بجاي آنكه اسم دسته مسلمان باشد اسم آن شود بابي يا     

و بفرموده  در را بكشدشيخي يا بهائي و يا هر اسم ديگر، مشتي مردم بي گناه به جان يكديگر افتادند و برادر برا

آقاي حجت پسر پدر را بكشد و بالعكس تا داعيه مهملۀ يك مدعي كاذب بركرسي نشيند و غالبا هم آرزوها را با 

 خود به گور برند و فقط اساس دوئيت و اختالف و كينه جوئي را بين اوالد و اخالف آنان باقي گذارند.

ر اين جا با اين آب و تاب اين گفتار وحشيانه حجت را نقل مي كند همين آقاي نبيل والقا كننده او بها كه د     

در چند سطر قبل از آن وقتي كه يك مسلماني برادر بابي خود با بتدليس تسليم دشمن مي كند) اگر نبيل در نقل 

 قضيه صادق باشد( او را ستمكار مي نامد.

 در مسلمان خود را بكشد.ولي بطوريكه ديديم فريضه ايماني است كه برادر بابي برا     

 :313ص     
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خود را دوان دوان به در قلعه رساندم وقتي كه آنجا رسيدم خيلي بي حال شده بودم ترس من وقتي »      

شدت يافت كه ديدم امامقلي را كه يكي از اصحاب بود دشمنان با نهايت درندگي پاره پاره كرده اند 

امير تومان شهرت داده بود كه مي خواهد با اصحاب صلح كند وقتي اين را ديدم خيلي ترسيدم با آنكه 

و جنگ وجدال را موقوف سازد معذلك اينگونه اعمال جابرانه از آنها بروز ميكرد و بعدا فهميدم كه برادر 

امامقلي ببهانه اينكه مي خواهد با او حرفي بزند مشاراليه را فريب داده واز بين برده و با نهايت ستمكاري 

 «شمنان گرفتار ساخته است.بدست د

شما اگر تاريخ تمام انقالبهاي سياسي مانند انقالب فرانسه انقالب آزادي آمريكا انقالبهاي كمونيستي در     

كشورهاي روسيه چين كوبا وغيره را بخوانيد البته صد البته نخواهيد ديد كه كسي برادر خود را و لو در حزب 

 رئيس انقالب افراد را بكشتن برادر يا فرزند و پدر توصيه نمايد.مخالف بوده باشد بكشد و يا آنكه 

نظير اين افكار جابرانه و بربريت وار را فقط و فقط شايد بتوانيد در كشتارها و تعقيب هاي روحانيون مسيحي     

اي خونين هاز مخالفين خود بيابيد ، اينجاست كه ميگويم اين قضايا كمترين بوي روحانيت را ندارد و از انقالب

 سياسي بمراتب بي رحمانه تر و وحشيانه تر ميباشد.

شما البد توجه يافته ايد كه درد دنيا اشخاص جاه طلب كه پايه پيشرفت و ارضاي شهوات و آرزوهاشان مبني     

 بر جلب مردم مي باشد بردودسته اند سياسي و روحاني: 

خرمراد را سوار شوند داد از وطن، مليت آزادي و مشروطيت  جاه طلبهاي سياسي براي اينكه مردم را بفريبند و    

ميزنند وبا اين عناوين بدشمنان خود حمله و افراد ساده لوح را باميد غلبه فريب ميدهند و چه خونها كه ميريزند 

 و اشخاص روحاني نيز بنام خدا و پيغمبر افراد ساده لوح را فريب داده و ديگران را به تهمت كفر مورد حمله

قرار ميدهند و نيز با ريختن خونها در راه هدف خود پيش ميروند واين شق دوم همان بود كه حجت انتخاب 

كرده و بنام امر  و سبيل اهلل اطرافيان ساده لوح خود را فريب داده و باميد غلبه و ظفر مغرور ساخته و بپايداري 

 واستقامت و حتي بردر كشي كشانيده.

تأثير تبليغات شديد مبلغين بهائي هنوز فكر مي كنيد كه باقي ماندن افرد بدور حجت و آن شما شايد تحت      

 استقامت و پايداري تنها و تنها براثر نفوذ الهي بوده است.

از شما سؤال مي كنم آن چه نفوذي بوده است كه افراد را در كوهسارها با چنان سختي و مشقتي بدور فيدل      

كمونيستي كوبا مجتمع ساخته بود و بچنان استقامت و پايداري كشانيده بوده است، آن چه  كاستروليدر انقالبي

 نفوذ وقدرتي بود كه انقالبيون فرانسه را بآن درجه از تحمل مشقات وسختيها آورده بود؟
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مبادرت  يخواهش مي كنم وقتي را صرف اين مطالعات نمائيد در اين نامه نميتوانم زياد به تفصيل وقايع خارج     

نمايم شما خود تاريخ نهضتها و انقالبات غير ديني را بخوانيد و به بينيد افراد وابسته بدانها چه فداكاريها كرده 

 وچه از خود گذشتگيها نشان داده اند، بدون آنكه اعمال خود را بدروغ بخدا ببندند وعوام فريبي نمايند.

 1300هوائي دولتيان، اطرافيان وحيد او را ترك گرفته بقول نبيل از واز طرفي بياد بياوريد چگونه با يك تير       

تن باقي ماندند آيا ظاهرا ادعاي وحيد در نيريز همان ادعاي حجت در زنجان نبود پس در آن جا  74نفر فقط 

 ثبات ناشيه از نفوذ الهي و آقاي باب كجا بود.

بدستورات و اخطارات حكومت بپراكنده شدن اعتنايي باري برگرديم بداستان حجت، نامبرده تسليم نشده و      

ننموده با تهييجات و تشويقات و بعناوين مختلفه موفق ميشود جمعيتي را بدو رخود نگاهداشته و طبق روايت 

نبيل به قلعه پناهنده شده وبا تدارك اسلحه و توپ وتفنگ و ساير تجهيزات اساس مقابله خود را با قواي حكومتي 

سه هزار نفر ذكر مي كند وبراي  اينكه نمونه تجهيزات اين افراد  331عده افراد او را نبيل در ص  محكم نمايد،

 را بياد شما بياورم روايت نبيل را در وضع تجهيزات ژاندارك با بيان نقل مي كنم.

عت دهند في جبطوريكه مي دانيد بابيان و بهائيان سعي دارند تمام افراد برجسته بين گذشتگان را در بين خود ر

المثل گاهي مالحسين بشرويه رجعت رهبر اسالم مي شود و گاهي قدوس گاهي قره العين، يا طاهره رجعت 

بهاهم گاه رجعت مسيح ميشود وزماني بازگشت امام سوم شيعيان وبطوريكه  -دختر پيغمبر ميگردد زماني دختر بها

ساله فرانسوي ميشود  17سيحيان يعني آن دخترك نبيل قلمفرسائي كرده الجرم زينب نامي هم رجعت ژاندارك م

كه ملت فرانسه را بعنوان دريافت وحي الهي و قوه ملكوتي از زير يوغ انگليسها نجات داد و خود را نيز همانان 

بدست مسيحيان بعنوان كافر و ساحره زنده سوزانيده شد وبعدا توسط پاپ ديگر عنوان مقدس يافت ولي نبيل 

 زينب مينويسد:درباره  373در ص 

مجمسه رفتار نيك و مظهر تجلي روح شجاعتي بود كه جز در ظل ديانت حضرت باب چنين ارواح » 

 مقدسه يافته نمي شد.

 نمونه از تجهيزات افراد را چنين وصف مي نمايد: 371ودر ص     

 دران ديني اودر ضمن زنهائي كه در قلعه بودند زني دهاتي موسوم به زينب بود ... وقتي كه ديد برا» 

دچار مشقات و صدمات هستند با كمال شجاعت تصميم گرفت كه بنصرت آنها قيام كند از اين جهت 

خود را بلباس مردان بياراست ... جبه در برو  كالهي بر سر گذاشته بود شمشيري حمايل داشت زرهي 

 برتن كرده بود و تفنگي بردوش انداخته.

 تفنگ و شمشير و اسب از كجا آورده ؟ مالحظه كنيد سه هزار نفر زره و    

 ومواد الزمه براي اداره توپهاي متعدد را از كجا بدست آورده اند.    

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 مي نويسد: 310حتي نبيل نيز نتوانسته است اين رمز را مكشوف دارد ودر ص     

 يرسيد...ممطلب ديگري كه باعث تعجب بود اين بود كه از راه غير معلومي پيوسته زاد و توشه باصحاب »

شما خود مي توانيد فكر كنيد كه در اين موقع بابيت تقريبا در ساير نقاط به كمال ضعف رسيده بود، در     

خراسان و مازندران با ختم قضيه طبرسي ديگر تقريبا كسي باقي نمانده بود ودر جوب با ختم قضيه نيريز كه 

 ودند ديگر افراد مؤثري باقي نمانده بودند.تقريبا تمام كساني كه حاضر بفداكاري بودند كشته شده ب

حاال فكر كنيد اين توپ و تفنگها و اين اسب و شمشير و زره ها واين زادو توشه ها از كجا بزنجان ميرسيده و 

بچه وسيله حدود سه هزار نفر را در مدت متجاوز از يكسال در برابر چندين لشگر قواي دولتي پا برجا نگاهداشته 

ن منبع بابيان نبوده اند زيرا بطوريكه گفتم از بابيان افراد مؤثري باقي نمانده بودند وبعالوه شخص ؟ قطعي است اي

 نبيل و بالنفليد مينويسند:

اولين كسي كه كمك مادي به امر نمود برادران اصفهاني معروف به محبوب الشهدا و سلطان الشهدا بودند و     

 يان ساكنان عراق عرب و عكا بوده پس قبل ازآنها كسي كمكي نكرده.كمك آنها هم بعد تمامي اين قضايا، بباب

من نميخواهم بگويم دستهاي خارجي باين انقالبات كمك مينموده و آتش آنرا دامن ميزده زيراداليل كافي     

 برصحت اين مطلب دردسترس ندارم و عادت هم ندارم بي دليل قلم بر روي كاغذ آورم.

ل ميگويند  كه از راه غير معلوم پيوسته كمك ميرسيده اگر اين كمك از آسمان و مالئك ولي وقتي بها و نبي    

نباشد كه براي پسر خاله هايشان آقايان باب، مالحسين، قدوس، وحيد و حجت زنجاني اسلحه و مهمات واسب 

 مي شود. ند تقويتاين نظريه بعضي كسان كه معتقدند روسها بابيان را كمك مي نمود و زاد و توشه ميفرستادند.

وقتي در مشهد بودم يك جزوه بدستم رسيد  كه اصوال نهضت باب و بابيان را بروسها نسبت داده و محرك      

 و مشوق اصلي را سفير روس در ايران قلمداد مي كرد.

يق قمن مثل وضع كنوني شما چنان گرفتار تعصب بودم كه نه جزوۀ مزبور را خواندم و نه آنكه در صدد تح     

مطالب آن برآمدم بطوريكه اكنون هم نه اسم مؤلف را بخاطر دارم نه ماجراي نسبت را و نه خيال كنيد كه اكنون 

بدين فكر هستم كه باب آلت دست روسها بوده، نه چنين است زيرا مدركي براي اعالم چنين نظريه ندارم ولي 

 أييد مي كند.شواهد و آثار قويه موجود است كه صحت اين نظريه را ظاهرا ت

از جمله مالحظه كنيد  باب بدون اينكه كوچكترين سابقه با منوچهر خان داشته باشد بعد فرار از شيراز يكسر     

 بجانب او ميرود و تحت حمايت او قرار ميگيرد ومدتها در منزل او مخفي ميماند.

ديديم اسالم آوردنش نيز تظاهر بوده واز اين منوچهر خان اصال ارمني و از تابعان روس بوده و چنانكه     

اقرار مي كند كه ايمان باطني  111وبالنتيجه ايراني بودنش هم مورد ترديد و خود او طبق حكايت نبيل در ص 
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باسالم نداشته و شايد بمالحظه سياست روز يا جاسوسي يا هر عنوان ديگر باسالم گرويده وبه تبعيت ايران 

 وس بوده وحامي باب.درآمده در هر حال اصال تابع ر

سام خان ارمني نميخواسته است مجري قتل باب شود واين مطلب را علنا اظهار داشته تا آنجا كه حتي تير -4   

اول را خود به طنابي كه باب بوسيله آن آويخته شده بود ميزند واو بزمين افتاده و تيرهاي سربازان بهدف نميخورد، 

ه روس بوده باب را حمايت و شايد ميخواسته است با اين نحوه حمايت پس سام خان ارمني نيز كه اصال تبع

 وكمك ايجاد معجزه هم براي اين خداي ايراني ما بكند تا چنان شهرت داده شود كه تيرها بباب كارگر نشد.

در تاريخ بابيان ميخوانيد كه موقعكيه اجساد باب وزنوزي در خارج شهر انداخته شده بود قنسول روس -6   

براي صورت برداري و نقاشي اجساد ميرود وخود بخود اين سؤال پيش ميآيد كه قنسول روس با چه توجهي 

ن غيان در كوچه و بازار ميافتاده بيبدين اجساد بوده كه با اينكه گاه به گاه اجسادي چنين بعد اعدام ياغيان و طا

 آنها اين يك را براي صورت برداري انتخاب كند؟

متفق عليه بهائيان است كه بها با كمك سفارت روس از قضيه اتهام توطئه عليه ناصرالدين شاه و سوء قصد -2   

 المان روسي ازبحيات وي نجات يافته و بگفتار خودش و پسرش عبدالبهاء در موارد متعدده تحت حمايت غ

 ايران خارج شده.

اين مطالب ميرساند اعم از اينكه باب بتحريك روسيان اقدام به نهضت خود كرده ويا بعدا نهضت مورد      

حمايت و كمك روسيان قرار گرفته در هر حال و روي هر سياستي بوده حداقل موضوع آنست كه روسها اين 

رده اند واگر هم مستقيما در آن دخالتي نداشته اند ولي ميخواسته اند نهضت را مورد توجه داشتند واز نظر دور نك

از موقعيت استفاده نمايند والجرم بعيد بنظر نميرسد كه آن راه غير معلوم كه نبيل بدان اشاره مي كند كه زادو 

سبت به نتوشه براي بابيان جنگ كنده زنجان ميرسيده منشأ ومنبعش روسها بوده باشند.) براي اطالع بيشتر 

ارتباطات سياسي باب و ميرزا حسينعلي با دولت روسيه تزاري و كمكهائي كه از آن كشور دريافت داشته اند 

 براساس مدارك و اسناد مورد قبول بهائيان به كتاب پرنس دالگوركي مراجعه نمائيد( 

گزاف براي دولت نموده  باري اين قضيه هم در حدود يكسال موجبات ناامني و برادر كشي و توليد مخارج     

و با كشته شدن جمعي كثير و بي خانمان گرديدن گروهي بسيار كه همه و همه فداي جاه طلبي و ندانم بكاري 

حجت و غيره شدند خاتمه يافت واسم بابي را بيش از پيش در انظار عامه نمونه از انقالب و قتل  وخونريزي و 

 در دل اولياي دولت وافراد ملت هر دو باقي گذارد .امثاله جلوه گر ساخت و كينه شديد ازآنان 

 

 سخنی از استقامت رب انقالبی
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حاال دوست عزيز من ميخواهم كه شما چند دقيقه شخصيت خود را فراموش كرده ودر قالب اولياي وقت      

 دولت ايران مانند ميرزا تقي خان امير كبير و ناصرالدين شاه درآئيد.

تكرار كرده ام صحنه روز را بياد بياوريد وبه بينيد كه در سه نقطه ايران يعني در مازندران  بطوريكه چندين بار     

، نيريز و زنجان بابيان دست باسلحه شده وبا تأسيس قلعه بندي وحفر خندق و غيره چنان آشوب و جنجالي را 

بياوريد كه دولت وقت ايران دچار فراهم وخواه ناخواه آنچنان مزاحمت اولياي دولت را فراهم آورده اند ودر نظر 

هرج و مرجهاي ديگر وفتنه هاي گوناگون و قيام ياغيان و مخالفين خود در ساير اياالت نيز بوده و از طرف ديگر 

 دول روس و انگليس نيز با مداخالت استعمار جويانه و استثمار طلبانه خود مزيد مزاحمت بوده اند.

 ران بوديد چه ميكرديد؟اگر شما درآن موقع صدراعظم اي     

شما ميديديديك شخصي خود و يا مبلغين او بنام او مردم را دعوت بياري كسي مينمايند كه آن كس طبق      

 معتقدات هزار ساله بايد شمشير بكشد و تمام مخالفين خود را بكشد.

و دارد و بآنجاكه النه فسادشما ميديد كه هر كس وارد اين دسته ميشود در اجراي معتقدات خود شمشير برمي      

فتنه و جنگ است ميشتابد و باميد فتح و ظفر و روزهاي بهتر با شجاعت كامل مبارزه ميكند وباعث ريختن خون 

خود وهزاران افراد ديگر ميگردد كه در هر حال در نظر دولت همه يكسان بوده و همه رعاياي مملكت و منبع 

 عايدي و بضاعت كشور محسوب ميشده اند.

اگر آنچه نبيل نوشته است راست باشد چندين لشكر دولت ايران در مازندران و نيريز و زنجان بدست بابيان      

 بكلي از بين رفته اند شما اگر بجاي ميرزا تقي خان بوديد البته با شدت بيشتر هم عمل ميكرديد.

شيطان و فردي بي خرد و بي كفايت بابيان و بهائيان ميرزا تقي خان را در همه جا بعنوان يك لولو و مظهر 

 وصاحب اغراض فراوان معرفي مي كنند.

من هنوز در هيچ تاريخي جز نوشته هاي بابيان و بهائيان نديده ام كه ميرزا تقي خان را مردي بي كفايت معرفي     

 كرده باشند.

آشپز زاده در مدت كوتاهي  بلكه بالعكس آنچه خوانده ام در كفايت و كارداني او بوده است خاصه آنكه يك    

 ودرجواني بتواند بصدارت مملكت رسد بايد خيلي كفايت و استعداد از خود نشان داده باشد نه حيله و مكر.

ولي آنچه مسلم است اينست كه هر دو نفر وزيري كه باب را تنبيه نموده اند يعني چه ميرزا آقاسي و چه ميرزا     

باب نداشته اند وطبق شواهد قويه و اجماع نظر مورخين هر دوي آنها  تقي خان نظر خاص و دشمني شخصي با

در فكر كوتاه كردن فتنه ها و دخالت دستها در كار مملكت ومردم بوده اند وچون نحوه قيام باب نيز شكل ديگري 

 الجرم هراز ايجاد چنين نفوذ مشابهي بوده و خود موجب ايجاد چنان اغتشاشها و خونريزيها و ناامنيها گرديده 

 دوي آنها را بسر كوبي اين نهضت واعدام باب وادار كرد ه است.
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بي غرضي حاجي ميرزا آقاسي ونقشه او در خاموش كردن فتنه ها چنان واضح بوده كه حتي بها ونبيل نيز      

 درتاريخ خود نتوانسته اند آنرا مكتوم دارند و ناچار باقرار و اعتراف در اين زمينه گرديده اند.

در شرح قضاياي قتل عمو و پدر شوهر طاهره كه اهل تحقيق معتقدند بتحريك خود طاهره وتوسط يك بابي 

انجام يافته و شواهد بسياري نيز مؤيد اين نظريه است وبعد آنه ورثۀ مقتول بنا بگفته نبيل اگر راست بگويد در 

ند نمينمودند در موقعي كه ميخواستند چگرفتن انتقام او وكشتن هر كسي را كه مظنون بنظرشان ميرسد كوتاهي 

 نفر بابي را باين عنوان بكشند نبيل چنين نقل مي كند.

 :433در ص       

 حاجي ميرزا آقاسي با مقصد آنها همراهي نكرد و بسخنانشان گوش نداد.»

 :471وايضا در ص      

ري بي گناه) بابي( مج باري داستان اين ظلم و ستم كه پيشوايان روحاني در قزوين نسبت به جمعي»

داشتند بسرعت برق در طهران منتشر شد حاجي ميرزا آقاسي متحير ماند واز اين واقعه خشمگين گشت 

و با لحني شديد گفت نميدانم در كدام آيه قرآن و در كدام حديث رسول و امام نازل ومذكور است كه 

 براي خونخواهي يك نفر جمعي را بقتل برسانند.

ي كنيد اگر حاجي ميرزا آقاسي غرض شخصي ميداشت ميبايستي از متهم شدن بابيان بقتل پدر مالحظه م      

شوهر طاهره خوشحال و با ورثه او در كشتن بابيان همداستان ميگرديد ولي مي بينيد كه به شهادت نبيل خشمگين 

ظر ده بلكه صرفا ناشده است و اعتراض كرده است پس نميتوان گفت كه او در اين مورد مرد صاحب غرضي بو

 به حفظ آرامش كشور و كوتاه كردن دست فتنه جويان بوده است واجتناب از تجديد وضعيتي نظير آن.

وشخص بها حكايتي ذكر ميكند كه اگر صحت داشته باشد خود دليل صحت عمل و عدالت اوست طبق نقل      

خرد بها بوده نظر داشته و ميخواسته است آنرا ب نبيل قضيه آنكه ميرزا آقاسي به قطعه ملكي كه متعلق به خانواده

 ولي بها ببهانه از فروش آن بوزير خودداري و عمدا آنرا بخواهر شاه ميفروشد.

در حالي كه صدر اعظم يك دولتي اگر رويه جابرانه ميداشته ميتوانست آنرا بهر عنوان كه باشد تصاحب و بدست 

 آورد.

ه است بزور واز راه غيرعادالنه وارد شود و ميخواسته است معامله صحيح ولي حاجي ميرزا آقاسي نميخواست     

انجام دهد واين خود دليل صحت عمل و عدالت او بوده وچنين شخصي را نميتوان ظالم و صاحب اغراض 

 شخصي نسبت بباب معرفي نمود.

اره ق مورخين براي ايران بمنزله ستاماميرزا تقي خان نيز كه آنچنان ملعون و مردود بابيان و بهائيان شده باتفا    

درخشاني بود كه زود افول نموده وبشهادت محققين مردي بوده كه بدون رياكاري و تظاهر بروحانيت وامثاله 
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ميخواسته است صد برابر آنچه را كه باب وبها فقط وعده داده اند با دين سازي وايجاد رياست و تظاهر بروحانيت 

كمال آرامش و از راه سهل و آسان صورت تحقق دهد و نيز بافكار اروپائيان وعلل ودروغ بافي انجام دهند با 

 پيشرفت آنان در مرحل تمدن آشنائي داشته و ميخواسته است حتي المقدور همان برنامه ها را در ايران بكار اندازد.

 او نيز با نفوذ سياستها و مداخله آنان در امور كشور بكلي مخالف بوده است.     

    شما مي دانيد كه بست نشستن در آن ايام يكي از طرق فرار از مجازات بوده وهر خائن فاسدي با پناهنده      

شدن به بستها ميتوانست خود را از تعقيب و مجازات برهاند واين موضوع از لحاظ افكار عمومي از كمال رعايت 

وبالاثر گذارده و مجرمين پناهنده شده باين امكنه  احترام برخوردار بود ولي ميرزا تقي خان اين موضوع را موقوف

 را بيرون كشيده و مجازات ميكرده است.

وهم او بوده كه براي بسط معارف و باالبردن سطح اطالعات مردم و فريب نخوردن آنان از عوام فريبان       

 بتأسيس روزنامه و مدرسه دارالفنون و امثاله همت گماشت.

كلي اصطالحات همه جانبه و قطع نفوذ ايادي دين سازان وباال بردن سطح فكر تحصيالت پس نظر او بطور       

ملت بوده و شايد يكي از علل دستور او باعدام باب نيز همين امر بوده باشدكه ميديده بعنوان قائم و صاحب 

حزب باز نمايند و الزمان مشتي اشخاص كه افكار وهوسهائي در سرداشتند ميخواهند صفحه تازه اي در اختالفات

جديدي بيارايند وپراكندگيها افزوده وبر سر هيچ، جمعي را بجان جمع ديگر اندازند وهوسهاي رياست طلبانه 

 خود را از اين راه تامين نمايند.

علت ديگر و علت اصلي دستور او بانعدام باب بسيار واضح است همانا جنگها و كشتارهائي بوده كه او      

ب مسبب و محرك اصلي شناخته شده بود و دليل آنكه بعنوان طغيان و ياغي گري كشته ميشود موجب گرديد وبا

آنكه بوسيله سربازان بسيار تيرباران ميشود اگر حكايت غير اين بودالزمه اش تير باران نظامي نبود بلكه مانند 

 يشد.نظاير قضيه ميرغضبي بايد سراو را از بدن جدا ميكرد ويا بر چوبه دار اعدام م

گفتم خودتان را جاي ميرزا تقي خان بگذاريد البته جز آن نميكرديد كه او عمل كرد، در صفحات قبل نوشتم      

وقتي خويشان نزديك شاه از جمله مثل ساالر تنها بعنوان طغيان و موجب كشتار جمعي ايرانيان محكوم باعدام 

چه انتظاري داريد از شخصي مجهول الهويه كه  گردد و خويشاوندي نزديك او بشاه علت عفو و بخشش اونشود

موجب چنان هنگامه گرديده از اعدام معاف شود ودر تحريكات و دادن دستورات بقيام هاي مسلحانه عليه مردم 

و حكومت آزار گذارده شود و شما يقين بدانيد نه اينست كه ريخته شدن خون او موجب سقايت امر او و بزرگ 

 استفاده ماجراجويان از اين ريزش خون موجب پيشرفت بابيت وبهائيت شده است.شدن حزبش گرديده بلكه 

ميدانيد كه وقتي حرفي در دنيا زده ميشود از هر كس كه باشد اين حرف از بين نرفته دهان بدهان و قلم  شما     

م بدون نويم و ميخوانيبقلم اشاعه ميبايد بسيار هستند مطالب عالي كه امروز ما از زبان و قلم افراد مشهوري ميش
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اينكه بدانيم منشاء اصلي و گوينده اوليه آن كه بوده ودر چه وقت بوده اين يك نحو از اشاعه افكار وآراء است 

نحوه ديگر آنست كه بعضي افراد ماجرا جو  و رياست طلب آن مطالب وحرفها ر ا بهانه كرده وبعنوان آن جمعي 

ه ميدهند چون درهر زمان ومكان اشخاص جاه طلب و صاحبان را دور خودجمع وتشكيل حزب و دار ودست

آرزوهاي گوناگون يافت ميشوند دسته كه تامين آرزوهاي خود را در اين بازار مي يابند بدان سوي ميشتابندودر 

پيشرفت آن كوشا ميشوند وبامرگ وانعدام رئيس سعي مي كنند رياست را دريابند وبراي حفظ موقعيت خويش 

 از كوچكترين موضوع بزرگترين استفاده را مينمايند. وپيشرفت آن 

في المثل در قضيه ما آن دسته افرادي را كه بعد كشتن هزاران مردم بي گناه بدست ورثه ويا انصار و يا      

مأمورين موظف كشته ميشوند ويا بموجب قانون شرع جاري وقت مجازات ميگردند صورت مظلوميت كبري و 

د و با تبليغات دامنه داري براي آنها استقامت وجان بازي في سبيل اهلل قائل ميشوند و شهادت عظمي مي يابن

 بدينوسيله كسب مشتري براي بازار و متاع بي قيمت وبي اساس خويش كه در همه جا يافت مي شود مينمايند.

تر تدارك مريدهاي بيش مثالدرباره استقامت باب چه تبليغات دامنه داري ميكنند و براي جلب رقت افراد و      

به مبالغه ها وگزاف گوئيها كه اظهار ميشود ولي وقتي شما با كمي حوصله ودقت تاريخهاي نوشته شده توسط 

همين مبلغين و طرفداران را بخوانيد بخوبي پي ميبريد كه قضايا نه چنان بوده كه ما تصور ميكرديم بلكه داستانها 

ت تبليغاتي يافته و ما نيز بي تعمق و تفكر حامل اين تبليغات براي بكلي از مجراي حقيقي خود منحرف وصور

 ساير افراد مي بوديم ودر نشر آنها كمال كوشش و جديت را ندانسته معمول ميداشتيم.

كمي فكر كنيد كجاست كه باب از خود استقامت و ثبات نشان داده است ؟!بفكر اينكه تا ادعاي جانشيني سيد 

ميت را ميكند همه مردم بالطوع و الرغبه ميآيند او را با سالم و صلوات برسر دست بلند كرده كاظم يا بابيت يا قائ

واوامرش را مطيع ميشوند وشايد اورا فورا صدراعظم مملكت ميكنند واو خواهد توانست با اين قوه ساير ممالك 

 را نيز فتح كند.

يكه ديديم خيال داشته است تا بدست آوردن هجري ادعاي خود را مخفيانه شروع ميكند وبطور 1430در      

مريدان كافي خود را مخفي و مستور دارد ولي همين كه بعد چند ماه مبلغين و بيعت كنندگان اوليه اش از جمله 

قدوس در شيراز دست بكار تبليغات ميشود وبا اينكه هنوز تبليغات بطور مخفي و تغييرات در اذان مرموز بوده 

 «اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقيه اهلل»در اذان ميبايستي بگويند  نبيل 160يعني طبق ص

حال علي قبل نبيل يعني چه و باب كيست مطالبي بود مرموز ومخفي معذلك فورا نقشه او آشكار وحاكم       

شيراز امر بدستگيري وي ميدهد وفقط در اثر كمي چوب و فلك فوري از كرده خود پشيمان و گفته هاي مبلغين 

ا تكذيب و انكار مينمايد با وجود اين مراتب حاكم كه مردي محتاط بوده او را بضمانت دائيش تحت نظر ميگيرد ر

 و مراوده اشخاص را بااو ممنوع ميدارد.
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ولي باب كه حاال چوب و فلك هم خورده بود بيشتر عصباني شده و مخفيانه كار خود را با شدت بيشتر       

ا اشخاص را مالقات و تهييج مينمايد و به محض اينكه فرصتي بدست ميآورد از شيراز دنبال مي كند ونيمه شب ه

باصفهان فرار كرده ودر منزل حاكم آنجا كه بشرحي كه نگاشتم از او حمايت ميكرده مخفي ميماند تا آنكه بعد 

 ود.ر بزندان ميرمرگ آن حاكم بعنوان آشوب گر فراري مجددا بدست مأمورين دولتي افتاده بي چون و چرا يكس

وچون از زندان نيز بطوريكه شواهد آنرا ذكر كردم طرفداران خود را بقيام مسلحانه عليه ملت و دولت       

ميشوراند و با استفاده از نفوذ و عوامفريبي دستور جهاد ميدهد. الجرم قضاياي خونين مازندران و نيريز واقع 

قالب جديد در زنجان بوده كه دولت ميشود و حجت زنجاني نيز در پي استفاده از موقعيت وايجاد آشوب و ان

مجبور باعدام ريشه اصلي اين جنجال ها يعني باب ميشود و دستورتيرباران او را ميدهد، همه اينها در شش سال 

واقع وباستثناي شيراز در هيچ كجا كسي بباب پيشنهادنكرد كه اگر دست از مدعيانش بردارد از مجازات مصون 

در نزد دولت يك آشوب گرجاني شناخته شده ومحلي براي عفو و بخشش باقي  خواهد ماند زيرا در اين موقع

نمانده بود فقط در شيراز كه هنوز كشتار و جنايتي توسط افراد او رخ نداده بود پيشنهد شد كه توبه نمايد او هم 

 تحمل زيادتي چوب و فلك را نياورده و توبه نموده ومطالب را انكار كرد.

ميت باعدام و تجسم ميدان و حكايت تير باران نيز دچار وحشت فراوان شده و ياراي تحمل واما بعد محكو      

آنرا در خود نديده و در شب قبل از اعدام از رفقاي زنداني ويا همدستانش مي خواهد كه همانجا كار او را بسازند 

 و وي را بدست خود بكشند.

و ثبات نشان داده هنوز سرنوشت با او ياري كرده كه  حاال لطفا فكر كنيد كجاي اين شش سال استقامت      

زنداني بوده واز چنگال مردم محفوظ مانده است اگر آزاد ميبود البته صد البته كارش بسال سوم نميرسيد بلكه 

همان ايادي كه بتحريك بعضي هر كسي را ميكشتند كار او را نيز ميساختند و فرصتي براي نوشتن بيان وساير 

 مخفي شده نمييافت .مطالب سست 

من سه مطلب را در اين قسمت اشاره كردم بدون آنكه هنوز شواهد خود را از كتب مربوطه مورد قبول شما      

بياورم اول افكار و تصورات تملك جهان بدست باب بود. دوم انكار و توبه او از مطالب ادعائي ، وسوم وحشت 

 ود كشته شود واينك بترتيب شما را به متن كتب مربوطه راهنمائياز تيرباران و خواستن اينكه بدست همدستان خ

 ميكنم.

 :33نبيل در ص      

 در ضمن عهد و بيعت با مالحسين از باب چنين ميگويد:     

امروز جميع طوائف ملل مشرق و مغرب عالم بايد بدرگاه سامي من توجه كنند و فضل الهي را بوسيله »

اين عمل  شك و شبهه نمايد به خسران مبيني مبتال گردد وتمام مردم دنيا من دريافت نمايند هر كسي در 
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نميگويند كه نتيجه خلقت فوز بفرمان حق است وموفقيت در پرستش خدا بنا بر اين برهمه واجب است 

كه قيام نمايند وكوشش كنند و مانند تو بجستجو پردازند و ثبات و استقامت بخرج دهند تا حضرت 

 ند.موعود را بشناس

 : 141همچنين در ص     

حسين خان به مقدس گفت آيا اول اين كتاب راخوانده كه چگونه سيد باب بملوك وسالطين و » 

شاهزادگان خطاب مي كند كه دست از سلطنت بردارند و باطاعت او بشتابند... آيا خوانده كه بصدر اعظم 

 . مالصادقپادشاه ايران خطاب كرده مي گويد... دست از رياست بردار زيرا وارثين حكومت ارض مائيم..

فرمود اگر صدق ادعاي صاحب اين گفتار مسلم شود وبا داليل متقنه ثابت گردد كه از طرف خداست 

 « در اينصورت هر چه مي گويد درست است وهمه بايد اطاعت كنند زيرا كالم او كالم اهلل است.

وره قيوم االسما) تفسيرس مالحظه ميكنيد كه مال صادق تكذيب نقل قول حسين خان حاكم شيراز را از كتاب     

يوسف( كه طي آن باب حكومت ارض را براي خود ميخواهد ننموده ودر بيانات قبلي او هم ديديم كه هوس 

 تصرف تمام ممالك جهان را در زير امر خود در سر داشته است.

ن فكر ميكرده اند تا نيوبطوريكه در صفحات قبل نوشتم اينها استنتاج من تنها نميباشد بلكه بابيان اوليه نيز چ    

 مينويسد: 411آنجا كه نبيل هم براين عقيده بود ودر ص

)حاجي ميرزا آقاسي( شاه را وادار كرد كه حضرت باب را بدورترين نقطه از زواياي مملكت تبعيد كند... 

اين شخص چقدر نادان بود چقدر گمراه بود نميدانست كه بواسطه اين عمل شاه و مملكت را از نتايج 

همه پيروي امر الهي محروم ميسازد وهمه را بزيان وخسران مياندازد... اين وزير كوتاه نظر نه تنها محمد م

شاه را مانع شد كه بوسيله اقبال بامر الهي مملكت را از سقوط و انحطاط محفوظ بدارد بلكه بدين وسيله 

كرد ... تمام را فداي منصب و  محمد شاه را از فرمانفرمائي وتسلط برجميع ملل و امم عالم نيز محروم

 «مقام خود كرد براي حفظ شئون خود جهان را ببدبختي انداخت.

حاال بحث اينكه از چه راه ميخواست جهان را از بدبختي نجات دهدبه سوزانيدن كتب يا خورانيدن خاك     

 مرقد مالحسين بشرويه؟ بماند براي بعد.

جهان را در زير فرمان خود در سرداشت چگونه با اندك تهديد وچون  اين آقا كه هواي تسلط بر دنيا و نجات    

و فلك تبري نموده و تكذيب تمام مدعيات را مينمايد اگر چه توبه نامه صريح و بخط شخص باب را تمام كساني 

كه بدون جانب داري از وي شرح او را نوشته اند عينا كليشه و زيب كتاب خود كرده اند ولي چون مورد قبول 

شما نيست منهم آنرا ناديده مي گيرم ) بموجب مداركي كه از كتب بهائيان بدست آمده است توبه نامه باب مورد 
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تاييد آنها ميباشد در مقدمه كتاب اصل توبه نامه با ذكر پاره اي از مدارك نقل شده است( وبراي شما حكايت را 

 ن را خواستار ميشوم.همانا از نبيل وعبدالبهاء دنبال مي كنم و قضاوت وجدانيتا

 مينويسد: 162نبيل در ص 

چون حسين خان شنيد سيد باب آمد ه فورا حضرتش را احضار كرد ... وبالفاصله بتوبيخ ومالمت » 

آنحضرت پرداخت ... وگفت ... مگر نميداني چه فسادي برپا كرده دين مقدس اسالم را تحقير نموده 

شخص نيستي كه مدعي دين تازه شده و بلغو احكام قرآن بپادشاه تاجدار ما جسارت ورزيده تو همان 

امر كرده... آنگاه بيكي از فراشان امر كرد سيلي سختي بصورت حضرت باب بزند اين سيلي بقدري شديد 

بود كه عمامه هيكل مبارك بر زمين افتاد) و بسياري نوشته اند كه چوب و فلك شد( ... حضرت باب 

 د هستم و نه واسطه بين امام غائب و مردم.فرمودند من نه وكيل قائم موعو

امام جمعه گفت كافي است از شما خواهش مي كنم روز جمعه در مسجد وكيل تشريف بياوريد و      

در مقابل عموم مردم همين بياني را كه فرموديد مكرر بفرمائيد ... روز جمعه رسيد ... حضرت باب بدر 

شتند ... حضرت باب روي به جمعيت كرده فرمودند لعنت خواست امام جمعه بپله اول منبر قدم گذا

خداي بركسي كه مرا وكيل امام غائب بداند لعنت خدا بركسي كه مرا باب امام بداند لعنت خدا بركسي 

 «كه بگويد من منكر وحدانيت خدا هستم لعنت خدا بركسي كه مرا منكر نبوت حضرت رسول بداند.

 :وعبدالبها در مقاله سياح مي نويسد

 برسر منبر نوعي تكلم نمود كه سبب سكوت و سكون حاضران و ثبوت ورسوخ تابمان گرديد.» 

اما حقيقت اين قضيه اينست كه تا اين موقع سيد علي محمد خود را باب معرفي كرده بود و چنانكه ديديم      

قط باب پس خود را با استعاره ف« اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقيه اهلل » در دستور اذان مقرر داشته بود بگويند

معرفي كرده بود يعني واسطه امام غائب است با خاليق واگر هدفش مستقيما اين بوده كه بگويد باب خداست 

بايد يكجا در اذان ميگفت اشهد ان علي محمد باب اهلل بهمان نحو كه براي شارع اسالم دستور اين بود گفته شود 

نه حروف ابجد بكار رفته و نه كلمات استعاره و پيچيده و مرموز. با در نظر  ديگر« اشهد ان محمد رسول اهلل» 

گرفتن اين مطلب حاال وقتي باب در توبه و تبري خود ميگويد من نه وكيل قائم موعودم و نه واسطه بين امام 

 ميگردم.غائب و مردم يعني اگر در اذان گفتم بگويند اشهد ان علي محمد ... غلط كردم واز كالم خود باز

اين بود كه امام جمعه وحسين خان حاكم هم راضي شده وساكت گرديده اند شما تصور مي كنيد كه امام      

 جمعه و حاكم شيراز اينقدر احمق و نادان بوده اند كه باب بتواند با جمله پردازي آنها را فريب دهد؟

 يان اين واقعه را چنان تفسير نموده اند كه بديهيحاال اينكه مبلغين بهائي براي از دست ندادن مريدان در بين باب

است باب توبه و تبري ننموده زيرا او كه واسطه امام غائب نبوده بلكه خود امام بوده و مظهر حق، پس تبري و 
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توبه در كار نبوده است، مطلبي است سست و در خور كودكان زود باور. وتنها مفيد براي راضي نگاهداشتن 

ق مطلب كه عبدالبهاء ميگويد نوعي تكلم نمود كه سبب سكوت و سكون حاضرات و ثبوت مريدان، اينست ح

 رسوخ تابعان گرديد.

مخصوصا وقتي توجه داشته باشيد كه بحكايت شخص نبيل در ذكر واقعه مجلس وليعهد باب فقط درآنجا      

آن خود را فقط باب امام غائب  براي اولين دفعه خود را قائم موعود اعالم كرد، پس نتيجه ميشود كه قبل از

 ميدانسته است. پس گفتن اينكه لعنت بركسي كه او را باب امام بداند يعني تبري و توبه ازمدعيات.

 :367ولي حكايت وحشت و اضطراب اواز تيرباران شدن آنجاست كه نبيل نقل مي كند در ص      

نمود اگر از دست شماها باشد بهتر است و از جمله ميفرمودند شكي نيست كه فردا مرا قتل خواهند »

گواراتر يكي از شماها برخيزد و با شال كمر مرا مصلوب نمايد همگي گريستند واز اين عمل تحاشي 

نمودند مگر عاشق زنوزي كه برخاست و شال كمر خود را باز نمود وعرض كرد بهر نحو كه بفرمائيد 

 «عمل مينمايم.

اب شهامت اينكار را نيز درخود نمي بيند پس انصراف خود را اعالم و شايد در اين هنگام معلوم ميشود كه ب

 بمنظور آنكه در مراحل اعدام تنها نماند اظهار ميدارد:

طلعت اعلي فرمودند همين جوان انيس من خواهد بود وجان خود را مردانه در راه من نثار خواهد »

 «نمود.

وخود خواهي باب تفكر كنيد. مالحظه نمائيد جوان كمتر از  ودر اينجا شما درميزان سنگدلي و بي رحمي    

بيست سال ساده لوحي كه مسحور تبليغات دروغ و بي اساس گرديده و مجذوب باب شده است آن پدر جواني 

كه مسئول اداره فاميلي بوده است باب بجاي آنكه او را بزندگي و خدمت خلق و فاميل اميدوار كند بالعكس او 

مايد كه با او كشته شود ولي آقاي كاتب وحي را مي گويد تو كتمان كن تا رهائي يابي و آنچه گفتني را تشويق مين

است بگوئي ! چه گفتني بود كه او ميبايستي گفتن؟ آيا نوشته ها كفايت نمينمود كه شخصي بايد مطالب را شفاها 

 بگويد؟ 

بوده ونان را بنرخ روز ميخورده براي رهائي خود نه دوست عزيز اين آقاي كاتب وحي مرد عاقل و هوشياري     

صالح دانسته تكذيب تبعيت باب نمايد و لي آن جوان ساده لوح بعلت شور و ديوانگي جواني چنان شعله ور 

بوده كه تصور مينموده كشته شدن در معصيت باب براي او يعني ثواب دنيا و آخرت و باب هم از اين شيدائي و 

اده كرده وبجاي آنكه از نفوذ موجود خود در او بنفع وي استفاده و نامبرده را نصيحت به ديوانگي او سوء استف

تبري و نجات از كشته شدن نمايد ووظايف مهمتر او را در برابر جامعه و فاميل و طفل صغيرش تاكشته شدن و 

ود شايد ه درمعيت او كشته شبطور عبث وعاطل و باطل از بين رفتن راگوشزد او كند نامبرده را تشويق ، مينمايد ك
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اگر امر باب ادامه يابد اسم اين جوان نيز در معيت او زنده ماند وجسد او را در معيت جسد باب.) اگر حكايت 

دفن اجساد تو ما در كوه كرمل راست باشد( مورد زيارت ساده دالني چند وخرافات پرستاني چون ، واقع گردد 

ودي براي او چه سودي براي فاميل او و چه سودي براي  اجتماع تصور ولي آيا اين مراتب احتمالي را چه س

 اينست نمونه ازرحم و شفقت اين رهبر انقالبي. توان نمود؟

واضافه براين وحشت شب قبل از اعدام، در روز واقعه هم به محض اينكه سام خان تير اول را بطنابي كه او      

مين ميافتد، بديهي است موقع را مغتنم شمرده و قصد فرار داشته كه مجددا را بسته بودند ميزند و نامبرده سالم بر ز

 توسط مامورين مصلوب و توسط دسته سربازان ديگر تيرباران ميشود.

اين نحوه از رفتار اين مدعي الوهيت و ربوبيت و قائميت يعني آقاي رب اعلي نقطه اولي يعني مظهر نهايت     

بينوا مياندازد كه با چه درجه از شهامت و شجاعتي شخصا جام زهر را بدست  شهامت و شجاعت مرا بياد سقراط

خويش گرفته و با كمال آرامش نوشيده و در نهايت خونسردي خود مجري حكم قتل خويش گرديد و با همه 

 اصرار تمام شاگردان و دوستانش كه وسايل فرارش را از هر جهت فراهم كرده بودند وقعي ننهاده وبآنها گفت:

اگر من از قانون فرار كنم پس چگونه ميتوانم افراد را به اجراي قانون تشويق نمايم و حال آنكه اين سقراط      

فيلسوف يوناني كه در زماني حدود سه قرن قبل از مسيح ميزيسته نه ادعاي ربوبيت نموده بود ونه الوهيت ونه 

نوير افكار جوانان الزم ميدانست در نهايت سادگي مظهريت بلكه در كمال خلوص آنچه را براي هدايت مردم و ت

بيان ميداشت و آنان را تشويق به تفكر در مسائل واجتناب از اعتقاد بمطالب بي اساس و خوارق عادات خدايان 

 و رب النوعها مينمود و تحريص به كسب علوم و دانش ودوري از اوهام وخرافات مي كرد. 

 

 سخنی از هدف رب انقالبی
ست عزيزم حاال فكر كنيد مقصود از اين همه آشوب اينهمه كشتار ايجاد اينهمه ناامني و سلب آسايش از دو      

 افراد و مزاحمت دولت وملت و بي خانمان كردن هزاران افرادديگر بوده است؟

انند م ايكاش باب وساير همدستانش مانند مالحسين، قدس، بسطامي وغيره افرادي بودند مطلع بامور و الاقل     

انقالبيون فرانسه كار را بر روي نقشه ونظم متيني و هدف مقدسي انجام داده و با استقامت كامل و اعمال درايت 

 و كفايت كاري از پيش برده واگر خوني ميريختند الاقل نتيجه اي بدست ميآوردند.

ر فرانسه انقالبي بعمل آمدكه بطوريكه ميدانيد حدود پنجاه سال قبل از اين صحنه هاي دلخراش در ايران، د    

نتيجه آن در اكثر ممالك جهان منعكس و اهداف آن درغايت ملل گيتي بمورداجري گذاشته شدبدون اينكه كسي 

بگويد من از طرف خدايم و يا بدون آنكه كسي دين جديدي برپا وبا مشتي مطالب سست عقول وافكار جمعي 

 ساده لوح را بربايد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ه كه تاريخ آن مشهور تمام افراد دنيا ميباشد و خود مبدء شروع عصري از اعصار مهم اين انقالب فرانس     

 تاريخي گرديده.

ميالدي نه تنها موجب تحوالت عظيم در فرانسه گرديد كه تمدن بعدي آن خود مرهون  1711يعني سال      

آزادي فكر و مساوات را تا حدي همان انقالبيون بوده بلكه دامنه اين تحوالت بسيار ممالك نيز رسوخ نموده و 

 در بين ملل جهان تعميم و استبداد را بدرجه مؤثري محدود نمود.

ودربار او و كوتاه كردن نفوذ كشيشان و ظلم و ستم مالكين چندين نفر هم قسم  13براي دفع استبداد لوئي     

سيع مي نمايند كه حتي افراد نظامي را شده وبا اعالم اين اهداف تبليغات نموده و دامنه طرفداران خود را چنان و

نيز با خود همراه ميكنند بدرجه كه پادشاه نامبرده براي دفع اين انقالبيون بافراد قشون خود اعتماد ننموده و افراد 

 ديگري را از آلمان اجير مي كند.

و انقالبيون ر اندك  ولي چون اهداف انقالبيون واضح و مقدس بوده اقدامات پادشاه فرانسه تاثيري ننموده    

مدت زمام امور را در كف گرفته وبساط استبداد پادشاه و نفوذ بي حد كشيشان را در هم پيچيده و اساس جديدي 

 براي ملت خود وضع مينمايند كه خود مدل و نمونه براي پيروي ساير ملل نيز ميگردد.

ته شد پادشاه وملكه اش ماري آنتوات و بسياري مالحظه كنيد با اينكه براي نيل باين اهداف بسيار خونها ريخ    

ديگر گردن زده شدند مالكين بزرگ بدست دهاقين كشته شدند و فراريان بممالك مجاور قشونها فراهم و با 

انقالبيون حمله نموده و شكست خوردند ولي باالخره حاصلي براي ملت فرانسه و ساير ملل ماند وآن تا درجه 

وات و كوتاه كردن دست تشكيالت كليسائي وهر چه هم بود تمام شد نه حزب جديدي رفع استبداد وايجاد مسا

ايجاد شد و نه دين نويني بعرصه ظهور آمدنه فرقه جديدي تا اختالفي براختالف سابق بيافزايد و دامنه كينه و 

 دشمني آن ايام تا سالها ادامه يابد.

و  د وشاه و ملكه نيز بقتل رسيدند ولي دسته بنام انقالبيدرست است كه بسياري از انقالبيون نيز كشته شدن    

دسته بنام درباري باقي نماند تا بعد هم باز باين كشتارها ادامه دهند هر چه بودخود يا بد درست يا نادرست مثمر 

انقالب  نثمريابي ثمر هر چه بود تمام شد با از بين رفتن درباريها وانقالبي ها قضيه خاتمه يافت فقط آثار مفيد آ

 كه بذر مساوات و آزادي فكر بود در بين افراد پاشيده و تا حدودي نيز مستقر گرديد.

وضع ايران ما نيز بي شباهت به فرانسه نبود استبداد و تجمل در باريان ونفوذ بي حد اشراف و فرار متمولين      

 نيز در خود چنين انقالبي مينمود.از دادن ماليان و تحميل همه آن بر دوش ضعيف دهاقين و ضعفا ايران را 

ولي به بينيم آيا باب وهمدستانش مانند انقالبيون فرانسه چنين اهدافي را در سرلوحه كار خود گذاشته بودند     

 يا آنكه صرفا ميخواستند خود جانشين آنها شده و عين آن نفوذ را توسط خود بموردي اجري گذارند.
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وقايع را تجزيه نموده وبا دقت مطالعه و بررسي كنيد مي بينيد كه شايد از دوست عزيزم شما اگر كمي باحوصله 

شق اول گاهي براي تبليغات استفاده مي شده ولي آنه هدف اصلي بوده همانا شق دوم بوده يعني باب و همدستانش 

ود از ده و خصرفاميخواسته اند جانشين و وارث نفوذ روحانيون گردند، ميخواسته اند بساط آنان را درهم پيچي

 چنان نعمت و آقائي و رياست ونفوذ استفاده نمايند.

خوشمزه تر آنكه اينان عالوه برحكومت روحاني بطوريكه ديديم حكومت ارض و سياسي را هم ميخواسته       

 اند.

دم بيائيد رشما وقتي آثار باب و بها رامطالعه كنيد بفراست درمي يابيد كه آنها فقط ميخواسته اند بگويد: اي م    

 اي مردم اگر نوبتي هم باشد حاال ديگر نوبت ماست» فقط و فقط ميخواسته اند بگويند « زيرا علم ما سينه بزنيد

 «بيائيد آقائي و رياست ما را بپذيريد وخمس و زكاه را براي ما بياوريد.

ذ روحانيون و ايجاد عدالت براي اگر واقعا هدف آنها نيز برانداختن استبداد و ظلم درباريان و كوتاه كردن نفو   

ضعفا بود علنا اين مطالب را اشعار ميداشتند و از بستن خود بخدا و اعالم دعاوي بي اساس و بي جا و ربودن 

 عقول ساده دالن و ضعفا خودداري مينمودند.

ه فقط ادسادپس هدف آنها در ادعاي ربوبيت ومظهريت، قائميت و نبوت و ساير مقامات توخالي و تسخير افر    

 و فقط بمنظور تأسيس دسته جديد و تأمين رياست خود و باقي گذاردن نام از اين طريق بوده است الغير.

من خواهش مي كنم شما اين سطور نبيل را بدقت بررسي كنيد به بينيد جز آنكه من نتيجه گرفته ام شما     

 راي من بنويسيد:ميتوانيد نتيجه ديگري بگيريد لطفا هر نتيجه ديگري گرفتيد ب

نفر همدستان اوليه باب چنين آورده كه من عين آنرا بدون حذف جمله  11بعنوان خطابه باب به :   71در ص     

 در اينجا نقل مي كنم:

اي حروف حي اي مؤمنين من يقين بدانيد كه عظمت امروز نسبت بايام سابق بي نهايت بلكه قابل » 

انوار صبح ظهور را مشاهده كرديده و باسرار امرش آگاه شديد كمر قياس نيست شما نفوسي هستيد كه 

همت محكم كنيد و اين آيه قرآن را بياد آريد كه درباره امروز ميفرمايد) وجاء ربك والملك صفا صفا( 

قلوب خود را از آمال و آرزوهاي دنيوي پاك كنيد و باخالق الهي خود را مزين و آراسته نمائيد بواسطه 

بحقانيت كلمه اهلل شهادت دهيد واين آيه قرآن را همواره در نظر داشته باشيد كه ميفرمايد)  اعمال نيك

 فان تولوا يستبدل قوال غير كم ثم يكونوا امثالكم.(

مبادا اعمال شما طوري باشد كه ديگران بيايند و ملكوت الهي را از شما بگيرند و شما بي نصيب بمانيد 

و فتور آميز منقضي شده امروز روزيست كه بواسطه قلب طاهر و اعمال  دوران كفايت عبادت كسالت آور

حسنه وتقواي خالص هر نفسي ميتواند بساحت عرض الهي صعود نمايد و در درگاه خداوند مقرب شود 
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و مقبول افتد) اليه يصعد الكلم الطيب و العمل والصالح يرفعه( شما آن نفوذ مستضعفين هستيد كه در 

ريدان نمن علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين( خداوند قرآن فرموده )ون

شما باين مقام عالي دعوت مينمايد و در صورتي ميتوانيد باين درجه عاليه برسيد كه تمام آمال و مقاصد 

القول و هم نه بدنيوي را زير پا گذاشته باين درجه عاليه شويد كه درقرآن ميفرمايد) عباد مكرمون اليسبقو

بامره يعملون( شما حروف اوليه هستيد كه از نقطه اولي منشعب شده ايد شما چشمه هاي آب حياتيد 

كه از منبع ظهو الهي جاري گشته ايد از خداوند بخواهيد كه شما را حفظ نمايد تا آمال دنيوي و شئون 

ه مرارت تبديل ننمايد من شما را جهات طهارت و انقطاع شما راتيره و آلوده نكند و حالوت شما را ب

براي روز خداوندي كه ميآيد تربيت و آماده ساخته ام وميخواهم كه اعمال شما در مقعد صدق عنه مليك 

مقتدر مقبول افتد راز و اسرار يوم اهلل كه خواهد آمد امروز مكشوف نيست طفل تازه تولد آن روز مقامش 

و جاهل ْآن ظهور درجه اش از عالم اين روز باالتر اينك در طول از بالغين اين امر و امروز بلند تر است 

و عرض جهان پراكنده شويد وبا قدم ثابت و قلب بي آاليش راه را براي آمدن روز خدا مهيا و مسلح 

كنيد به ضعف و عجز خود نظر نكنيد بقدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناي خود ناظر باشيد مگر 

ود غلبه نبخشيد مگر حضرت موسي را بر فرعون و فرعونيان غالب نساخت با خداوند ابراهيم را بنمر

اينكه حضرت موسي جز عصاي خود ديگر مساعد و كمكي نداشت مگر حضرت مسيح را بر يهود غلبه 

نبخشيد با آنه حضرت مسيح )ع( در ظاهر بي نوا و بي كس بود مگر قبايل عرب را در مقابل حضرت 

ن قبايل وحشي در ظل تعاليم مقدسه آن حضرت تربيت شدند و حالشان رسول ) ص( خاضع ننمود آ

تغيير كرد و مهذب گشتند بنابراين بنام خداوند قيام كنيد بخدا توكل نمائيد و باو توجه كنيد و يقين داشته 

پس از اينكه حضرت باب بواسطه اين بيانات روح  -باشيد كه باالخره فتح  و فيروزي با شما خواهد بود

در اصحاب خويش دميدند و مهمترين وظيفه آنان را بآنها گوشزد فرمودند هر يك را مأمور اقليمي  تازه

مخصوص و محلي بخصوص نمودند تا به تبليغ امر اهلل  پردازند و بآنها دستور دادند كه در هيچ جا و 

ند كه قط بگوينزد هيچكسي اسم و رسم هيكل مبارك را اظهار نكنند و معرفي ننمايند ودرحين تبليغ ف

باب موعود ظاهر شده دليلش قاطع است و برهانش متين و كامل هر كه باو مؤمن شود، به جميع انبياء 

 ورسل مؤمن است وهر كه او را انكار نمايد بانكار جميع پرداخته.

تون است مك اينست نمونه از آنجه كه بقول بها و نبيل باب افراد را بدان دعوت مينموده كه حقيقت واقع برمن     

و اين سطور آن قسمتهائي است كه از نظر تبليغاتي براي بها مفيد تشخيص داده شده ومصلحت بوده است كه 

 افشا شده و برمال گردد كه در هر حال نزد شما معتبر است وموفق.

 اما همين مطالب تبليغاتي در هشت مطلب خالصه مي شود:    
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ت بمناسبت ادعاي سيد علي محمد باينكه او خداست يا با خدا رباطه ايام باب عظيمترين ايام روزگار اس-1   

 دارد.

 باب رب است و مؤمنين باو مالئكه.-4   

 اگر بابيان امر باب را قبول نمي كردند خداوند ديگران را مبعوث مي كرد.-6   

 خداوند بابيان را بانتخاب مخصوص مفتخر كرده است.-2   

  طاع از دنيا.توصيه برفتار نيك و انق-3   

 اينكه باب مردم را براي ظهور ديگري آماده مي كند. -3   

اينكه چون ابراهيم و موسي و عيسي و رهبر اسالم بي ناصر و معين موفق به تشكيل دين وتسخير ممالك -7   

 شده اند پس بابيان نيز چنان توانند كرد.

م او را بدانند بباب موعود بودن قبول كنند و هر وظيفه مومن جديد فقط اينست كه شخصي را كه نبايد نا-1   

 كس انكار نمايد انكار جميع پيغمبران را نموده است!؟

خود  474وباضافه براي شما از كتاب گنجينه حدود واحكام تأليف اشراق خاوري آوردم كه چگونه در ص    

 اشاره بحكم جهاد باب كرده و مينويسد:

است و آنچه نگاشته شد اقتضاي مقام را كفايت كند حكم جهاد با  بيانات مباركه در اينخصوص بسيار»

كفار و تاكيد در شدت رفتار با آنان در كتاب قيوم االسماء )تفسير سوره يوسف( كرارا و مرارا از قلم 

اعلي نازل و كمتر سوره ايست كه در اين كتاب مبارك شامل اين حكم نباشد و در كتاب بيان مبارك نيز 

ب) تفسير سوره يوسف و خامس واحد خامس بيان و رابع واحد سادس و سادس عشر حكم ضرب رقا

واحد سابع ( ونجاست احزاب و )رابع عشر واحد خامس( واخراج كفار از قطع خمس) باب رابع از 

 «واحد سادس( و ... و ... و ... نازل گرديده.

كتب نيز جزو اصول اهداف و برنامه باب  وچنانچه بياد داريد ومحتاج آوردن مدرك و سند نيست سوزانيدن    

بوده پس نتيجه اصول اهداف باب كشتار مخالفين او وكساني كه وي را بربوبيت و مرشديت قبول بنمايند بود و 

 نجس دانستن كليه مردم غير عادي و سوزانيدن هر كتاب غير آثار او وتبليغات براي او.

ظمت هاي متصوره براي باب را كه ناشي از تبليغات است حال من از شما خواهش مي كنم چند دقيقه ع    

فراموش كنيد ومبالغات دامنه دار و القاب فراواني را كه براي او آورده اند بدست فراموشي بسپاريد و او را لخت 

 و عريان و بي پيرايه و بدون همه اينها در نظر آوريد.
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ي و وعد و وعيدبافي چند نفر دوستان خود را با پيش خود مجسم كنيد كه خود شما با مقداري چرب زبان    

خويش همدست و همداستان نموده ودر نهاني نقشه ها كشيده و آرزوها بافته و بعد با همين چرب زباني خود 

 شما و آن همدستان موفق شده ايد چند نفر ديگر را با وعده و وعيد با خود همداستان كنيد.

من رب هستم و شما منشعب از من و الجرم « من خدا هستم و شما مالئكه»  آن وقت بيائيد و به آنها بگوئيد    

 بگوئيد اين روز بزرگترين روزهاست كه در ايام روزگار روزي با آن برابري نتواند.

آيا بي درنگ خود شما را خنده نمي گيرد  ؟ آيا مسخره آميز نيست؟ آيا به مشتي كودك ميشود اينگونه حرف     

يد چقدر مشغول كننده و تفريح آور ميشود آن صحنه كه يك جوان بي اطالع و بي تجربه با زد درست فكر كن

چند نفر از خود جوان تر گرد هم جمع شده و آرزوها و تخيالت رياست منشانه و فتح دنيا ببافند و چنان گنده 

پاكي و طهات بر روي گوئي كنند و كلمات رب و خدا و مالئكه را كه علم شده اند براي كمال قدرت وعظمت و 

 خود گذارند.

تنها مطلبي كه در اينجا راست است و منهم بدان معتقدم اينست كه چنانچه افرادي بي ناصر و معين موفق به     

تشكيل حزبي ويا تسخير و تصرف ممالكي گرديدند چرا بابيان نتوانند كرد؟ اين را منهم اگر درآن زمان بودم 

نيست كه يك فرد بتواند با هيچ بهمه چيز برسد چه از لحاظ مالي چه از لحاظ سياسي عقيده ميداشتم زيرا محال 

بيشتر مردمان بزرگ در دنيا از هيچ بهمه چيز  ومقامات بزرگ رسيده اند اين مسائل بطوريكه ميدانيد قسمتي 

 رايط وقت ومنوط است باراده و استعداد و حس جاه طلبي فرد و قسمتي هم بسته است باوضاع و احوال و ش

 محيط با كمي ضعف محيط و كارداني دسته انقالبي كار بسيار ساده ميشود.

ولي درباره بابيان شرايط متناسب نبود زيرا نه محيط آن چنان ضعيف بود كه آنها مي پنداشتند ونه آنكه خود    

 چنان كارداني الزمه را داشتند.

بازار كفر و دين بي مشتري نيست وهيچ رمال و طالع بين و ولي چون بطوريكه در نامه هاي قبلي اشاره كردم    

شارالتان از مشتري ساده بي نصيب نمي ماند اگر بابيان و بهائيان در تصرف ممالك موفق نشدند ولي با استفاده 

 از بازار ساده دالن ممكن است برتوسعه افراد خويش بيفزايند وشايد روزي هم بتصرف ممالك موفق آيند.

ام اين مسائل از موضوع بهائيت و مظهريت و رابطه با قواي ماوراء الطبيعه و امثاله متفاوت بوده وبايد ولي تم   

جدا شوند بلي ممكن بود باب مالك الرقاب ايران شود و ممكن بود بممالك مجاور نيز حمله نمايد و فاتح گردد 

 اينها هيچيك از محاالت نبود.

نقشه وخبرويت در كار نبود موفقيتي بدست نيامد، مگر نه اينست كه يك ولي متأسفانه يا خوشبختانه چون    

قرن قبل از اين وقايع يك سرباز ساده واقعا تحصيل نكرده در اندك مدتي موفق شد مالك الرقاب فرانسه گردد و 

پارت هم اوضع آنرا با اراده آهنين و فكر متين دگرگون سازد و آنرا با سرعتي عجيب توسعه دهد آيا ناپلئون بن
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رب بود و در ارتباط با خدا چه كسي ناصر و معين او بود؟ آيا او بي ناصر و معين موفق بطي مدارج ومراحل 

 نشد؟

 شما خواهيد گفت باز من چه چيز را با چه چيز تشبيه مي كنم عالم سياست كجا و عالم روحانيت كجا؟   

مسائل توجه نمي كنيد متأسفانه سياست واين قبيل نه دوست عزيز! من حواسم كامال جمع است اين شمائيد كه ب

روحانيت ها از هم دور نيستند و هر دويك هدف ومنظور واحد دارند بلكه اين روحانيت همان سياست است كه 

بريا و دروغ لباس ديگر بخود ميپوشاند وبدروغ اعمال خود را بخدا مي بندد و از اين راه نفوذ بيشتري در ساده 

 ند واال هدف هر دو يكي است تحصيل نفوذ و بدست آوردن اقتدار و رياست.دالن بهم ميرسا

مايه و سرمايه مرد سياسي براي نيل به آرزوهاي خود دوست تراشي است و جلب قلوب با كمكهاي متقابل و 

اميدواري ها بدادن امتيازات در صورت حصول قدرت، و سرمايه اين روحاني نماها در جلب افراد در بعضي 

د همان وعده هاي سياسيون است و در مورد افراد ساده و زود باور ريا و دروغ و بهشت فروختن و يا نشستن موار

 در دست راست خدا را وعده دادن، واحيانا نفوذ و رياست دنيا را نيز ضميمه نمودن.

ول ميكرد؟ فورا قب شما خيال مي كنيد مبلغين باب بهر كس مي گفتند بابي ظاهر شده يا قائم موعود آمده طرف    

نه چنين بوده بلكه با هزاران زبان بازي و سياست بافي موفق بجلب يك فرد مي شدند اول پيغمبران سابق را پائين 

 مي آوردند واز آنها نفي معجزات و كرامات ميكردند.

جه مرحله سوم نتي بعد باب را باال برده وكرامات وعلومي باو نسبت ميدادند تا هر دو را همدوش ميكردند و در    

ايمان، باورا توأم بوعده هاي دروغ بي جا و بي اساس مانند ترقي درعالم بعد وعزت ابدي و نام جاوداني و احيانا 

ارد خود و عزت و رياست هاي همين دنيا را نيز اضافه ميكردند تا موفق مي شدند ساده دلي را تسخير و بجمع 

ي از باب مي شنيد به به مي گفت و آنرا خارق العاده وكالم خدا مي نمايند يا فالن بي سواد كه مناجاتي عرب

 پنداشت چرا ؟ زيرا بقول سعدي:

 كمتر از برگ   تره   برخوانست    مرغ   بريان بچشم   مردم   سير

 شلغم پخته  مرغ  بريانست              وآنكه را دستگاه   وقدرت نيست         

ارد شلغم پخته نزد او مائده آسماني و بهشتي است بگذريم از چند نفر امثال حجت كسي كه از مزه مرغ خبر ند    

زنجاني كه داراي سوادي بوده و بداليل متقنه كه ذكر شد ثابت گرديد كه ايماني بباب نداشته و صرفا بمنظور هاي 

نه اطالعاتي  و نه فارسي ومذكوره خود را وابسته بدين حزب كرده بودند بقيه كساني بودند كه نه عربي ميدانستند 

 از نويسندگان عصر بدينجهت سبك نگارش و مطالب باب و بها بنظرشان مرغ بريان مي آيد.

شما خود سستي مطلب را از همين جا دريابيد كه باب بحروف حي ميگويد برويد بگوئيد قائم آمده ولي نام     

س بايد ايمان بياورند و واجد چه صفاتي را قائم مرا ذكر نكنيد ، آيا اين خنده آور نيست ؟ پس اشخاص بچه ك
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موعود بشناسند؟ بعد هم چون باب واضحا نميتوانست بگوي بيائيد در زير علم من سينه بزنيد و چون هدفي هم 

جز رياست و كسب شهرت نداشت، و اينهم هدفي نبود كه بتواند آنرا علنا و آشكارا ابراز نمايد ناچار مي گفت 

اه را براي ديگري صاف كنم و جاده را براي آمدن او هموار نمايم ) اگر راست باشد(اين بهترين من آمده ام تا ر

بهانه بود كه بتواند جمعي را دور خود جمع نمايد و بدون داشتن يك برنامه مفيد برگروهي رياست كند وبا ريا 

فاده د نفوذ باب بود كه مورد استودروغ بافي نفوذ قلبي بهمرساند وهمين مطلب بي اساس و بهانه رياست و ايجا

 بها قرار گرفته وخود را آن شخص معرفي نمود.

اين مسئله را بايد جداگانه تجزيه و بررسي نمائيم در اينجا مقصودم اينست كه تنها هدف باب اين بود كه اي    

ير علم اميرالمومنين نه ز مردم بيائيد زير علم من سينه بزنيد نه زير علم امام حسن نه زير علم امام حسين نه زير

علم رهبر اسالم مي خواست بگويد اي مردم تبعيت از رياست مجتهدين وعلماي اسالم را رها كنيد و بيائيد تبعيت 

از من نمائيد و تقليد از من كنيد ومرا پيروي نمائيد اين بود خالصه هدف باب كه براي نيل بدان از دستور كشتن 

 ديم ابا و امتناعي نداشت.و بستن و غارت نيز چنانكه دي

البته براي زينت دكه و جلب مشتري يك مشت حرفهاي قشنگ را كه هزاران سال نصب العين بشر بوده و سعي 

در اجراي آنها مي نموده برسرزبان خود گذارده و همدستان را بدان نصيحت مي كرده از قبيل لزوم پاكي و طهارت 

 و عدم عالقه بدنيا وامثاله.

يال مي كنيد فيدل كاسترو آن مرد ريشو رهبر انقالب كوبا كه سالها با همدستان خود در كوهسارها شما خ     

بسر مي بردند و همانا بعلت عدم دسترسي بوسايل الزمه تقريبا همه داراي  ريشهاي بلند شده بودند به چه 

مالت و مال بزينت آالت و تج چيزهائي توصيه مي شدند البته فيدل كاسترو نيز بآنها توصيه مي كرد كه توجهي

دنيا نداشته باشند زيرا هدف عالي تري دارند وآن بخيال خودشان استقرار عدالت اجتماعي و دموكراسي در 

مملكتشان بود و قطع ايادي استبداد و ظلم ولي مي بينيم كه باثر آن تحمل ها و رنجها چون بر دولت فائق آمدند 

ر گرديدند تا آنجا كه اكنون بسياري حكومت او را حكومت استبداد و از تجمل و عيش و عشرت نيز برخوردا

 زور مي شناسند.

شما فكر كنيد اگر در جنگهاي واقعه مالحسين و دارابي و حجت فائق مي آمدند و باب را دائر مدار و زمامدار      

مرغ بريان ميخوردند و آيا آن ايران مي كردند آيا باز بهمان وضع مسافر وار باقي ميماندند يا آنكه بوقلمون و 

افرادي كه در قلعه مي جنگيدند باز در غربت و تنهائي بسر مي بردند يا آنكه دختران زيبا روي بحباله نكاح درمي 

 آوردند.
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بديهي است هر مبارزه مقداري از خود گذشتگي و فداكاري را ايجاب مينمايد ولي بعد حصول موفقيت      

غالب در هر چيزجانشين مغلوب ميگردد واز نعمي كه او برخوردار بوده برخوردار صحنه با الكل عوض ميشود 

 ميشود واين يك قاعده كلي است چه در جنگهاي سياسي چه در جنگهاي مذهبي.

شما يقين بدانيد كه از خودگذشتگي و بي عالقگي بابيان بمال دنيا نيز صورت ظاهري بيش نبوده اگرفاتح ميشدند 

 ه تاريخ روزگار نظير آنرا نديده.كارها مي كردند ك

كما اينكه نمونه از آنها را همانا قبل از حصول فتح نهائي و در فتحهاي كوچك از تاريخ نبيل براي شما نقل      

 كردم وخود مي توانيد مقياسي براي فتح نهائي باشد.

بر  تأمين رياست خود و غلبهباب هيچگونه وظيفه جديدي براي مؤمنين تعيين نكرده بود يعني چون هدفي جز 

حكومت وعلما چيز ديگري در بين بوده است دستور ديگري هم در بين نبوده اضافه برآنچه كه ذكر كردم كه 

مؤمنين فقط ميبايستي او را بدون شناختن اسم و رسم باب موعود و خالصه رئيس و فاقد و پيشرو و باصطالح 

ر اذان نيز جمله مرموزي اضافه نمايند كه دال بر شناختن مقام ليدري امروز ليدر بشناسند بعد دستور مي دهد كه د

 اوست.

اما مؤمنين كه به شيوه ساير مذاهب انتظار داشتند دستورات بيشتر و احكام و شريعت خاصي دريافت دارند      

 دائم سؤال مينمودند وكسب تكليف مي كردند ولي جوابي قانع كننده در بين نبود.

 مينويسد: 331در ص چنانكه نبيل 

جناب حجت در طهران باصطالح حبس نظر بودند ونميتوانستند از طهران خارج شوند وبا پيروان »

واصحاب خويش نميتوانستند مالقات و گفتگو نمايند افراد مؤمنين كه در زنجان بودند از جناب حجت 

تا بتوانند مطابق اوامر الهي عمل  درخواست كردند كه تعاليم امر مبارك را براي آنها مشروحا ارسال دارند

كنند حجت بآنها دستور دادند كه تعاليم ونصايح حضرت باب را از اشخاصي كه من آنها را براي تحقيق 

به شيراز فرستاده ام سؤال كنيد و بعضي اوامر ودستورات هم بآنها دادند كه با قواعد مرسومه اسالميت 

 مخالفت داشت.

وقع بيش از دو سال از ادعاي باب گذشته ولي هنوز احكام و شريعتي در بين نبوده و مالحظه كنيد در اين م     

مؤمنين چيزي جز اينكه بگويند مقتدا و رئيس ما باب است وظيفه ديگري نداشتند تا آنجا كه حجت مجبور ميشود 

كت ين خود را سابراي اسكات آنها از پيش خود قوانين و دستوراتي مخالف اسالم وضع و بايشان بدهد و سائل

نمايد واين تنها حجت نبود كه باينكار دست زد بلكه در بدشت نيز بهاو قدوس و طاهره و سايري هر يك خود 

را مقنن و مصلح فرض نموده وهر يك ميخواستند رويه هاي جديدي را در نهضت جديد معمول دارند صحت 

 هائي را كه در اين جا مؤثر ميدانم نقل مي كنم.اين مدعا را در روايات نبيل نيز بخوبي در مي يابيد من قسمت
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حضرت بهاء اهلل هر روز لوحي به ميرزا سليمان نوري ميدادند كه در جمع احبا بخواند هر يك از »

اصحاب دربدشت باسم تازه موسوم شدند از جمله خود هيكل مبارك باسم بها و آخرين حروف حي 

طاهره مشتهر گشتند براي هر يك از ياران بدشت از قلم مبارك حضرت بنام قدوس و جناب قره العين به 

علي توقيعي صادر شد واسم تازه هر يك در صدد توقيع مرقوم شده بود بعضي از نفوس كه پابست 

تقاليد قديمه بودند از حضرت طاهره بحضور مبارك حضرت اعلي شكايت كردند كه مراعات تقاليد 

علي در ضمن توقيعي در جواب آنها فرمودند درباره كسي كه لسان قديمه را نمي فرمايند حضرت ا

عظمت او را طاهره ناميد من چه متوانم بگويم باري در ايام اجتماع ياران دربدشت هر روز يكي از تقاليد 

قديمه الغاميشد ياران نميدانستند كه اين تغييرات از طرف كيست و اين اسامي باشخاص از طرف چه 

د هر يك را گمان بكسي ميرفت معدودي هم درآن ايام بمقام حضرت بهاء اهلل عارف شخصي داده ميشو

بودند وميدانستند كه آن حضرت است كه مصدر جمعي اين تغييرات است و آن بزرگوار است كه بدون 

خوف و بيم اين اوامر را صادر ميفرمايند ...در ايام اجتماع بدشت حضرت بهاء اهلل را يك روز نقاهتي 

داد و مالزم بستر شدند جناب قدوس  بعيادت آمدند ياران نيز تدريجا در محضر مبارك مجتمع  دسته

شدند در اين بين محمد حسن قزويني ... وارد شد و بجناب قدوس عرض كرد حضرت طاهره ميخواهند 

 هبا شما مالقات كنند برخيزند و بباغ ايشان تشريف ببريد حضرت قدوس فرمود من تصميم گرفته ام ك

 ديگر با طاهره مالقات نكنم.

محمد حسن شمشير خود را كشيد ودر مقابل قدوس نهادو گفت من ممكن نيست بدون شما نزد      

طاهره برگردم و اگر تشريف نميآوريد با اين شمشير مرا بقتل برسانيد قدوس با چهره غضبناك فرمود 

نجام خواهم داد... ناگهان حضرت طاهره من هيچوقت با طاهره مالقات نخواهم كرد وآنچه را ميگوئي ا

بدون حجاب و با آرايش و زينت به مجلسي ورود فرمود حاضرين كه چنين ديدند گرفتا دهشت شديد 

گشتند... اينها خيال ميكردند كه ديدن حضرت طاهره بدون حجاب محال است... زيرا معتقد بودند كه 

ست... حاضرين بقدري مضطرب شدند كه حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمه زهرا عليها السالم ا

وصف ندارد عبدالخالق اصفهاني... ازمشاهده آن حال با دست خود گلوي خويش را بريد وازمقابل 

حضرت طاهره فرار كرد واز امر تبري كرد... جناب قدوس كه شمشير برهنه در دست داشتند آثار خشم 

لبد تا حضرت طاهره را بيك ضربت و غضب از رخسارشان آشكار وچنان مينمود كه فرصتي مي ط

شمشير مقتول سازند... حضرت طاهره... آنگاه متوجه حضرت قدوس شده و بايشان فرمودند چرا در 

خراسان امور اساسيه را كه نافع وبه مصلحت امر بود انجام نداديد قدوس جواب دادند من آزاد هستم و 
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باجراي آراء ياران خود وديگران نيستم... روز آنچه را كه صالح و صواب ميدانم مجري ميسازم و مقيد 

پرهيجاني بود در عبادات طريقه خاصي ايجاد شد و رويه قديمه متروك گشت بعضي همراه بودند بعضي 

اين تغيير را كفر و زندقه مي پنداشتند و ميگفتند احكام اسالمي هيچوقت نسخ نميشود عده مي گفتند 

مايد الزم االجري است جمعي معتقد بودند كه جناب اطاعت حضرت طاهره واجب است هرچه بفر

قدوس نايب حضرت اعلي و حاكم مطلق است .. گاهي حضرت طاهره از اطاعت جناب قدوس سر 

 پيچي ميفرمودند و مي گفتند من قدوس را بمنزله شاگرد خود ميدانم.

دارم قدوس ظري ديگري نحضرت باب ايشان را فرستادند تا من به تعليم وتهذيبشان بپردازم و نسب باو ن

هم از طرف ديگر ميفرمودند طاهره در اين امور راه خطا مي پيمايد و پيروان او نيز از جاده صواب بركنار 

و دورند اين محاجه وگفتگو چند روز بين جناب قدوس و طاهره ادامه داشت... بعضي از پيروان چون 

ور نتيجه گرفتند كه ممكن است برحسب ديدند كه حضرت طاهره حجاب صورت را بيك سو نهاده اينط

بمناهي و سيئات مشغول شدند واز مسئله نسخ شريعت بخيال باطل خود اينطور تصور كردند  سهواي نف

كه حريت مضره را پيشه خويش سازند از حدود آداب تجاوز كنند وباجراي هواي نفس خويش مشغول 

حاصل شده بود سبب شد كه ختم خدا بر آنها  شوند اين خيال باطل و سوداي خام كه براي كوتاه نظران

نازل گرديد...باين معني كه درحين توجه بمازندران چون بقريه نياالرسيدند جمعيتي بآنها حمله ور شدند 

وبالي شديدي از دست اعدا برآن عده بي پروا كه از روي هواي نفس بكسر حدود پرداخته بودند وارد 

 «شد.

بودالبته باور كردني نبود ولي خوشبختانه گزارش بها ونبيل است وبراي شما سند اگراينها گزارش  شخص من     

اعظم، خواهش مي كنم يك بار ديگر آنها را بخوانيد تا بوخامت اوضاع بابيان و سخافت رفتار سران آنان با 

 يكديگر و زشتي اعمال و افكارشان پي بريد.

ه هر بابي خود را واجد شرايط براي نسخ احكام و وضع احكام از اين گزارش نه تنها چنين استفاده مي شود ك    

جديد ميدانسته بلكه چنين برميآيد كه باب هنوز تراوشاتي در خصوص استقالل جمعيت خود ويا وضع احكام 

جديد ننموده واز طرفي مالحظه مي شود كه اختالف بين افراد برجسته بابي بحدي بوده كه حتي حاضر بقتل 

 ه اند.يكديگر نيز بود

واين ميرساند كه آنچنان كه من و شما فرض مي كرديم و شما هنوز بدان گمان در ادامه هستيد موضوع جنبه      

ايماني و روحاني نداشته بلكه همانطور كه مكرر گفته ام و نوشته ام حكايت حكايت يك نهضت و قيام انقالبي 

د نفر نيز اتحاد عقيده و مسلك و روش و تصميم و همداستان شدن چند نفر است كه در عين حال خود اين چن
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نداشته و گذشته از اينكه يك نقشه منظم و يك اساسنامه مدون و يك هدف معين جز تحصيل رياست نداشته اند 

 هر يك نيز خود را مافوق ديگري مي پنداشته.

ضر بمالقات او نمي شده مالحظه مي كنيد قدوس از طاهره حتي قبل از اقدامش برفع حجاب متنفر بوده و حا    

تا آنجا كه حتي مي خواسته مأمور او را بكشد واين ميرساند كه تا چه درجه اختالف عقيده بين قدوس و طاهره 

موجود بوده است كه ارتباطي برفع حجاب وي نداشته است ومعلوم نيست طاهره قبال چه كارها ميكرده و چه 

طابقت نداشته، گفتار طاهره ميرساند كه به قدوس نه تنها توجه عقايدي ابراز ميداشته كه با سطع فكر قدوس م

واحترامي نداشته بلكه او را شاگرد خود تصور مينموده و معتقد بوده كه باب او را نزد طاهره فرستاده تا تهذيب 

يه باب او را گنج پنهان خداوند ومطاع براي كل 461شود وچيزي بياموزد آن چنان قدوسي كه بقول نبيل طبق ص 

بابيان قلمداد نموده. تا آنجا كه باب او را مافوق مالحسين باب الباب اعالم و طي دادن دستورات به مالحسين او 

 را مأمور باطاعت و فرمانبرداي از قدوس مينمايد. 

 چنين مذكور: 461در ص     

هي يافت آن گنج از طهران بايد به طرف مازندران روانه شوي در مازندران گنج پنهان خداوندي را خوا»

پنهان را كه شناختي ترا بكارهاي بزرگ مامور خواهد ساخت آن مأموريتها خيلي عظيم است هيچ امري 

 «از اول دنيا در عظمت و بزرگي بآن مأموريتها كه بتو خواهد دادمقابله نتوان كرد...

 :421ودنباله موضوع در ص     

عي از احبا را دعوت كرد... قدوس پرسيد آيا از شب اول ورود مالحسين، قدوس با عزاز ورود او جم»

 آثار مباركه حضرت باب چيزي همراه داري؟ باب الباب جواب داد خير...

قدوس كتاب خطي باو دادندو فرمودند بعضي از صفحات اين كتاب را مطالعه كنيد... مالحسين قريب يك      

كتاب از آن استفاضه نموده وحي الهي و منبع اصلي  صفحه از آن كتاب را خواند... فرمود سر چشمه كه مؤلف اين

است... از سكوت و آثار ظاهره در سيماي قدوس دانست كه صاحب اين آيات و كلمات شخص قدوس است 

بي اختيار از جا برخاست ودر آستانه در بايستاد و با خضوع تمام و احترام كامل گفت گنج پنهاني را كه حضرت 

 «ند آشكارشد االن در مقابل چشم من قرار دارد.باب بمن وعده فرموده بود

مالحظه كنيد چنين شخصي را كه باب داير مدار امور بابيان قرار ميدهد و باب الباب را بامر اجراي دستورات     

ميگويد كه بايد نزد او تهذيب شود و تعليم يابد و از او « لسان عظمت او را طاهره ناميده» او ميكند قره العين كه 

 زخواست ميكند كه چرا فالن كار را نكرد.با

واز طرف ديگر كسي را كه باب مي گويد لسان عظمت او راطاهره ناميده قدوس مورد انزجاب وتنفر قرار ميدهد 

 وازاو روي ميگرداند وحتي مايل بقتل وي ميشود و آنهم به وضع موهني!
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المر مي بود اينهمه چون وچرا دركار نمي آمد اگر دستورات از طرف باب يعني موالي آنها و قائم صاحب ا     

پس چون هر كس بميل خود رفتار ميكرده و تمركزي در بين نبوده موجب حدوث اختالف و برگشتن جمعي 

گرديده هنوز نبيل هزار يك وقايع واقعي را حكايت نكرده و او و بها ذكر حقايق وقايع را كه مخل تبليغات و 

ه، از گذارش آنها صرف نظر كرده اندو اين مطالبي را كه آورده اند موضوعاتي مضر بزرگ كردن امر تشخيص داد

 بوده كه ديگر چاره جز ذكرشان نبوده و راه فراري باقي نمانده است.

طاهره چنان داغ شده بود و براثر نهضت بانوان در اروپا و وصول اخبار آن از طريق تركيه و عراق چنان      

ميكرد در آن موقع با اين قبيل اقدامات مي تواند در ايران رفع حجاب نمايد كاري را  بهيجان آمده بود كه خيال

كه امان اهلل خان پادشاه افغانستان حدود يك قرن بعد نتوانست انجام دهد وبعلت همين موضوع عليه اوانقالبي 

 بعمل آمده و مخذول گرديد، طاهره ميخواست درآن موقع در ايران انجام دهد!

ب ديگر اينست كه اشخاصي كه در بدشت جمع شده بودند هر يك بدلخواه خود قوانين و رسوم اسالمي مطل     

رانسخ كرده و اجراي آنها را ترك مي نمودندبدون اينكه نظام جديد و وضع متيني جانشين آن نموده باشند واين 

ه ه را پيشه ساختند تا آنجا كگذارش نبيل كه مي نويسد افراد مذكور بهواي نفس خود عمل نمودند وحريت مضر

قهر خداوندي برآنها نازل و مورد هجوم افرادي قرار گرفتند ، ميرساند كه بابيان مذكور خيلي كارها را نبايد بكنند 

 كرده اندوبسي اعمال زشت مرتكب شده اند.

ا اگر چنين اگر چه حكايت قهر خداوندي در اين مورد از جمله مطالب بي اساس و عقايد سخيف است زير    

باشد بابيان دائما مورد قهر و غضب الهي بوده اند زيرا هميشه تحت تعقيب و شكنجه بوده ودر هر كجا با كمال 

ذلت مواجه با شكست و كشتار دسته جمعه شده اند واين مسئله ارتباطي به صحت و سقم موضوع و طرز اعمال 

 آن ندارد.

وث بي نظمي بين بابيان واينكه هر كس بدلخواه خود هر كاري ولي قدرمسلم اقرار بها ونبيل است برحد     

 خواسته كرده واز اينجاست كه حتي بعضي به طاهره نسبتهاي بد هم ميدهند.

باري اين بي نظميها و خود سريها و بالتكليفيها ادامه داشت افرادي كه بر اثر تبليغات دامنه دار افراد مؤمن      

رازي باب است يا قائم است و بجرگه او وارد مي شدند فوري مي پرسيدند كه قبول ميكردند كه سيد محمد شي

تكليفشان چيست و چه بايد بكنند در سال اول هيچ تكليفي در بين نبود جز اقرار ببابيت و قائميت سيد علي 

در  امحمد بعد تكليف اين شد كه هر كس مؤمن مي شود بايد برود بخراسان تا موقعي كه علمهاي سياه از آنج

 حركت مي آيد بثواب جميل برسد وبا واقع شدن در زير آن علم دنيا و آخرت را يكجا كسب نمايد.
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كما اينكه ديديم همه بابيان بطرف خراسان ميرفتند و حتي كساني كه در بدشت جمع شده بودند در شرف      

مالحسين از آنجا منتفي و غير حركت بخراسان بودند كه چنانكه گذشت موضوع خراسان با بيرون رانده شدن 

 عملي گرديد.

بعد كه قضاياي قلعه شيخ طبرسي واقع شد عالمت اين بود كه هر فرد مؤمن بايد فوري به قلعه برود و به      

كمك جنگ كنندگان قلعه طبرسي بشتاند اين ديگر بسي مسلم و طبيعي بود زيرا قائم بايستي شمشير بكشد ودنيا 

واقعه قضاياي طبرسي شروع شده بود پس هر مؤمن بايد شمشير خود را برداشته و بدانجا را فتح كند واين با 

 بشتابد.

 :221كما اينكه از قول نبيل موارد مكرر آن را نوشتم ودر اينجا يك موردآنرا تكرار مي كنم ص      

بمؤمنين  البيواز سيد اسمعيل پرسيدم كسي كه بحضرت باب مؤمن شد چه اقدامي بايد بكند وچه مط     

واجب شده حضرت فرمود باب مي فرمايند بر همه مؤمنين واجب است كه براي مساعدت جناب قدوس 

 «بمازندران بروند.

 پس مؤمنين فقط و فقط وظيفه جنگ كردن داشتند حتي در اواخر ايام باب نيز دستورات خاصي در بين نبود.    

 نبيل مي نويسد: 213كما اينكه در ص     

( از احكام واصول تعاليم حضرت باب بي خبر بودند جناب وحيد 1433ين نيريز تا آن ايام) سال مؤمن» 

 مأمور بودند كه مؤمنين نيريز را باحكام و تعاليم امر جديد آشنا فرمايند.

 يعني چنانكه ديديم بآنها بگويند وظيفه ايشان جنگ  در نيريز است و حمله بدولتيان و كشتار ايشان.    

ه مي كنيد هياهوئي برپا شده بود بدون اينكه كسي بداند هدف چيست و نقشه كدام نه بابيان  زنجان از مالحظ

اصول و احكام با خبر بودند ونه بابيان نيزير نه جمع شوندگان در بدشت و نه شركت كنندگان در قلعه طبرسي، 

ادي، پس هر كس خود سرانه هر كاري تنها وظيفه همه در همه جا جنگ بود و در امور مربوط باصول واحكام آز

 ميخواسته بدلخواه خود انجام ميداد تا آنكه باب در اوخر ايام بتدوين بيان و وضع قوانين و احكم مي پردازد.

آنچنان بياني كه بهائيان از شرمندگي سستي آن را مخفي ميدارند و آنچنان احكامي كه بها قبل از گذشتن پنج      

ب آنها را معلق به قبول من يظهر نموده كليه را نسخ و قوانين سست و بي اساس ديگري وضع سال ببهانه اينكه با

مينمايد كه قسمتي از اينها نيز قبل از مرور سي سال توسط عبدالبهاء نسخ مي گردد و اين موضوع رانيز جداگانه 

 تجزيه  كرده و باتفاق شما بررسي خواهيم نمود.

خواستم بگويم ادعاي سيد علي محمد ببابيت و قائميت وجلب همدستاني چون بطور خالصه در اينجا مي      

مالحسين وقدوس و امثاله صرفا بمنظور تأسيس رياستي براي خود وآنها بوده و هيچگونه هدف و مرام معيني 
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 و ديگر در بين نبوده و بعد كه مي بيند افراد هر يك راهي انتخاب و هرج و مرجي ايجاد كرده اند بفكر جرج

 تعديل احكام قرآن و وضع دين جديد ميافتد.

ولي تكرار مي كنم همه و همه اش دور يك هدف واحد دور ميزده است . براي مردم بيائيد زيرعلم من سينه      

بزنيد و در اين اقدامات خود هيچگونه فكري براي منافع عامه نداشته چنانكه وقتي بنا بروايت نبيل راست يا دروغ 

معتمد الدوله كمك خود را به باب پيشنهاد مينمايد و آماده بودن خويش را براي مقابله با شاه گوشزد  منوچهر خان

 :113مي كند باب باو ميگويد م و تو ثمره اين اعمال رانخواهيم ديدو از قبول آن كمك سرباز مي زند ص 

اموال خودم را در نصرت امر يك روز معتمدالدوله در حضور مبارك... عرض كرد... اگر اجازه بفرمائيد » 

شما صرف نمايم ... محمد شاه را... باين امر مبارك تبليغ كنم... يقين دارم كه .. بانتشار امر در شرق و 

غرب عالم خواهم پرداخت ... حكام و ملوك را بامر مبارك و آئين نازنين دعوت مي كنم... همه را تبليغ 

رده... لكن از عمر من و تو در اين دنيا اينقدرها باقي نمانده مي كنم ... حضرت باب فرمودند نيت خوبي ك

 و نمي توانم نتيجه اين اقدامات را كه گفتي به چشم خود به بينم.

من نميخواهم وارد صحت و سقم اين پيشنهاد منوجهر خان شوم وبگويم كسي كه مردم را امر كرد به قلعه     

چنين پيشنهادي را نپذيرفت مگر اينكه در صحت آن وايمان او  طبرسي بروند و جنگ كنند چگونه در اين موقع

 ويا پيشرفت مقصد ايقاني نداشته ؟

ولي در هر حال قدر متيقن اين جمله است كه باب ميگويد از عمر من وتو در اين دنيا چيزي باقي نمانده و     

 نتايج اين اعمال را نخواهيم ديد.

اعمال براي مردم دنيابود يا براي آقاي باب و منوچهر خان ؟ از اينجاست  از شما سؤال مي كنم آيا نتيجه اين    

كه ميگويم باب فقط و فقط قصد تحصيل رياست داشته نه اصالح عالم، زيرا اگر غير اين بود ولو كه هر دوي 

 بابيتآنها ميمردند ولي در صورت عملي شدن نقشه هاي منوچهر خان الاقل دنيا بقول آنها اصالح مي شد زيرا 

 بر دنيا مسلط ميگرديد.

پس بدانيد كه باب تنها هدفش چيده ميوه براي خودش بوده يعني تنها ناظر بحصول رياست و شهرت شخصي     

بوده نه تسلط بابيت در دنيا و اصالح عالم ومردم ودر اين موقع چون در شيراز توبه كره ومقاومت سخت حكومت 

بطور فراري در پنهاني ومخفي گاه مي زيسته از پيشرفت كار خو مأيوس و و علما و ملت را چشيده و اكنون نيز 

خويش را گرفتار چنگال دولتيان ميديده بدين جهان نااميد بوده وفكر ميكرده نخواهد توانست ميوه عمليات را 

 خود بچيند.

ا موهومات كه در اروپبي شك سيد عليمحمد باب وهمدستانش از پاره افكار تازه بعنوان مبارزه با خرافات و     

 رواج يافته بود وخود بخود توسط مسافرين بايران مي آمد برخوردار بوده اند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ولي باب آنه را مستمسك نوين بودن افكار خود قرار داده و زينتي براي جلب مشتري نموده بود زيرا ديديم     

 خود او خرافات و موهومات را تجديد مينمود.

 

 ه جوآب گل آلود وجمال استفاد
بديهي است وقتي سران دسته متجاوز و متجاسري را از بين مي برند تا غائله را خاموش ننمايند، ترحمي      

بساير افراد وابسته بدان حزب هم نمي نمايند زيرا تا اندازه كشتارها و اغتشاشات را مرهون كمك ها و پشتيبانيها 

كشتار باب و غيره كشتار افرادي هم كه بنام بابي شناخته مي شدند و همكاريهاي آنان ميدانند بنا براين در دنباله 

شروع گرديد يا رسمي يا غير رسمي يعني با حمالت فردي عده اي كشته شدند واين موضوع هيچگونه ارتباطي 

 بروحاني بودن موضوع نميتواند داشته باشد.

يجه الهي بودن قيام باب و آن واقعات بگيريم اگر بخواهيم اين جريانات را دليل مظلوميت و روحانيت و بالنت    

 پس هر كجا هم كه كمونيست را تعقيب و شكنجه وقتل كرده اند بايد بگوئيم كه كمونيستي هم امريست الهي.

مورخه ژوالي  1شماره  21من گوشه از قضايائي كه اين ايام در اندونزي گذشته و مجله اليف بين المللي جلد     

موده است بشما نشان ميدهم كه مردم اندونزي با كمونيستهائي كه ميخواستند كودتا نمايند و آنرا گذارش ن 1133

 موفق نشدند ضمن ذكر كشتارهاي دسته جمعي كه عدد آن حتي باور كردني بنظر نميرسد چگونه رفتار نموده اند.

 از جمله مي نويسد:    

بسته در اسارتشان بوده بريده ودر حين عبور في المثل انگشتها و گوشهاي شهردار محلي را كه دست     

 از جايگاه نامزدش با تمسخر باو تسليم ميدارند.

جوان ديگري باچاقوي خود ابتدا گوشها و بعد بيني يك زنداني دست بسته ديگري را بريده و بعد بدست     

 خويش سراو را از تن جدا ميسازد. 

وزانيده وخودش را بمرگ تهديد كرده بودند بمنزل برادر زاده يك افسر كمونيست كه خانه اش را مخالفين س    

اش پناه مي برد ولي اين دو زن و شوهرش او را بخود راه نداده و بالعكس او را تسليم دولتيان مينمايند ودولتيان 

ه چمجددا او را تسليم زن و شوهر ميكنند تا شخصا باعدامش مبادرت نمايند وزن بشوهرش اصرار مي كند تا هر 

 زوتر اين عموي كمونيست را بكشد و او هم عمل ميكند.

وبعد گزارش دهنده اشاره مي كند كه اينها نمونه اي از هزار قضيه ميباشد كه بدين شكل متجاوز از چهار صد     

هزار نفر را قصابي نموده اند تاآنجا كه اين مجله امريكائي كه از لحاظي ضدكمونيستي است اين رفتار مردم 

 نزي را نوعي فناتيسم و شهوت خون و وحشيگري مي نامد.اندو
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البته كمونيستها نيز در موقع قيام خود از ارتكاب اينگونه اعمال و نظاير آن خودداري ننموده اند زيرا از همان     

ي تقماش واز همان جنس بوده اند كما اينكه نويسنده همان مقوله  حكايت مي كند كه كمونيستها وقتي افسران دول

را بازداشت نمودند زنان لخت را در برابر آنان برقص درآورده و بدست همان زنان بدن افسران نامبرده را با چاقو 

 زخمي و چشمان ايشان را بيرون ميآورده اند.

پس اين جريانات منحصر بعوالم و روابط بابيان با مخالفين خود يا كمونيستها با مخالفين خود وبالعكس نمي     

لكه امري است طبيعي و قهري براي مردم خودخواه وماجراجو كه چون برحريف دست يابند ابقا نمي كنند باشد ب

 وآنچه بتوانند عمل ميكنند.

كما اينكه ديديم حتي بابيان كه داعيه روحانيت و اصالح و محبت داشتند از فرصت هائي كه بدست مي     

 مونيستها و ساير افراد.آوردند كمترين گذشتي نمي نمودند تا چه رسد به ك

ودر اين موقع هم كه بابيان بعنوان ياغي گري و ماجرا جوئي شناخته شده و مورد تنفر عامه واقع گرديده بودند     

الجرم مشمول همان جريانات شده و تحت تعقيب وشكنجه و هدم و قتل قرار گرفتند وآنها كه توانستند باطراف 

 عراق عرب رفتند.پراكنده و مخفي شدند و جمعي هم ب

در اين گير و دار خواه ناخواه حزبي كه تشكيل گرديده بود وبنام صاحب الزمان موعود و تحققاتي كه او بايد      

بدهد جمعي بهم متحد شده بودند اكنون در شرف اضمحالل و پراكندگي بود وكسي هم كه به جانشيني باب 

ل استعداد و قابليت و كفايت ادامه آن شور و نشور باب را تعين شده بود يعني ميرزا يحيي معروف بمرآت و از

 نداشت و شايد هم آنچنان كه الزمه اينگونه امور است جاه طلب وطالب نام نبوده است.

ولي بالعكس برادر او ميرزا حسينعلي با بها كه قابليت و استعدادش بيش از برادر كوچكتر مزبور بوده وحس     

م را بحد وفور داشته است بفكر ميافتد كه از آب گل آلو استفاده نموده و رياست جاه طلبي و آرزوي كسب نا

 دسته را بدست آورده و ترضيه خاطر شخصي خود را بهم رساند.

البد شما خواهيد گفت شفا چه ضدو نقيض مي نويسد از طرفي ميگويد همه در تعقيب و هدم قتل بودند از      

 شهرت بفكر رياست چنين دست ميافتد.طرفي مي نويسد بهاي طالب نام و 

دوست عزيز مطلب عين همين است كه ميگويم و بها هم سوراخ دعا را گم نكرده بود وراه راست ميرفت      

گويند جواني عياش كه بزيركي ممتاز بود وارد نيويورك شده و ميخواست بداند منطقه عياش خانه ها و كاباره ها 

 شهر است.و زنان هر جائي در كدام نقطه 

پس از اولين عابر كه برحسب افتاق خود كشيشي بود پرسيد جناب كشيش نزديكترين كليسا كجاست كه مي      

خواهم قدري با خداي خود در خلوت گاه به گفتگو پردازم، كشيش اشاره به محلي كرده وگفت درآنجا كليسائي 

ست آنجا و كليسا ؟ كشيش پرسيد مگر هست ، جوان زيرك با كمال تعجب پرسيد چطور چنين چيزي ممكن ا
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چه شده پسرم جوان گفت آخر آنجا محل كاباره ها وعياشخانه ها و زنان هرزه است چگونه مي شود كليسا در 

 بين آنها واقع شده باشد.

كشيش گفت چه كسي چنين چيزي را بتو گفته است سپس با دست اشاره كرده و آدرس داد كه كاباره ها و 

فالن محل است نه درآنجا كه تو تصور مي كني، پس جواني با سراغ گرفتن كليسا بسهولت محل  عياشخانه ها در

 عياس خانه مطلوب خود را از كشيش جويا و بدان صوب رفت.

حاال درست است كه بها ظاهرا سراغ دسته را مي گرفت كه تحت تعقيب بودند ولي بدين طريق ميدانست     

 أمين نمايد بدون آنكه خود كمترين لطمه ببيند.چگونه رياست و آقائي خود را ت

بها كه جواني جاه طلب و جوياي نام ميبوده ولي استعداد در راه باز كردن در دوائر دولتي را نداشته بها كه      

مي ديديه آشپز زاده بمقام صدارت رسيده يعني تقي پسر مشهدي قرباني آشپز ميرزا ابوالقاسم قائم مقام در اندك 

مبدل به ميرزا تقي خان امير كبير صدراعظم ايران شده و نظاير آنرا نيز ميديده هواي بلند پروازي در سرش مدتي 

 بپرواز ميآمده و اين افكار حتي از او باوالدش هم سرايت نموده است.

عنوان ببااينكه تاريخ ايران چنين وزيري را نشان نميدهد ولي بها و پسرش همه جا صحبت از يك جناب وزير      

پدر خود مينمايند و باو نسبتهاي بزرگ بزرگ ميدهند كه در صورت صحت الزمه اش اين بوده كه وجود چنين 

 شخص بزرگي در تاريخ ايران منعكس بوده باشد.

وحال آنكه اسمي از چنين كسي وجود ندارد و شايد نامبرده سمت منشي گري ويا كفالتي در يكي از دوائر      

 ولي پيشرفتي نداشته و محبوبتي نمي يافته. دولتي داشته است

 چنين نقل مي كنند: 14كما اينكه خود بها و نبيل در ص      

در تاكور نور والد حضرت بهاء اهلل امالك داشتند و قصر بزرگي بنا كرده بودند فرشهاي گرانبها و اثاث » 

 بيانات را فرمودند ومن از لسانهنگفت در آن قصر موجود بود نبيل ميگويد روزي حضرت بهاء اهلل اين 

مبارك شنيدم : وزير مرحوم منزلي عالي داشتند كه همگنانش از اين جهت به ايشان رشك مي بردند 

جناب وزير بواسطه ثروت زياد و نجات نسب و شرافت حسب و بخشش و كرامت و رتبه بلندي كه 

سال افراد عائله نوري كه  40ند مدت داشتند در نظر اشخاصي كه ايشان رامي شناختند بسيار محترم بود

در نور وطهران ميزيستند با نهايت شادكامي و صحت و سالمتي و وسعت عيش روزگار گذراندند... پس 

از بيست سال ناگهان خوشبختي و راحتي بسختي و بليات تبديل يافت و وسعت عيش و و ثروت به 

ه ده بواسطه سيل عظيمي بود كه در قريضيق معيشت و تنگ دستي مبدل شد اولين خسارتي كه وارد ش

تاكور با شدت تمام مهاجم گشت و نصف قصر جناب وزير را خراب كرد... از طرف ديگر دشمنان 

جناب وزير ونفوسي كه بايشان حسد مي بردند سبب شدند كه منصب حكومتي نيز از ايشان مسلوب 
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د ولي فساد اعداء و تفتين حسودان سبب شد ايشان در دربار ايران تا آن وقت داراي مناصب عاليه بودن

 «بركناري ايشان از وظايف حكومتي گرديد

 چنين مي نويسد: 10وعبدالبهاء درمقاله سياح ص      

واز بدايت ظهور باب در طهران... جواني بود از خاندان وزارت و از سالله نجابت از هر جهت آراسته »

ل بوده اند... واين جوان از بدايت نشو ونما در ميان ... واسالفش در ايران مشاهير رجال و محط رجا

سلسله وزراء از خويش و بيگانه بيگانگي معروف ... برنهج اجداد تدرج در مراتب عاليه نخواست... با 

وجود عدم تدريس و تدرس از حدت ذكاء و كثرت نهي در عنفوان جواني چون در مجالس مباحث 

 «اضر گشتي... كل حاضرات حيران...مسائل الهي و دقايق حكمت نامتناهي ح

اين قسمتها را براي آن نقل كردم تا تأييدي در گفتار خود براي شما بياورم كه بهاو پسرش به مقامهاي وزارت      

و نسب عالي و غيره) يعني از طريق وزارت ( چشم ميد اشته اند و آنها را از مفاخر ميشمرده اند واين مطالب را 

 خود بزرگ كردن بكار مي برده اند.براي تبليغات و 

ولي نه تنها هيچگونه دليلي بر راستي اين مدعيات وجود نداشته و ندارد بلكه بالعكس شواهد و قرائن، ضد     

 آنها را هم ثابت مي كند.

 اوال در اصالح آن وقت ايران وزير كسي بوده كه به شغل منشي گري و امثاله تصدي مينموده و اگر اين آقاي    

وزير در دربار قاجاريه مقامي ميداشته) كه خود فخري نبوده است( ميبايستي قصر مجلل را در طهران ميداشته نه 

در ده كوره دور افتاده جنگل مازندران كه بيك باران شديد مواجه با خرابي گردد و با چنان خرابي تمام ثروت و 

ن آقاي وزير ادعائي واقعا صاحب منصب و مقامي امالك جناب وزير از بين برود واز هستي ساقط شودواگر اي

در دربار ميبوده البته داراي لقبي نيز بايد بوده باشد. زيرا تمام كساني كه با شاه ودربار در تماس بودند بعناوين 

مختلفه و خدماتشان صاحب لقب مخصوصي از طرف شاه ميگرديدند حتي از ساير اصناف نيز مشمول اين محبت 

 شاه ميشدند.

كما اينكه پدر و عموي من نيز كه طبيباني بودند بمناسبت خدماتشان بدربار وقت بترتيب با القاب امجد الحكما     

و شهاب السلطنه ملقب شده بودند واين آقاي ميرزا بزرگ نوري نيز اگر لقبي ميداشت بدون ترديد خود بها و 

 مثاله اهميت ميدادند با آب و تاب آنرا ذكر مي نمودند.نبيل و عبدالبهاء كه اينقدر با شرافت و القاب و وزارت و ا

واين خود مؤيد آن است كه آنطور كه مبلغين بها وانمود مي كنند نامبرده حتي در دربار هم وضعي نداشته      

 است.

 مطلب ديگر آنكه اين جناب وزير آنقدر تمكن نداشته كه پسران خود را به تحصيل دانش گذارد.     
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ينكه عبدالبهاء مينويسد بها محروم از تحصيل و تدرس بوده وبطوريكه خودحضرات ميرزا يحيي را نيز كما ا     

مردي بي سواد معرفي كرده اند واز ميرزا موسي معروف به كليم برادر ديگر اينان نيز آثاري از سواد درستي بهم 

نظر گرفتن مرتبت سواد و فهم عزيز  نرسيده بلكه رخت شوري و آشپزي خانه بها را بعهده داشته است و با در

عموي بها كه درصفحات قبل بدان اشارت كردم معلوم ميشود اصوال اين فاميل نه داراي مقام قابل توجهي بوده و 

 نه اهل درس خواندن واين مطالب معاشرت با وزراء و غيره كال تبليغات بوده ومطالبي است عاري از حقيقت.

انكار است كه بها كه شخصي بوده جاه طلب و جوياي نام شخصا در پي كسب ولي اين مطلب غير قابل      

معلوماتي برميآمده ودر ابتداي نامه حاضر اشاره كردم و شواهدي آوردم كه چگونه خوشه چين محضر هر مال و 

 يآخوندي بوده است وتفاوت اين آقاي مدعي وزير زادگي ما با ميرزا تقي خان آشپز زاده اينست كه او در پ

مطالب بي اساس خالي از فايده از قبيل تفسير الف والم و فلسفه بافيهاي مهمل در خصوص خلقت و عالم بعد 

 و غيره رفته و مشتي مردم بي خبر را با اين مهمالت و اراجيف فريب داده.

    براز با اولي ميرزا تقي خان آشپززاده هوش و فراست را صرف فرا گرفتن مطالب مفيد بجامعه خود نموده و     

لياقت و كارداني ببزرگترين مقام موجود در مملكت خود رسيده و يادگاريهاي فراموش نشدني و تأسيسات 

 فرهنگي مفيدي از خود باقي مي گذارد.

باري با وضعي كه خود بها از پدرش نقل مي كند برفرض صحت مقامات او در دربار ايران طولي نمي كشد      

سال نياورده و بكلي از بين رفته وديگر محلي براي پر و بال  40ه خود او دوامي بيش از كه اين مقامات به گفت

يافتن پسر باقي نمي ماند خاصه جواني كه سواد و معلومات الزمه براي كارهاي دفتري را نداشته و بالعكس هواي 

و حوزه درس علما چه  در رمالي و دعا نويسي و رياستهائي در سر مي پرورانده و كعبه آمالش محضر درويشان 

 مدارس و چه در خانه هاي ايشان بوده است.

همانطور كه ديديم تا نداي باب را شنيده و مطالب او را كه مطابق و نزديك سنخ فكر او بوده مي شنود مي      

 دپسندد ومحلي مناسب براي عرض اندام خود مي يابد و با سياست كج دار و مريز شروع بفعاليت در حزب جدي

التأسيس مي كند شما يقين بدانيد چنين كسي هيچوقت شانس و اعتبار اينكه بكارهاي دولتي دعوت شود نخواهد 

 داشت.

واينكه خود و پسرش عبدالبهاء وجارچيش نبيل مي نويسند باو كارهاي عالي دولتي رجوع كردند و قبول      

 ا وقتي پدري برفرض  داشتن شغلي بقولنفرمودند كذب محض بوده و پروپاگاند و تبليغات صرف است زير

خودش بعد مدت كوتاهي از كار رانده ميشود ديگر چگونه پسر بي اطالعش را بكار مي گيرند باينجهت تنها 

محلي كه بها ميتوانسته احساسات جاه طلبانه خود را تأمين نمايد همانا در دنيائي بوده كه بدان قدم گذارد، يعني 

 براي خود. فريب مردم و مريد تراشي
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قضاياي بكش بكش بابيان در بين بود تا آنجا كه منجر باعدام شخص باب و  قلع و قمع  1433وقتي در سال       

 شورشيان نيريز و زنجان ميگردد بها در گوشه و كار باختفا مي گذرانيده.

بها فكر اين ميافتد  كه باصطالح آبها از آسياب مي افتد و قدري آرامش حاصل مي شود 1437ولي در سال      

كه از آب گل آلود ماهي گرفته و عده اي ساده لوح را كه با عقيده و ايماني جمع شده بودند با استفاده از شهادت 

باب گرد خود انجمن ساخته و محل رياستي براي خود داير نمايد و سعي كند از اين طريق بساير آرزوهاي سابق 

 كه بدان اشاره كردم برسد.

ه ميگويم جمعي ساده لوح، بي دليل نيست شما خود فكر كنيد سرهمه اين بابيان به تشخيص شخص اينك     

باب يحيي ازل بوده كه بها و پسرش وساير بهائيان او را شخصي جبون، بي سواد، خائن و مهمل قلمداد نموده 

ست وقتي چنين كسي گل سر اند واين ها را خود ميدانيد و ديگر احتياج باوردن شاهد و دليل در اين زمينه ني

 سبد جمع بابيان شد بقيه را خود قياس خواهيد نمود وبها حق داشته است بعرض اندام پردازد.

پس در دنباله اختفاي خود بكربال ميرود زيرا درآنجا جمع كثيري از بابيان فراري از ايران متمركز بوده اند وبا      

 زد.ه تبليغات بنفع خودمينمايد تا انظار بابيان را متوجه خويش ساسيستم تبليغاتي كه خاص خود او بوده شروع ب

درست مانند افرادي كه اكنون ميخواهن به عضويت محافل انتخاب شوند شروع باداي نطقها در مجالس     

 مينمايند و خوش خدمتي نشان مي دهند تا تحصيل آرائي نمايند.

انتخابات شروع به نطقهاي انتخاباتي و تبليغات براي كارهاي  درست مانند داوطلبان وكالت مجلس كه قبل از     

خود مينمايند و وعده هائي براي آتيه مي دهند بها نيز عين همين كارها را شروع مي كند و ضمنا عذري هم براي 

 مسافرت خودبكربال ميآورد.

 نبيل: 341ص      

ند پس از چندي... بكربال توجه فرمودند ... حضرت بهاء اهلل بيشتر ماه رمضان را دركرمانشاه بسر برد

حضرت بهاء اهلل علت مسافرت خود را از طهران به كربال براي من چنين حكايت فرمودند: امير نظام يك 

روز ما را بمنزل خود دعوت كرد وبا نهايت احترام از ما پذيرائي نمود وگفت سبب مالقات شما اين بود 

مساعدت و تدبير و اقدامات مهم شخص شما نبود هرگز مالحسين  كه ... من بيقين مبين ميدانم كه اگر

و يارانش كه از جنگ جوئي بهيچوجه اطالعي نداشتند نميتوانستند مدت هفت ماه در مقابل اردوي 

شاهنشاهي پايداري نمايند من از مهارت و زير دستي شخص شما كه اينگونه دستورات عجيبه ميدهيد 

انسته ام نشانه كه اشتراك شما را در اين شورشها ثابت كند بدست بياورم بسيار متعجبم ولي تاكنون نتو

 خيلي متأسفم كه امثال شما اشخاص مدبر چرا بايد بشاه و وطن خدمت نكرده و از دربار بر كنار باشند.
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اينك از شما تقاضا دارم در اين ايام كه شاه عازم اصفهان است موقتا بكربال عزيمت كنيد ودر نظر دارم 

ه چون شاه مراجعت كند براي شما منصب امير ديواني را از شاه تقاضا نمايم زيرا كسي ديگر مانند شما ك

براي اين منصب اليق نيست، ما ادعاهاي او را با نهايت قوت رد كرديم و براي قبول منصب نيز حاضر 

 «نشديم وبعد از چندهفته از طهران بكربال آمديم.

د تبليغات و دروغ باقي اين مطالب آشكار است اوال در آرزوي شاهي به سبك شما مالحظه كنيد تا چه ح    

ميآورد بجاي آنكه حقيقت را بگويد كه احضار « ما را دعوت كرد» ذكر مي كند و « ما» شاهان و وزرا خود را 

 شده است) اگراساس قضيه راست باشد( وبعد هم يكي به نعل يكي به ميخ ميزند.

يم خود را يگانه مدبر و گرداننده وقايع بابيه معرفي مي كند وارج و ارزش مالحسين و از طرفي غير مستق    

قدوس را كه درهر حال شجاعتهاي آنها مورد انكار بابيان نبوده پائين ميآورد و بعد هم مي گويد ما تكذيب كرديم 

ر و مزاحمت بها كه حدااكث و چه ارتباطي ميتوان تصور كرد بين اقامت شاه در طهران و يا مسافرتش به اصفهان

يك فرد بابي بوده كه بابيت خود را نيز مستور ميداشته جز استفاده تبليغاتي و خود را بزرگ كردن و مهم جلوه 

 دادن.

آيا صدر اعظم مملكت كسي را كه مي خواهد يكماه ديگر منصب امير ديواني دهد حاال باو دستور خروج از     

درحقيقت تبعيد مي كند؟ اين مطالب را كه مينويسم براي اينست كه شما را متوجه  كشور ابالغ مي نمايد؟ واو را

 نحوه وشكل تبليغات و پروگاندهاي بها نمايم.

آنچه از اين مطالب راست و درست بنظر ميرسد اينست كه بها در هر حال مردي بوده ناراحت و آشوب طلب     

وف دُم بتله نميداده و از گذاشتن هر گونه اثر بر بابي بودن و ماجرا جو و آنچه مسلم است اينست كه بقول معر

خود فرار ميكرده و اكنون هم كه ميخواسته است بكربال برود براي جلب مريد وغيره اين قصه را مستمسك قرار 

داده و براي مهم كردن خود از طرفي و مظلوم ساختن خويش از طرف ديگر همه جا آنرا حكايت مي نموده واز 

 يل تبليغات براي جانفشانيها و فداكاريها ي دروغين خود بسيار دارد.اين قب

 نبيل از خود بها: 314از جمله بحكايت ص 

در لوح حاجي ميرزا موسي قمي چنين فرموديم ... خدا داناست كه ماخودمان را هيچوقت مخفي و » 

وديم كرارا با علما در نور و مستور نداشتيم و در خدمت امر تهاون ننموديم با آنكه در لباس اهل علم نب

مازندران مذاكرات كرديم وحقانيت امر را بآنها ثابت نموديم... اگر اعمال ناقضين نبود نور و مازندران 

امروز از مراكز مهم امري شمرده ميشد واهل آن عموما مؤمن بودند ودر اوقاتي كه شاهزاده مهديقلي 

نور براي نصرت اصحاب خارج شديم و عبدالوهاب را كه  ميرزا قلعه طبرسي را محاصره كرده بود، ما از

يكي از خدام بود قبال فرستاديم تا اهل قلعه را از آمدن ما اخبار نمايدبا آنكه دشمنا اطراف ما را گرفته 
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بودند همت گماشتيم كه بنصرت اصحاب پردازيم خطرهاي گوناگون ما را از اين مقصود بازنداشت... 

ا قدوس عبور مي كر ديم از هر طرف ما را مورد طعنه قرار داده و بصداي بلند چون در كوچه و بازار ب

فرياد ميزدند بابي  بابي و ما نمي توانستيم خود را از رفتار زشت آنان بر كنار سازيم در طهرام دو مرتبه 

ين كه محبس شديم ... اول مرتبه كه حبس شده بوديم بعد از قضيه قتل مال تقي قزويني بود زيرا با مته

بدون گناه گرفتار شكنجه شده بودند همراهي ميكرديم مرتبه دوم در قضيه تير زدن ناصرالدين شاه گرفتار 

حبس شديم همين واقعه سبب شد كه ما را ببغداد نفي كردند بعد از مدتي قليل بكوهستانهاي كردستان 

 ل بحال ما اطالع يافت و غذا ورفتيم ... و وسايل را حتي بكلي براي ما مفقودبود تا آنكه شيخ اسمعي

 طعام براي ما مهيا كرد.

مالحظه ميكنيد ميزان تزوير ريا و تبليغات تا بچه حد ميرسد كه در مقابل آنهمه كارهاي مالحسين و قدوس      

و سايرين يك ناسزا شنيدن و دو حبس را كه هيچيك ارتباطي بفداكاري او در راه نهضت باب نداشته اين چنين 

قلمداد كرده و بحساب خدمت امر الهي مي گذارد تا بتواند خود را جانفشان معرفي و قلب ساده لوحان را بزرگ 

 بخود جلب نمايد.

زيرا حبس اولي را بطوريكه در جاي ديگر شواهد الزمه را از نبيل آوردم براي دادن رشوه و بعلت اخاذي      

اهم داد بعلت اتهام بشركت در توطئه قتل شاه گرفتار شده مأمورين متحمل شده و ثاني را چنانكه بعد توضيح خو

و آنجا هم كه خود براي ساختن آيات فاميل را بي سرپرست رها كرده و بگوشه غربت رفته بحساب جانفشاني 

 و خدمت ميگذارد.

ر هر و د باري آنچه مسلم است اين است كه بها در همه جا با زرنگي ها و تشبث ها از تعقيبات فرار ميكرده     

دو مورد با انكار انتساب خود ببابيت رهائي مييافته در قضاياي تير اندازي بشاه در قضاياي شها سبعه طهران در 

 وقايع مازندران و غيره وغيره .

مثال اينكه در اينجا ميگويد نتوانست خود را به قلعه برساند كذب محض است گذشته از اين بطوريكه در      

كردم و شاهد موضوع را آوردم بها خود در قلعه بوده است منتها چون هوا را مناسب نمي  صفحات سابق اشاره

 بيند بعنوان برگشت خارج ميشود و ديگر برنمي گردد.

 چنين نقل مي كند: 43تا آنجا كه بالنفيلد نيز در ص      

شغول شيخ طبرسي بدفاع مميرزا جاني وميرزا اسمعيل بهمراهي بهاء اهلل براي كمك بابيان كه كه در قلعه »

بودند ميرفتند كه در راه بازداشت شدند بهاء اهلل با كمك يكي از دوستان كه از درباريان بود آزاد ميشود 

 و دو برادر بعنوان غالم واسير فروخته شده وبعدها آزاد ميگردند.
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 وديگران در گير ميمانند اين مطلب شاهد دو موضوع است يكي آنكه گفتم همه جا بها موافق بفرار مي شود     

وديگر اينكه با وجود آزاد شدن از رفتن به قلعه و كمك ببابيان خودداري مي كند وبا ذكر تفصيل اين قضيه از 

نبيل مطالب تبليغاتي و دروغهاي بسيار ديگري نيز براي آن دوست عزيز ثابت ميشود زيرا اين مطالب تقريرات 

 شخص بها است.

 :633نبيل ص      

هجري حضرت بهاء اهلل بر حسب وعده كه بمالحسين داده بودند با چند  1433روز اول محرم سال در »

تن از پيروان و اصحاب از نور بجانب قلعه طبرسي عزيمت فرمودند ميرزا جاني كاشاني و مالباقر تبريزي 

ه ر منزلي كحرف حي و ميرزا يحيي برادر حضرت بهاء اهلل نيز جزو اصحاب بودند... براي استراحت د

از جاده دوربود وارد شدند... جاسوسها از اين قضيه مطلع شدند وخبر بردند مأموري چند آمدند همه را 

گرفتند وچون حضرت بهاء اهلل را رئيس آن دسته تشخيص داده بودند بايشان گفتند دستور شديد و اكيد 

همراهان ل بفرستيم ... حضرت بهاء اهلل ببما داده شده كه هركسي را در اينجا ها ببينيم دستگير كنيم و بآم

خود باشاره دستور دادند كه هر چه نوشتجات همراه دارند در ميان رودخانه بيندازند ... نايب الحكومه 

به محض اينكه خبر گرفتاري اين جميع را از مامور شنيد نورا به مسجد رفت و علما و سادات مشاهير 

مراهان حضرت بهاء اهلل ورقه از آيات حضرت باب يافتند ... از را در مسجد جمع كرد... نزد يكي از ه

حاكم درخواست كردند كه اينها را محو ونابود نمايند... حاكم تصميم گرفت كه بهر قسم شده جلو 

شورش و فساد علما را بگيرد ... از اين جهت بمأمورين دستور داد كه حضرات را بچوب ببندند وگفت 

ا حبس مي كنم تا وقتي كه خود حاكم بيايد و اينها را بطهران بفرستد اول كسي بعد از چوبكاري اينها ر

را كه بچوب بستند مالباقر بود مشاراليه فرياد ميزد من مهتر اسبهاي حضرت بهاء اهلل هستم و عازم مشهد 

اقر را ب بودم غفله مامورين مرا گرفتند ... حضرت بهاء اهلل وساطت فرمودند و باالخره موفق شدند كه مال

خالص كنند وقتي كه خواستند حاجي ميرزا جاني را بچوب ببندند حضرت بهاء اهلل فرمودند او شخص 

تاجريست كه ميهمان من بوده درباره ميرزا يحيي هم فرمودند او نوكر من است وباين سبب او را هم از 

ت بهاء اهلل را بچوب چوب خوردن خالص كردند.. نايب الحكومه اول مردد بود بعد امر كرد فقط حضر

ببندند... همان زحمت و مصيبتي را كه پنج ماه حضرت باب در تبريز از دشمنان خود تحمل فرمودند 

حضرت بهاء اهلل نيز در آمل از دست دشمنان تحمل فرمود  همانطور كه حضرت باب نخستين بار بوسيله 

همانطور حضرت بهاء اهلل اول  دشمنان در منزل عبدالحميد خان داروغه در شهرشيراز محبوس شدند

مرتبه در طهران در منزل كدخدا محبوس شدند) اين همان حبسي است كه مأمورين ميخواستند از بها 
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اخاذي نمايند و ربطي بعالم دين و مذهب نداشته( همانطور كه مرتبه دوم حضرت باب در قلعه ماكو 

 «اكم آمل محبوس شدند.محبوس شدند حضرت بهاء اهلل هم براي مرتبه دوم در منزل ح

 نقل قول شخص بها را چنين مي نمايد: 672در خصوص اين حبس نيز نبيل در ص      

من از حضرت بهاء اهلل شنيدم كه فرمودند هيچ مسجوني بجز من رفتار مالطفت آميزي را كه من از نايب »

و استراحت مرا فراهم الحكومه آمل ديدم مشاهده نكرده است... پيوسته سعي داشت كه وسايل سالمتي 

 كند من درآنجا خيلي راحت بودم.

همانطور كه حضرت باب در نماز خانه شيخ االسالم تبريز مورد ضرب و چوبكاري قرار گرفتند      

حضرت بهاء اهلل نيز در نماز خانه مجتهد آمل مورد چوبكاري وضرب قرار گرفتند همانطور كه حضرت 

د حضرت بهاء اهلل نيز براي دفعه سوم در سياه چاه طهران حبس باب دفعه سوم در چهريق محبوس شدن

شدند) با اين تفاوت كه باب راه فرار نداشت زيرا موجب و مؤسس انقالب و خونريزي شناخته شده بود 

و اعدام گرديد ولي بها موفق شد با تكذيب ارتباط خود با بابيان و وساطت پرنس دالگوركي نجات 

اهلل وهمراهان را در يكي از اطاقهاي جنب مسجد محبوس كردند، مقصود نايب يابد(... باري حضرت بها

الحكومه اين بود كه حضرت بهاء اهلل را باين وسيله از هجوم دشمن خونخوار محفوظ بدارد و در نهاني 

بفراشان خود دستور داد كه ديوار اطاقي را كه محبوسين درآن بودند سوراخ كند و آنها را از آنجا بيرون 

برند اين دستور نايب الحكومه مجري شد... وحضرت بهاء اهلل را از معركه بيرون بردند وبمنزل نايب 

 الحكومه رساندند.

 :672بعد نبيل از قول بها چنين نقل مي كند ص      

نايب الحكومه خيلي مي ترسيد كه وقتي حاكم برگردد بمن اذيتي برساند حاكم آمل عباسقلي الريجاني » 

زو لشكريان به قلعه شيخ طبرسي رفته بود... باو گفتم مطمئن باش خداوند كه مرا از شر مردم بود كه ج

آمل خالص كرد وترا برانگيخت كه با اين احترام از من در منزل خود پذيرائي كني البته قادر است كه 

 ار نمايد... معلومقلب حاكم را نسبت به من مهربان سازد و او را وادار كند كه با من به مهر و محبت رفت

شد حاكم از قلعه بآمل برگشته چون خبر گرفتاري ما را شنيد نفوسي را كه ما را مورد اذيت و آزار قرار 

داده بودند بشدت و سختي توبيخ وسرزنش كرد با لحن توبيخ آميزي فرياد ميزد و بآنها ميگفت چرا 

س ع از خود ندارند اينگونه رفتار كنند .... پگذاشتيد اين ستمكاران با ميهمانان دستگير شده كه قدرت دفا

از چند روز وسيله مهيا كرد و حضرت بهاء اهلل را با همراهان بطهران رسانيد .... اين پيشامد مانع شد كه 

حضرت بهاء اهلل بتوانند خود را به قلعه برسانند... تقدير الهي براين قرار نگرفته بود كه ايشان در قلعه 

به قلعه ميرفتند و بشهادت ميرسيدند ديگر اهل عالم از تعاليم واحكام آن بزرگوار ... تشريف ببرند اگر 
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محروم و بي نصيب ميماندند.) !!؟( ...اين جمله كه ذكر شد نمونه از بلياتي بود كه تحمل فرمودند واين 

ران مورد اي امور بزرگترين برهان است برآنكه آن بزرگوار يگانه شخصي بودند كه جميع قوائي را كه در

اثر بودند بكار ميانداختند وباالخره آن قواي مؤثره را در دوره شريعت بيان بچنان مقام بلندي رسانيد زيرا 

بعد از شريعت بيان مقدر بود كه زمام امور موكول بآن بزرگوار شود و پس از دوره بيان آن نفس جليل 

 «مظهر وحي حضرت كردگار گردد.

ين تبليغات تفكر كنيد و به بينيد پايه پروپاگاندها براي بزرگ كردن و فداكارنشان دادن حاال شما در مطالب ا     

بها به چه نحو بوده است و دروغها تا بچه پايه ميرسده، كسي كه همه جا تقيه مي كند و فرار را بر قر ار ترجيح 

 ستان!ميدهد وبا دادن رشوه حكام و مأمورين را ميخرد، ميشود رجل مؤثر و قهرمان دا

مالحظه كرديد كه بها براي اينكه بابي شناخته نشود بهمراهان دستور مي دهد هر چه نوشتجات از باب همراه      

 دارند برود خانه بريزند.

ولي ساده لوحي يك فرد مو جب ميشود كه با دلبستگي كه بآيات باب داشته آنرا از خود دور نكند و الجرم      

شود ولي بها با همه اين احوال موفق مي شود نايب الحكومه را بخرد و به پشتيباني  دليل شركت آنها در ماجراي

 خود بياورد.

شما مالحظه كنيد آن عباسقلي خان الريجاني كه بجان احدي ابقا نميكرده و هر كجا يك بابي مي بافته مانند      

گونه هم نسبت ببابيان در دل داشته چ بره سر مي بريده و براثر اقدامات مالحسين در قلعه طبرسي كينه عجيبي

 ميشود كه اينجا بهمه توبيخ ميكند كه چرا بها را مورد شكنجه قرار داده اند؟ 

بطور خالصه كشنده بابيان در قلعه چگونه مبدل بحامي بها در شهر ميشود؟ تمام اينها بدليل آنست كه بها      

 وغيره موفق باستخالص گرديده است.انتساب خود را ببابيت  تكذيب كرده وبا دادن رشوه 

وبعالوه آن نايب الحكومه كه به گفته بهاء آنقدر لطف و  مرحمت به نامبرده داشته عباسقلي خاني كه آنهمه      

بها را حمايت ميكرده چرا بها از همه مالطفتها استفاده نكرده وراه حصول به قلعه را براي خود وهمراهان هموار 

 نساخته است؟

سي كه واسطه چوب نخوردن همراهان مي شود خود چگونه مورد چوب خوردن بدست همان نايب ك     

 الحكومه رؤف و مهربان قرار مي گيرد؟
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مالحظه كرديد در حالي كه نايب الحكومه ميترسيد كه وقتي حاكم بيايد با بها بدرفتاري كند) يعني عمل او       

دلداري داده ميگويد همان خدائي كه ترا به من مهربان كرد حاكم را نيز رابمساعدت بابها توبيخ نمايد( بها باو 

رئوف خواهد ساخت و با وصفي كه رفت آيا اين خدا جز رشوه و پول چيزي بوده است؟ يعني همان رشوه كه 

 ينايب الحكومه را رئوف كرده است حاكم را نيز مهربان ساخت و اال دليلي نداشت كه نايب الحكومه بعد چوبكار

 بها تغيير روش داده و نسبت باو مساعد شود و حاكم نيز بعد از آمدن همان رويه نايب خود را دنبال كند.

وانگهي اگر اين خدا همانطور كه من ميگويم رشوه نبوده است وخداي واقعي بوده چرا اين خداي واقعي      

رالدين شاه را نسبت بباب و صداها قلب ميرزا تقي خان را نسبت بباب رئوف نساخت ،چرا اين خدا قلب ناص

 بابي ديگر مهربان نكرد تا از كشتن آها صرف نظر كند.

 بعد شما نحوه مقايسه اين مطالب توخالي را با زندانهاي طويل المده باب توجه كنيد.     

ز انگيبها خود مي گويد در كمال استراحت بوده وبعد آنرا با آب و تاب تمام جزء بليات و مصائب شور      

ميآورد چون در هر حال باب در نزد جمعي از مريدان نمونه تحمل مشقات و حبس شناخته شده بود بها ميخواست 

 وضع خود را همانند او جلوه دهد تا همان مريدان را بطرف خود كشاند.

قط نمونه ف مطالب بقدري بچگانه و تبليغاتي است كه من نميدانم از كجاي آن توضيحات را شروع كنم اينها     

از تبليغات و مطالبي بوده است كه بها با دادن پول و غيره باين و آن ميخواسته زمينه را براي رياست خود فراهم 

كند تا آنجا كه مزدور او نبيل مينويسد همه اين كارها شد. وآقاي بها به قلعه نرفت تا كشته نشود زيرا مقدربود 

 د بهشت برين نمايد؟!خدا شود و دنيا را با تشعشعات مهملۀ خو

 :342واما در كربال چه كرد قضيه را از قول نبيل مالحظه كنيد ص      

هجري بود... چون بكربال رسيدند  1437وحضرت بهاء اهلل بكربال عزمت فرمود آن ايام مطابق با شوال »

هيكل او مجسم مشاهده فرمودند كه سيد عالو عراقي دام فريب گسترده و مدعي شده كه روح القدس در 

است جمعي از مشاهير اصحاب هم مانند شيخ سلطان و ... فريب او را خورده اند و بدامش گرفتار.... 

حضرت بهاء اهلل شيخ سلطان را نصيحت فرمودند كه خود را بدام اينگونه نفوس گمراه نبيندازد واز قيد 

عل هلل در قلب شيخ سلطان مشتبندگي آنان خويش را رها سازد...اين نصيحت سبب شد كه آتش محبت ا

شده از دام اهريمن برست و بيزدان پيوست.... سيد عالو كه خود را تنها و بي مريد مشاهده نمود چاره 

نديد جز اينكه بعظمت مقام و كثرت علم و طهارت ذات حضرت بهاء اهلل اقرار نمايد... حضرت بهاء اهلل 
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ند وحقيقت نورانيه خود را باو آشكار نمودند... اگر روزي در كربال با شيخ حسن زنوزي مالقات فرمود

حضرت بهاء اهلل شيخ حسن زنوزي را منع نفرموده بودند از شدت اشغال وكثرت انجذاب نداي ظهور 

موعود را اعالن مينمود و بشارت رجعت حسيني را بمردم ميداد ... از جمله اشخاصي كه به عظمت رتبه 

 لي طبيب زنجاني بود...بهاء اهلل آگاه شد ميرزا محمد ع

مالحظه كنيد سيد عالو مدعي ميشود كه روح القدس در هيكل او مجسم است بها با زبردستي او را مجبور      

 مينمايد و مريد او را بطرف خود مي كشاند وخود را رجعت حسيني معرفي ميكند.

كر كنيد چه فرقي است بين اين دو سپس سيد عالوه را مظهر شيطان و خود را مظهر يزدان مي نامد شما ف     

وجود وادعا؟ هر دو پي كسب مريد و تأسيس رياست بوده اند وبدروغهاي شاخدار توسط و تشبث نموده اند 

 منتها يكي زبر دست تر و ماهر تر بوده ودكان ديگري را بسته و مشتريان او را بسوي خود جلب نموده.

ه و آنچه مورد دلخواه و انتظارش بوده بهم نرسيده زيرا اوال چون اوضاع ولي در اينموقع بها نيز موفقيتي نيافت     

 نسبتا آرامش يافته بود بابيان ايران برگشته وهر يك بكاري مشغول شده و بابيت بدست فراموشي افتاده بود.

سبكي هر يك بوبعالوه آن شور و جنبش اوليه بابيان روبخاموشي نهاده و اتحادي در بين افراد باقي نمانده و     

ومشربي متوجه شده بودند وديگر آن حرارت و گرمي اوليه وجود نداشت كه بها بتواند مسير آنرا بطرف خود 

 بكشاند و رياست خويش را استوار سازد.

 چنين نقل ميكند: 343كما اينكه نبيل در ص      

واقعه شهادت موالي خود  حضرت بهاء اهلل در عراق بنشر تعاليم الهي منقول بودند اصحاب باب كه از»

هراسان و از صدمات و بليات، اصحاب و مؤمنين بگوشه و كنار متفرق و پريشان شده بودند بواسطه قيام 

 «و اقدام حضرت بهاء اهلل روحي جديد يافتند و از زواياي خمول بميدان خدمت شتافتند.

ده بودند ولي اينكه مي گويد بواسطه قسمت اول اين روايت نبيل صحيح است كه بابيان خاموش و سرد ش      

وقتي نقل قول خود بها را  313قيام و اقدام بها روحي جديد يافته بودند صادق نيست زيرا مي بينيم كه در ص 

مينمايد ميرساند كه نه تنها در آن موقع بابيان خاموش بوده اند بلكه دو سال بعد يعني موقعي كه بها از كوه سليمانيه 

 هنوز بابيان خمول و خاموش و سرد بوده اند.برميگردد نيز 

 :312ص      
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بعد از مدتي قليل بكوههاي كردستان رفتم... چون ببغداد برگشتم مشاهده شد كه از امر باب اثري باقي »

نمانده وآن اساس بكلي فراموش گشته همت گماشتيم تا امر حضرتش را از نوحيات تازه بخشيم واز 

 «جميع اصحاب و مؤمنين را خوف و اضطراب فرا گرفته بود.زاويه خاموش نجاتش دهيم 

پس در موقعي كه بها بعد اعدام باب بعراق رفته و آن سردي و خمود و پراكندگي بابيان را ديده وخواسته       

است آنها را بطرف خود جلب كند موفق نشده وآن وضع تا مراجعت ثاني او بعراق ادامه داشته ولي بها براي آنكه 

ددا حرارت و گرمي بين بابيان تأسيس نمايد وآنها را وادار بفرار از ايران و تمركز در عراق كند باجراي يك مج

 نقشه بسيار مخوفي ميزند و يك تير به سه نشان را مورد عمل خود قرار ميدهد.

 یک تیر و سه نشان

اشت اول آنكه ميرزا يحيي برادر بها براي تأمين رياست خود ودين سازي خويش دو اشكال مهم بر سر راه د    

او توسط باب بجانشيني انتخاب و انظار بابيان متوجه او بود و در ثاني بابيان نسبت باصل موضوع دلسرد شده 

ورو بخمودگي ميرفتند بها در فكر ميافتد كه با يك نقشه ماهرانه اين دو مانع را يكجا برطرف سازد او عقيده 

 موجب اشاعه و افكار كشته شدگان است. داشته كه هميشه فشار و كشتار

بنابراين بفكر مي افتد ترتيبي دهد تا بابيان موجود مجددا مورد تعقيب قرار گرفته و تحت شكنجه وكشتارآيند     

 تابار ديگر مجبور باتحاد شوند و بحرارت و شوق آيند.

حمله قرار داده ونسبت بوي سوء قصد بنابراين نقشه ميكشد كه چند بابي را تحريك نمايد تا شاه را مورد     

 نمايند واين فكر امكان كشتن شاه توسط بابيان را خيلي پيش در مغز او بوده.

 نبيل مينويسد: 311كما اينكه در ص   

من نامه را كه ايلدرم آنرا به احمد نوشته بود بحضور مبارك تقديم كردم فرمودند) يعني بها( ايمان اوالد »

نيست اين شخص در اظهار ايمان كاذب است زيرا بواسطه آن اظهار ايمان مي كند كه قاجار قابل اعتماد 

 شايد روزي بابيها شاه را بقتل رسانند و او را برتخت سلطنت بنشانند.

پس امكان كشتن شاه توسط بابيان چيزي نبوده كه دور از عمل باشد ودر اين عمل اكنون بها سه هدف داشته     

 است:
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شاهي جوان را كه هنوز جانشين معيني نداشت از بين برده و در مملكت هرج ومرج راه مي انداخت و  اوال    

 زمينه را براي اجراي خياالت و ساير نقشه هاي خود مهيا مينمود. 

 کتاب 203تصویر دارد صفحه 

م او قلمداد تيجه تصميچون ميرزا يحيي بعنوان رئيس بابيان انتخاب شده بود پس اين اقدام و كشتار ن ثانيا    

 شده والجرم منجر به دستگيري و كشته شدن او مي گرديد و بها بسهولت از دست اين رقيب نيز خالص ميگردد.

بابيان مجددا مورد تنفر بيشتر عامه قرار گرفته و تحت تعقيب و شكنجه درآمده وناچار از سردي و  ثالثا   

و تمركز در عراق شده و آنجا گرد هم جمع شده واز اين طريق خمودگي بيرون آمده و مجبور بخروج از ايران 

 نيز زمينه را براي رياست بهاي بي رقيب فراهم ميآورند.

براساس اين نقشه ها بها از عراق به طهران آمده وبا كمك مالشيخ علي عظيم چند نفر جوان ساده لوح را      

 كار او را بسازند ولي نقشه كشتار شاه عملي نشده وشاه نجاتميفريبند تا بعنوان انتقامجوئي به شاه حمله نموده و 

 مي يابد و بها از ترس اينكه نقشه اش برمال شود بسفارت روس پناه مي برد.

ولي معذلك براثر فشار دولت دستگير و زنداني و عاقبت هم با كمك سفير روس نجات يافته ومجددا بعراق      

 وردار گردد.ميرود تا از قسمت سوم نقشه خود برخ

زيرا اگر چه شاه كشته نشده وميرزا يحيي نيز قبل از بها موفق بفرار گرديده و جان بدر برده بود، ولي بابيان      

بيچاره دسته دسته هدف انتقام قرار گرفته و بيدريغ كشته ميشوند پس ناچار آنها كه توانستند خود را بعراق عرب 

 ورد بكمال مطلوب او عملي گرديد.رسانيدند و نقشه بها الاقل در اين م

واما اينكه ميگويم بها به سفارت روس پناهنده شد وبعد دستگيري نيز با تكذيب انتساب خود ببابيت و تحصيل     

برائت از شركت در توطئه بعلت كمك سفير روس نجات مي يابد نه تصور كنيد ميخواهم بگويم بها نخود آشي 

مك سفير روس قرار گرفته ونه آنست كه سفير روس نيز بعلت آنكه شوهر عمه بوده واهميتي نداشته كه مورد ك

بها تبعه روس ودر سفارت روس كار مي كرده بدين لحاظ بدو كمك مي نموده بلكه كمك سفير روس به بهاء 

صرفا مزدوري بهاء براي بيگانگان وماجراجويي او بوده است وچون عنصري ناراخت و آشوب طلب بوده است 

ك سفير روس برخوردار شده زيرا اگر صفحات تاريخ ايران را درآن ايام وچندي قبل و بعد آنرا مطالعه از كم

كنيد، وبطوريكه داستان سوئء قصد بشاه را نيز نقل خواهم كرد طي آن مي بينيد كه سفراي روس تزاري و 
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از هر فرصتي استفاد ه مينموده انگليس در ايران چه ها مي كردند و براي تأمين مطامع دول متبوعه خود چگونه 

 اند.

دول روس و انگليس در ايران يك هدف كلي داشتند و آن مطامع ارضي و اقتصادي بود وبراي نيل باين  اوال    

مقصود همانطور كه انگليس درهند بوسيله يك كمپاني تجاري و حصول امتيازات اقتصادي كم كم موفق به بلعيدن 

ند با اجراي همان نقشه ايران را واستثمار تمام آن كشور گرديد، اينجا هم دولت انگليس و دولت روس ميخواست

نيز بين خود تقسيم و يك منطقه نفوذ كوچكي بعنوان منطقه آزاد در بين باقي گذارند وپيوسته با اجراي آشوبها و 

اغتشاشات و اعمال نفوذ در عزل و نصب صدر اعظم ها و وزراء و عمال و غيره مانع اصالحات و سروسامان 

ند تا دولت از طرفي قوت مالي نگيرد. واز طرف ديگر بر اثر مقابله با مخارج يافتن وضع اداري مملكت ميگرديد

سنگين و خارج از حدود عايدات خود مجبور بقرضه از آنهابشود و در برابر آن ، امتيازات و منابعي را بعنوان 

 رهن و تضمين قرضه بدانها واگذار كند.

اشات سياسي و تهي شدن خزانه دولتي طولي نميكشد كه كما اينكه مي بينيم دنبال همين فتنه ها و اغتش     

عايدي تمام گمركات و پست و تلگراف و غيره در گرو قرضه ازآنها درآمده شما در گرو روسها و جنوب درگرو 

 هنديها كه در حقيقت آنهم دولت انگليس بوده درمي آيد وتقريبا حق نظارت براين منابع بدانها واگذار ميشود.

ين اغتشاشات سياسي و اقدامات ماجرا جويان الجرم كار زراعت كه منبع طبيعي كشور بود نيز راكد براثر ا     

ميماند تا آنجا كه معروفست درآن ايام چون زارع قادر باداي ماليات نبوده حاكم قوچان دختران آنها را بجاي 

ا سيصد دختر را به تركمنهماليات جنسي كه گندم بوده مي گيرد و بطوريكه در صفحات تاريخ مندرج است 

 فروخته ودر مقابل هر يك فقط سي وشش كيلوگندم گرفته اند.

در چنين اوضاع بود كه دولت مجبور باخذ قرضه ودادن امتيازات و باالخره فروختن تمام مملكت گرديد تا       

ي ايران را به سه هجر 1643آنجا كه بطوريكه ميدانيد دول روس و انگليس طبق قرار دادي بين خود در سال 

قسمت تقسيم كرده شمال را روسيه منطقه نفوذ خود قرار داده وجنوب را انگليس و فقط منطقه كوچكي را در 

وسط بعنوان بي طرف باقي ميگذارند ودر اين منطقه بي طرف نيز آرام نشسته و از مداخالت خودداري نميكرده 

 اند.

ا از محمد علي شاه پشتيباني و انگليسها از مشروطه خواهان كما اينكه در قضاياي مشروطيت روسها رسم     

 حمايت و علنا در كارها با اعزام سرباز و غيره مداخله مينموده اند.
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تمام اين قضايا شروعش وحدتش تقريبا از زمان فتحعليشاه بوده بنا براين اگر سفير وقت روس در ايران به      

و شخصي ناراحت و ماجرا جور را چون بها كه بازدو بندها و دادن رشوه قضاياي بابيت با نظر توجه مي نگريسته 

و ساير وسايل كارها ميكرده وهوش و استعدادي هم در پشت هم اندازي از خود نشان ميداده حمايت مينمايد و 

 آتش ماجراجوئي و اغتشاشات واقعه توسط او را دامن ميزده كاري ساده و معمولي بوده است.

ي يكي از نقشه هاي اين سفرا ايجاد خرج براي دولت بمنظور ايجاد قرضه بوده چگونه بوقايع بابيان زيرا وقت     

كه آنهمه مخارج و تجهيزات و قشون كشي باين طرف و آنطرف براي دولت فراهم ميآوردند مي تواند بي نظر 

د او هم بتواند نوعي ديگر بلوا باشد و چگونه از حمايت ماجراجوئي ديگر چون بها مي تواند سرباز زند زيرا امي

 و اغتشاش در كشور ايجاد و موجب خرج تراشي ديگر شود.

اگر چه بهاء مداخله خود را در امر سوه قصد بشاه بكلي تكذيب و موضوع رفتن بسفارت روس را جدا منكر     

ليم نمايد را معرفي و تس و وانمود مي كند كه بطيب خاطر بعد شنيدن واقعه سوء قصد باردوگاه شاه ميرفته تا خود

و خود اين تكذيبها و انكارها بقدري خنك و سست و بچگانه است كه احتياجي باداي توضيحات نيست ولي 

چون شما دوست عزيز معتقد با الوهيت و معصوميت و تقدس بها هستيد كه تصور خالف گفته ها و مدعيات او 

ود او و پسرش و دخترش را براي شما نقل مي كنم تا از را نمي توانيد كرد، اينست كه من ناچار گفته هاي خ

 البالي خالف گوئيهاي آنها و تضاد با يكديگر بيان واقع را بدست بياوريم.

 :70ابتدا نص صريح عبدالبها را كه اساس عقيده بهائيان در اينخصوص است ذيال نقل مي كنم مقاله سياه ص      

ي و جسارت و ذنب جسيمي از شخص بابي سر زد كه صفحه بعد اين واقعه )اعدام باب( خطاي عظيم»

تاريخ اين طايفه را سياه و در جهان مدنيت بد نام نمود و خالصه آن واقعه اينست كه در زماني كه باب 

مقيم آذربايجان بود صادق نامي جوان ارادت تام بباب يافته... واز فكر و هوش مسلوب بود چون واقعه 

ين خادم بزعم خويش باوهام خونخواهي افتاد... لهذا از ناداني و جنون... از تبريز باب در تبريز واقع شد ا

برخاسته يك سربطهران آمد و يك نفر ديگر با او همداستان شد وچون موكب شهرياري در شميران مقر 

امتي يداشت بآن سمت توجه نموده العياذ باهلل جسارتي از او سر زد كه لسان تقرير نتواند... باري بغته ق

بر پا شد... باري بعد از وقوع اين خطب جسيم اين طايفه متهم شدند و در بدايت تحقيق و فحصي در 

ميان نبود لكن بعد محض عدالت قرار به فحص و تدقيق و تحقيق گرديد جميع معروفين اين طايفه 

اين اخبار  نموده بود چون باتهام افتادند بهاء اهلل در قريه افچه كه يك منزلي طهران بود سيفيه در تابستان
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شيوع يافت و بناي سياست شد هر كس توانست در گوشه پنهان شد يا آواره اوطان از جمله ميرزا يحيي 

 برادر بهاء اهلل پنهان شد و فراري ... 

لكن  بهاء اهلل در كمال سكون و قرار از افچه سوار شده به نياوران كه مقر موكب شاهي و محل اردوي 

وارد، به محض ورود در تحت توقيف درآمد و يك فوج او را محافظه شديد مينمودند و  شهرياري بود

بعد از چند روز سؤال و جواب در تحت سالسل و اغالن از شميران بزندان طهران حركت دادند و 

اينگونه شدت و سياست از فرط الحاح حاجي علي خان حاجب الدوله بود وهيچ اميد نجات نبود تا آنكه 

رت پادشاهي بنفس نفيس بتأني و بواسطه وزراي تاجداري اين قضيه را از جزئي و كلي تحقيق اعليحض

 و تدقيق فرمودند...

باري ثابت و مبرهن شده كه متجاسر خودسرانه بگمان واوهام خونخواهي آقاي خويش متصدي اين امر 

از  بت گشت به قسمي كهعظيم... گشته و چون حقيقت حال آشكار شد برائت بهاء اهلل از اين تهمت ثا

براي احدي شبهه نماند و حكم دربار بپاكي و آزادگي او از اين قضيه صادر... بهاء اهلل استيذان هجرت 

بعتبات عاليات  نمود وبعد از چند ماه باذن پادشاهي و اجازه صدراعظم و همراهي غالم شاهي مسافرت 

 «عتبات نمود.

 همه كاره او. اين بود گزارش عبدالبهاء پسر بها و    

حال مالحظه كنيد نبيل قضيه را چگونه نقل مي كند مجددا بخاطر شما ميآورم كه گفته هاي نبيل گفته هاي     

خود بهاست زيرا منبع اصلي تاريخ نبيل بطوريكه مكرر اشاره شده نقل قول بهاست خاصه آنكه تمام متن تاريخ 

 نموده است.را بعد تكميل شدن، خود بها مالحظه و تصويب 

 نبيل:347ص     

پس از ميرزا تقي خان امير كبير ميزا آقاخان نوري اعتماد الدوله بصدارت عظمي منصوب گرديد در آغاز »

جلوس خود تصميم گرفت كه بين دولت و حضرت بهاء اهلل را كه رئيس بابيان بودند آشتي و التيام دهد 

ران دعوت كرد حضرت بهاء اهلل كه قبل از وصول لذا نامه بحضرت بهاء اهلل نگاشت و حضرتش را بطه

مكتوب وزير تصميم مراجعت بطهران داشتند پس از وصول نامه عازم پايتخت گرديدند در ماه رجب) 

(وارد طهران شدند حضرت بهاء اهلل پس از ورود يكماه تمام در منزل برادر وزير اعظم مهمان  1431

ا مأمور پذيرائي آن حضرت نموده بود... پس از يكماه بودند صدراعظم جعفر قلي خان برادر خود ر
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حضرت بهاء اهلل بشميران انتقال فرمودند. آقاي كليم ميفرمودند كه جناب عظيم در اين اثنا با حضرت 

بهاء اهلل مالقات نمود و در ضمن مالقات جناب عظيم خيالي را كه مدتها بود در فكر خود پرورش ميداد 

رت بهاء اهلل او را از ماجراي آن خيال فاسد منع نمودند واز عواقب وخيم بحضور مبارك عرض كرد حض

آن تحذير فرمودند كه اين عمل جلب بالياي تازه نمايد. حضرت بهاء اهلل به لواسان تشريف بردند و در 

قريه افچه.... توقف نمودند جعفر قلي خان همچنان در مهمان داري پايدار بود در لواسان بحضرت بهاء 

 خبر رسيد كه دو نفر از بابيان سبك مغز قصد حيات شاه نمودند... يكي را نام صادق تبريزي و ديگري اهلل

را فتح اهلل قمي بود... مطلبي كه دليل بر سادگي وجهالت آن جوان است اينست كه بجاي استعمال اسلحه 

سد شاه توليد كرد مؤثري كه مقصود را فورا حاصل كند ساچمه استعمال كردند كه اندك خراشي در ج

و اگر اين دو نفر از طرف شخصي مدبر و رئيس خود مأمور باين كار بودند البته بجاي ساچمه گلوله 

استعمال ميكردند، استعمال ساچمه دليل است كه اين دو جوان بي مشورت ديگران بفكر ناقص خويش 

جري از اين دو نادان سر زد ه 1431بچنين كار ناهنجاري اقدام نمودند اين عمل زشت كه درآخر شوال 

جلب مصيبت تازه نسبت بياران نمود اصحابيكه از بالياي قبل نجات يافته بودند در اين غائله گرفتار 

شدند... رؤساي كشور وعلماي دين بابيان را دشمن مملكت و دين دانستند و اعالن عمومي بجلوگيري 

ان بود اين واقعه را بحضرت بهاء اهلل پيغام داد از هجوم وحمله ببابيان صادر شد جعفر قلي خان كه شمير

و بحضرتش نگاشت كه مادر شاه از اين واقعه سرتا پا آتش گرفته و در نزد امراي دربار حضرتت را 

بهمراهي ميرزا آقاخان صدر اعظم محرك اصلي و قاتل حقيقي شاه معرفي كرده است صالح آنست كه 

مه را به شخص امين و پير باتجربه بحضور مبارك باقچه فرستاد مدتي در محلي مخفي بسر بريد ... اين نا

... حضرت بهاء اهلل پيشنهد جعفر قلي خان را نپذيرفتند و روز ديگر سواره به اردوي شاه كه در نياوران 

بود رفتند در بين راه بسفارت روس كه در زرگنده نزديك نياوران بود رسيده ميرزا مجيد منشي سفارت 

رت مهماني كرد و پذيرائي نمود جمعي از خادمين حاجي علي خان حاجب  الدوله روس از آن حض

حضرت بهاء اهلل را شناختند واو را از توقف حضرت بهاء اهلل در منزل منشي سفارت روس آگاه ساختند.... 

 تفورا مأموري فرستاد تا حضرت بهاء اهلل را از سفارت تحويل گرفته بنزد شاه امتناع ورزيد و به حضر

گفت كه بمنزل صدراعظم برويد و كاغذي بصدر اعظم نوشت كه بايد حضرت بهاء اهلل را از طرف من 

پذيرائي كني ودر حفظ اين امانت بسيار كوشش نمائي و اگر آسيبي ببهاء اهلل برسد و حادثه رخ دهد 

ا اء اهلل رشخص تو مسئول سفارت روس خواهي بود... مأمورين شاه در بين نياوران و طهران حضرت به

دستگير كردند... از نفوسيكه قصد حيات شاه نموده بودند اول صادق تبريزي گرفتار شد صادق اول كسي 

بود كه با شمشير برهنه بشاه حمله كرده او را از اسب كشيد فورا شاطر باشي و نوكران او را بقتل 
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گير شد... والقاسم تبريزي بود كه دسترسانيدند... دون نفر فتح اهلل حكاك قمي بود كه گرفتا شد... سومي اب

مادر ناصرالدين شاه راآتش بغض و كينه با وجود كشته شدن اينهمه نفوس بي گناه فرو ننشست دائما 

فرياد ميزد و رؤساي دربار راخطاب و عتاب مينمود كه برويد بهاء اهلل را بقتل برسانيد محرك اصلي و 

سايرين آلت هستند دشمن حقيقي پسرم اوست تا او را مسبب واقعي در قضيه پسرم، بهاء اهلل است 

نكشيد قلب من آرام نمي گيرد و مملكت هم آرام نميشود... مأمورين حكومتي درآن ايام در جستجوي 

اتباع باب بودند عباس نوكر سليمان خان را كه جواني مؤمن و باشجاعت بود مجبور كردند وبوعد و 

كومتي در كوچه و بازار طهران گردش كند و اتباع باب را بآنها وعيد وادارش ساختند تا با فراشان ح

معرفي نمايد عباس كه خود را مجبور ديد بجاي بابيان ساير نفوس را معرفي مي نمود مأمورين آن بيچاره 

ها را ميگرفتند نزد حكومت مي بردند و چون مؤمن نبودند از امر تبري مينمودند وبعد از پرداختن مبلغي 

ه مرخص ميشدند... چون مادر شاه در قتل حضرت بهاء اهلل اصرار داشت چندين مرتبه عباس برسم جريم

را بسياه چال بردند و در مقابل حضرت بهاء اهلل حاضر ساختند تا اگر او را در زمره بابيان ديده اظهار 

يكرد وبعد م نمايد در هر مرتبه عباس كه بحضور حضرت مبارك ميرسيد دقيقه چند بصورت بهاء اهلل نگاه

مي گفت من او را تاكنون نديده ام و نمي شناسم... چون از اضرار  ببهاء اهلل مأيوس شدند براي تحصيل 

رضايت مادر شاه در صدد بودند شيخ علي عظيم را مسبب اصلي خيانت بشاه معرفي كنند و باين بهانه 

بود واز گرفتاري حضرت بهاء اهلل او را بقتل رسانيدند ... قنسول روس از دور و نزديك مراقب احوال 

خبر داشت پيغامي شديد بصدر اعظم فرستاد واز او خواست كه با حضور نماينده قنسول روس و حكومت 

ايران تحقيقات كامل درباره حضرت بهاء اهلل بعمل آيد... صدر اعظم ... وقتي معين نمود كه نماينده 

چال بروند مقدمه جناب عظيم را طلب داشتند و از  قنسول روس با حاجب الدوله و نماينده دولت بسياه

محرك اصلي و رئيس واقعي سؤال كردند جناب عظيم گفتند... من خودم اين خيال را مدتهاست در سر 

داشتم كه انتقام باب را بگيرم محرك اصلي خود من هستم اما صادق تبريزي كه شاه را از اسب كشيد... 

كه انتقام موالي خود را بگيرد ولي موفق نشد چون اين اقرار را از دو سال بود نوكر من بود و خواست 

عظيم شنيدند نماينده قنسول و نماينده حكومت اقرار او را نوشته بميرزا آقا خان خبر دادند حضرت بهاء 

اهلل از حبس خالص شدند و جناب عظيم را بجالد تسليم كردند... بدخواهان از ناداني ميرزا يحيي استفاده 

ه و آن نادان باميد رسيدن به منصب و مقامي با بدخواهان همراه شد و اخبار وحشتناكي بهمدستي كرد

اواز حضرت بهاء اهلل بشاه ميدادند ناصرالدين شاه از وزير كبير بشدت مؤاخذه كرد كه چرا تا اين حد در 

شد  توبيخ متأثر حصول امنيت مملكت تكاهل ميكند و ريشه فساد را قطع نمي نمايد صدر اعظم از اين

... فورا لشكري باقليم نور اعزام... و پس از تارياج همه را آتش زده و با خاك يكسان نمودند.... دامنه 
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فتنه طهران و مازندران بسرتاسر ايرا كشيد ومخصوصا در يز و تبريز آتش فتنه باال گرفت طهماسب ميرزا 

رفته بودند سيصد نفر آنها را دوتا دوتا بر مركبهاي در شيراز عده اي را شهيد كرد... ششصد نفر آنها را گ

برهنه سوار كرده بشيراز بردند ودرآنجا بعضي مردند ... حكومت ايران بعد از مشورت بحضرت بهاء اهلل 

امر كرد كه تا يكماه ديگر ايران را ترك نمايند... قنسول روس ازحضرت بهاء اهلل تقاضا كرد كه بروسيه 

ازآنحضرت پذيرائي خواهد نمود حضرت بهاء اهلل قبول نفرمودند وتوجه بعراق را بروند و دولت روسيه 

 ترجيح دادند.

اينهم گزارش نبيل كه تقريرات خود بها است، حاال مالحظه كنيد دختر خانم بها داستان را چگونه براي بالنفيلد     

ست كه در موقع حدوث واقعه فرد مميزي نقل مي كند والبد ميداند اضافه برآنكه اين مطالب تقريرات دختر بها ا

 بوده مطالب آن بتصويب عبدالبهاء و محفل روحاني لندن نيز رسيده است.

 :20ص     

خوب بخاطر دارم كه يك روز توسط يك جوان با بي نيمه ديوانه سوء قصدي بحيات شاه شده بودپدرم »

با كمال شتاب و پريشاني بمادرم مراجعه  در خانه ملكي ييالقي ها واقع در نياوران بود... ناگهان خادمي

 و خبر داد كه آقا توقيف شدند....

بالفاصله تمام فاميل و دوستان و خادمين باوحشت از خانه ما فرار كردند باستثناي خادمين اسفنديار     

... و يك زن... ميرزا موسي برادر پدرم... مادرم و سه اوالدش را كمك نمود تا در محل امني مخفي شويم

ميرزا يحيي با كمال وحشت بمازندران فرار و درمحلي مخفي گرديد... اخبار وقايع بواسطه خواهر مهربان 

پدر بزرگم كه عيال ميرزا يوسف نامي از اتباع روس و رفيق قنسول روس در طهرام بود بما ميرسيد... در 

مگر زن ميرزا يوسف كه عمه  اين ايام احدي از دوستان و فاميل جرئت نميكردند بمالقات مادرم آيند

ميرزا يوسف  -پدرم باشد... يك روز ميرزا يوسف دريافت كه ... ماليان در صدد كشتار پدرم هستند

موضوع را با قنسول روس در ميان نهاده واين دولت ذي نفوذ تصميم بر خنثي نمودن اين نقشه گرفت 

بعرصه ظهور آمد قنسول روس بدون صحنه جالب توجهي در محكمه كه احكام اعدام را صادر ميكرد 

اندك بيمي قيام نموده واعضاي محكمه را مخاطب ساخته وگفت آيا تاكنون باندازه كافي انتقام بيرحمانه 

خود را نگرفته ايد ... چگونه ممكن است كه شما ها حتي بتوانيد چنان فكر كنيد كه اين محبوس عالي 

آيا بر شماها معلوم نيست كه آن  -اه را كشيده باشدنسب نقشه چنان عمل احمقانه سوء قصد بحيات ش

تفنگ مهمل كه مورد استفاده آن جوان بيچاره قرار گرفته بدرد كشتن يك پر نده هم نميخورد، مضافا 
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براينكه نامبرده ديوانه مشهور بوده... من تصميم دارم كه اين شريف زاده بي گناه) يعني بهاء( را تحت 

بنابراين برحذر باشيد زيرا اگر يك موي از سر او كم شود براي تنبيه شماها  حمايت دولت روسيه درآورم

نهرهاي خون در اين شهر جاري خواهد شد اميدوارم باين اخطار من كمال توجه را مبذول داريد وبدانيد 

كه در اين موضوع دولت متبوع من پشتيبان من است... طولي نكشيد كه شنيديم حاكم از ترس اينكه بي 

هي باخطار سخت قنسول روس نشود فورا دستور آزادي پدرم را ميدهد ودر عين حال حكم به تبعيد توج

 «او و فاميلش صادر ميگردد.... ده روز مهلت تدارك سفر داده شده بود.

خواهش ميكنم يك بار ديگر اين سه گزارش را بدقت بخوانيد و مطالب آنرا با يكديگر مقايسه كنيد تا ميزان     

ي بودن موارد فرار و تبرئه بهاء را در مداخله و تهيه توطئه بخوبي دريابيد و بالعكس جهاتي را كه ميگويم ساختگ

بها اين تصميم بيرحمانه براي استفاده سه مطلب خونريزي مخوف بمورد اجري گذارده ويك تير به سه نشان زده 

   شوقي افندي در كتاب قرن بديع جلد دوم جريان تيراندازي را چنين نقل مي كند: :  پی نوشت کتاب) [دريابيد.

 :13صفحه 

يكنفر بابي بنام صادق تبريزي كه از شهادت موالي محبوب خويش سخت دچار حسرت و تأثر گرديده 

در  قاماز كثرت احزان حالت طبيعي خود را از دست داده بود ديوانه وار در مقام قصاص برآمد و فكر انت

مخيله خود بپرورانيد و چون بزعم خويش محرك اصلي ومسبب واقعي اين جنايت را شخص شاه 

تشخيص داده بود نظرش متوجه مقام سلطنت گرديد و قصد حيات وي نمود. صادق در يك دكان قنادي 

تح اهلل ام فدر تهران كار ميكرد و امرار معاش مينمود و در تنفيذ اين فكر با يكنفر جوان گمنام ديگر بن

قمي همعهد و همداستان شد آنگاه دو جوان متفقا بجانب نياوران كه اردوي دولتي درآنجا چادر زده و 

مقر موكب شهرياري بود رهسپار گرديدند صادق بعنوان يكنفر رهگذر بيگناه در كنار راه بايستاد و هنگامي 

رج ميشد با طپانچه اي كه همراه كه شاه سوار بر اسب بعزم گردش صبح از قصور وحدائق سلطنتي خا

 داشت او را مورد حمله قرار داد و تيري به جانب وي پرتاب نمود.... 

 :66صفحه     

هنگامي كه قضيه سوء قصد اتفاق افتاد حضرت بهاء اهلل در لواسان تشريف داشتند و ميهمان صدر اعظم »

ر صدراعظم جعفر قلي خان كه مأمور پذيرائي بودند و خبر اين واقعه هائله در قريه افجه بايشان رسيد براد

آن حضرت بود از حضورشان استدعا نمود چندي در يكي از نقاط حول و حوش مختفي شوند تا آن 

غائله آرام گيرد و آن فتنه خاموش شود ولي وجود مبارك اين رأي را نپسنديدند حتي شخص اميني را 
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مرخص فرمودند و روز بعد با نهايت متانت و  هم كه براي حفظ و حراست هيكل انور گماشته بودند

خونسردي بجانب نياوران مقر اردوي سلطنتي رهسپار شدند. در زرگنده ميرزامجيد شوهر همشيره مبارك 

سمت منشي گري داشت آن حضرت Prince  Dolgorokiكه در خدمت سفير روس پرنس دالگوركي 

ير بود رهبري و دعوت نمود آدمهاي حاج عليخان را مالقات و ايشان را بمنزل خويش كه متصل بخانه سف

حاجب الدوله چون از ورود آن حضرت باخبر شدند موضوع را بمشاراليه اطالع دادند واو مراتب را 

شخصا بعرض شاه رسانيد، شاه از استماع اين خبر غرق درياي تعجب وحيرت شد و معتمدين مخصوص 

در اين حادثه متهم داشته بودند تحويل گرفته نزد شاه  بسفارت فرستاد تا آن وجود مقدس را كه بدخالت

سفير روس از تسليم حضرت بهاء اهلل امتناع ورزيد واز هيكل مبارك تقاضا نمود كه بخانه     بياورند.

صدر اعظم تشريف ببرند ضمنا از مشاراليه بطور صريح و رسمي خواستار گرديد امانتي را كه دولت 

 «حراست او بكوشد.روس بوي ميسپارد در حفظ و 

 :16صفحه     

از يكطرف وساطت و دخالت پرنس دالگوركي سفير روس در ايران كه بجميع وسائل درآزادي بهاء اهلل »

بكوشيد و در اثبات بي گناهي آن مظلوم آفاق سعي مشكور مبذول داشت.... موجبات استخالص و نجات 

 . پایان پی نوشت ]« (هيكل مبارك را از چنگال دشمنان لدود فراهم آورد.

مالحظه كنيد عبدالبهاء مي گويد صادق از همان موقع اعدام باب تصميم بانتقام جوئي گرفته ويكسر از تبريز     

براي عمل به طهران ميآيد و اين گفتار براي آنست كه برساند صادق خود سرانه اينكار را كرده و نه بتحريك بها، 

باب درتبريز نبوده است تا آنطور كه عبدالبهاء مي گويد يكسر بطهران آمده اوال صادق تبريزي در موقع اعدام 

 باشد.

 مي نويسد: 346ودليل اين مطلب تاريخ نبيل است كه در ص     

چهل روز پيش از آنكه مامورين مزبور به چهريق وارد شوند حضرت باب جميع الواح و نوشتجات »

قلمدان و انگشترهاي عقيق و مهري خود را در جعبه  خود را جمع آوري فرمودند و همه را به ضميمه

نهادند و بمالباقر حرف حي دادند. وفرمودند بايد بروي واين امانت ها را بميرزا احمد برساني مالباقر 

فورا براه افتادوبعد از هجده روز به قزوين رسيد درآنجا دانست كه ميرزا احمد از قزوين بجانب قم 

ف قم رهسپار گشت ودر نيمه ماه شعبان وارد شد من درآن ايام باصادق تبريزي مسافرت كرده مالباقر بطر

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

در شهر قم بودم منزل من با ميرزا احمد در محله باغ پنبه قم بود هر دو با هم در يك منزل بويدم صادق 

 «تبريزي را ميرزا احمد بزرند فرستاد كه مرا با خودش به قم برگرداند.

نيمه شعبان صادق تبريزي در قم بوده است نه تبريز و تازه بعد نيمه شعبان نيز صادق مالحظه مي كنيد كه در     

بزرند رفته و بقم برمي گردد و بقرار حكايت نبيل براي ديدن امانات باب نيز البد چند روزي هم در قم باقي بوده 

 شعبان يعني روز اعدام باب ميشود. 41كه تقريبا مقارن با 

شعبان در تبريز بوده باشد  41توانسته است آنطور كه عبدالبهاء مدعي است صادق در پس بهيچوجه نمي      

واگر بر فرض محال قصد حركت به تبريز هم كرده باشد بهيچوجه نمي توانسته بمو قع آنجا برسد زيرا ديديم كه 

زه طي ن را هيجده روبا اينكه باب مالباقر را دستور ميدهد فورا حركت نمايد او فقط مسافت بين تبريز و قزوي

 كرده است پس براي صادق امكان نداشته است همان مسافت را دو روزه طي كند.

در ثاني بين اعدام باب و واقعه سوء قصد بحيات شاه درست دو سال ودوماه طول كشيد وحال آنكه كسي كه     

مي گذارد زيرا البته مرور زمان  آنچنان كه عبدالبهاء حكايت كرده گرم انتقامجويي است آنرا فورا بمرحله اجري

آنرا بسردي ميآورد پس صادق به تصميم خود بدين عمل مبادرت ننموده بلكه تحت تأثير تبليغات و تشويقات 

 ديگري بعد دو سال ودو ماه آلت دست شده است.

هران ويد در طاز طرفي گزارش دختر بهادر دفاع قنسول اشاره تنها بيك نفر است و حال آنكه عبدالبهاء مي گ    

يك نفر ديگر هم به صادق ملحق شده، واز طرفي ديگر نبيل وبها ذكر چند نفر را مي كنند كه چهار نفر آنها را 

 نبيل باسم ياد مي كند.

 پس يك نفر صادق تنها داستاني مجعول بوده و قضيه برمي گردد بدستور و نقشه بها.    

كر چنين كاري نبوده چطور شد  كه به محض آنكه بها از عراق بعالوه شيخ عظيم نيز دوسال و دوماه در ف    

 بايران برگشت در ظرف يكماه فوري شيخ عظيم بعد دو سال بكفر انتقام افتاد؟

اين نيست جز اينكه بهاشيخ عظيم را وادار و تشويق بانجام اين عمل نموده و شيخ عظيم نيز چند نفري را     

 نمايند.فريب داده و بعمل حمله مبادرت مي 
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اگر بها شيخ عظيم را وادار باينكار نكرده بود ودر اين قول كه اخير الذكر اظهار داشته كه در چنين فكري نبوده     

راستگو باشد الاقل بايد بها مراتب را بآن صد راعظمي كه مدعي است باو عطوفت داشته خبر دهد تا از اجراي 

 نمايد.احتمالي فكر وحشت آور شيخ عظيم جلوگيري 

نفس اينكه بها آشنايي به فكر شيخ عظيم داشته) بر فرض محال كه دستور خود بها نبوده باشد( ميبايستي فورا     

مراتب را اطالع مي داده تا دولت احتياطات الزمه را بعمل آورده واز عمل جلوگيري كند و بالنتيجه از كشته شدن 

ممانعت بعمل آورد حداثر اينكه اگر بها قصد شيخ عظيم را صدها نفر بآن وضع فجيع من جمله خود شيخ عظيم 

به حكومت خبر مي داداين بود كه شيخ عظيم تنبيهي موقتي مي شد واين تنبيه مختصر البته بمراتب بهتر از آن 

 بود كه خود او كشته شود و صدها نفر ديگر بي گناه معدوم گردند.

گوئي مي كرد و سقوط ناپلئون و ملك برلين و غيره را اطالع مي  بعالوه اين آقاي بها كه مي گويند دائم غيب    

داد، آيا نميتوانست زير پاي خود را به بيند و چنين فجايع هولناكي را پيش بيني كرده و با پيش گوئي از وقوع 

 آنها جلوگيري بعمل آورد؟

شه نفر قرباني جاه طلبي و نق مجموع اينهاميرساند كه نقشه و دستور نقشه و دستور شخص بها بوده و صدها    

 شوم او شده اند واگر چنين نبوده چرا بها مضطرب شده وخود را بسفارت روس مي اندازد.

اين حكايت اردوگاه رفتن او نيز دروغ محض است زيرا اوال هيچ احمقي عسس بيامرا بگير نمي كند بر فرض     

ه و خود را مخفي نمايد حد اكثر اين بوده كه در سر محال كه بها تقصيري نداشته و نمي خواسته است فرار كرد

 جاي خود آرام مي نشسته و منتظر مي مانده تا به بيند چه پيش ميآيد.

تمام ساكنين آن موقع طهران بي تقصير بوده اند. پس آيا مي بايستي همه چون بهاي مدعي بي تقصيري بروند     

 ريشان باشد؟ باردوگاه خود را معرفي نمايند تا دليل بي تقصي

نه دوست عزيز: حكايت بسي روشن است و واضح بمثل معروف عاميانه خودمان كه مي گويند چون چوب     

را بلند كنند گربه دزد خود فرار مي كند اينجا نيز بالفاصله بعد وقوع سوء قصد و حتي قبل از آنكه بگير بگير 

داده فورا از ترس جان به سفارت روس پناهنده  بجاي سختش برسد بها كه خود ميدانست چه دسته گلي به آب

 شده و قصد اختفاي درآنجا را داشته است.
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زيرا مالحظه كنيد گذشته از اينكه دختر بها مي گويد در اين وقت پدرش در نياوران بوده و بروايت عبدالبهاء     

ن به زرگنده و رفتن به سفارت ونبيل اردوگاه هم در نياوران بوده مگر براي رفتن باردوگاه و تسليم شدن آمد

 روس بعنوان اينكه سر راه بوده چه معني ميتواند پيدا كند؟

آيا جز اينست كه حكايت رفتن اردوگاه و تسليم شدن مي شود مطلبي دروغ و عاري از حقيقت و بالعكس     

 رفتن به سفارت و تحصن درآنجا و طلب كمك مي شود مطلبي واقعي و حقيقت؟

شمابگوئيد كه كلمه نياوران در اينجا اشتباه ذكر شده گو اينكه قبول اشتباه در چنين سندي ساير ممكن است     

مطالب را نيزسست  مي كند ولي برفرض قبول كه بها درافجه لواسان بوده وتصميم مي گيرد قبل از بازداشت 

 كه در زرگنده بوده سر خودش خود را تسليم نمايد وعسس بيا مرا بگير گويد. در اين صورت هم سفارت روس

 راه او به نياوران قرار نميگيرد تا بگوئيم بها بطور اتفاقي بدانجا رفته است.

وبعالوه كسي كه چنين تصميم مهمي گرفته كه خود را باردوگاه معرفي كند چگونه در بين اين تصميم مي آيد     

ديديم چه مداخالتي در امور ملت و دولت  مدتي را در سفارتي بگذراند آنهم آنچنان سفارتي كه بطوريكه قبال

 ايران داشته و ملجا و پناه آشوبگران ومحل تحصن فتنه جويان سياسي وغيره بوده است.

اينها نيست مگر اينكه بها از ترس جان و بيم اينكه ميداسته كه خطا كار است مستقيما به سفارت روس پناه     

خويش انداخته و مؤيد اين مطلب آنكه وقتي فراشان دولت براي جلب برده و خود را  در دامن دشمنان برادران 

 او بسفارت ميآيند سفير از تسليم او خودداري مي كند.

 اگر بها خود مي خواسته برود ، ممانعت سفير از تسليم او ديگر چه معني پيدا مي كند.    

ه قضيه فورا زن و بچه او را تنها گذاشت وانگهي آيا وحشت و اضطراب فاميل و دوستان بها كه به محض شنيدن    

و فرار كرده اند دليل بد سابقگي وماجراجوئي بها نبوده واين عمل دوستان و آشنايان و فاميل اوآيا دليل آن نيست 

كه آنها نيز به مقصر بودن بها اعتراف داشته واز تظاهر بدانستن سابقه با چنين شخص ناراحتي در خوف افتاده و 

 گرفته اند.سريعاكناره 

زيرا اگر بها شخص معمولي و عادي بوده و سابقه آشوبگري نداشته دوستان و فاميلش بيقين ميدانستند كه     

 مطلبي عليه او باثبات نرسيده و بزودي مطلب برهمه روشن خواهد شد . پس از او و فاميلش دوري نميكردند.
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نه بدان كار مبادرات نموده، بها ونبيل مي آورند  كه عبدالبها مي گويد ثابت شد كه صادق تبريزي خود سرا    

شيخ عظيم اقرار نمود كه او محرك اصلي بوده عبدالبها مي گويد شاه به نفس نفيس بموضوع رسيدگي و بها را 

تبرئه كرد و حال آنكه نبيل و دختر بها هيچگونه ذكري از مداخله شاه نياورده و بطوريكه ذكر مي كنند تهديدات 

 قنسول روس بوده است كه مأمورين تحقيق را مجبور بآزادي بها مي نمايد.سفير و 

ديديم كه دختر بها حكايت كرد كه قنسول روس چگونه تهديد  نمود كه اگر موئي از سر بها كم شود چگونه     

اشخاص تنبيه و بچه سان نهرهاي خون در تهران جاري خواهد شد، وديديم كه نبيل چگونه حكايت كرد كه 

 فير چه نامه سختي بصدر اعظم نوشت و او را مسئول حفظ و حيات بها قرار داد.س

واز طرفي بقرائن گزارش نبيل و دختر بها قاعده بها بايد خود را به تبعيت روس درآورده باشد تا نجات يافته     

وس يستي تبعه رباشد زيرا صرف مداخله قنسول در محاكمه و نماينده اش در تحقيقات دال برآنست كه بها با

بوده باشد زيرا بموجب مقررات كاپيتوالسيون و يا قضاوت قنسولي وقتي در ايران دعوي بين فرد خارجي واقع 

 مي شده رسيدگي به موضوع در صالحيت قنسول دولت متبوع آن افرادي بوده كه با يكديگر نزاع داشته اند.

وده نماينده قنسول آن دولت خارجي كه امتياز واگر دعوي بين يك فرد ايراني و يك فرد خارجي مي ب    

 كاپيتوالسيون داشته حق داشته در محاكمه و رسيدگي حاضر شود.

حاال اگر بطوريكه نبيل ودختر بها حكايت كرده اند قنسول روس ونماينده اش در تحقيقات و محاكمه بها     

د بايستي بها تبعه دولت روس بوده باشحاضر و مداخله نموده اند وحتي قنسول روس بدفاع برخاسته است پس 

واال هيچگونه مجوزي براي مداخله رسمي قنسول روس در محاكمه نبوده و حداكثر ميتوانسته است در خارج 

 بطور خصوصي و غير مستقيم اعمال نفوذ نمايد واو را كمك كند.

 مالحظه كرديد هر كس را كه فكراما مسئله مهم انكار و تكذيب بها در بابي بودنش مي باشد زيرا بطوريكه     

مي كردند بابي است ابقا ننموده و مي كشتند و حتي مالحظه كرديد كه عباس نوكر حاجي سليمان خان را مامور 

كردند تا بابيها را معرفي كند تا كشته شوند ونامبرده را مكرر نزد بها بردند تا چنانچه او را ببابيگري مي شناسند 

 معرفيش نمايد.

او اظهار مي دارد كه بها را نمي شناسد پس بها اقرار ببابي بودن خود داشته است ديگر احتياجي باينكه  ولي    

عباس را نزد او ببرند نبوده است واين كتمان بها در اين موقع و ساير موارد كه از قبل بدان اشاره شد وبعد ادعاهاي 
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آميز بنظر مي رسد و معرف كثرت رياكاري و  فداكاريش در امر باب بسيار خنده آور و مضحك و بسي خنده

 تقلب ودروغ و پشت هم اندازي او ميباشد كه همواره براي عوام فريبي بكار مي برده است. 

تنها دفاعي كه نبيل و عبدالبها و خواهرش در تبرئه بها نسبت به مداخله اش در جريان اين توطئه و سوء قصد      

مه بكار برده است كه كشنده نبوده واگر اين شخص محركي ميداشته و آن بها بشاه مينماينداينست كه عامل ساچ

 بوده اليد ميبايستي تدابير الزم را بكار برده باشد.

اين دفاع نيز بهيچوجه موجه بنظر نميرسد زيرا اوال اگر موضوع ساچمه حقيقت داشته باشد فقط يك نفر از     

ه را از اسب بزير كشيده وبا شمشير بدو حمله ور شده است ومن حمله كنندگان بدان مجهز بوده ولي صادق شا

 هنوز نميدانم سايرين بچه اسلحه مسلح بوده اند.

حت و برفرض ص –آنچه مسلم است طبق حكايت نبيل كه حكايت شخص بها است چند نفر حمله كرده اند     

است و  ا تدبير كامل نقشه كشي نشدهاينكه يك فرد آنها فقط ساچمه داشته نشان آنست كه سوء قصد بخوبي و ب

اين بعيد نيست زيرا بطوريكه در ابتداي منقوالت نبيل در اين قسمت ديديم اگر چه او مي نويسد كه صدر اعظم 

بها را براي مذاكرات بايران دعوت و برادر خود را مأمور پذيرائي او نموده ولي ميدانيم اين مطلب نيز تبليغاتي 

ست و چنانكه خود نبيل هم آورده بها خود بعد از رفتن ميرزا تقي خان امير كبير قصد براي بزرگ كردن بها ا

مراجعت بايران را داشته و پذيرائي هم در كار نبوده بلكه بها رسما تحت نظر درآمده است چون بهابماجراجويي 

 و ناراحتي شناخته شده بوده و برگشت او بايران بوي خوبي نميداده است.

چون تحت نظر بوده نميتوانسته نقشه خود را براحتي عمل و نظارت نمايد پس جزئيات آنرا واگذار  بنابراين    

به شيخ عظيم نموده وباو اطمينان كرده و اگر كوتاهي بعمل آمده و نقصي در اجراي نقشه واقع شده بعلت عدم 

 استعداد و بي تجربگي شيخ عظيم بوده است.

ه سوء قصد كنندگان به شخصي در عمل خود توفيق نيابند و شواهد آن بسيار اين موضوع نيز تازگي ندارد ك    

 است.

حاال جاي خوشمزه اينجاست كه بها يك دفاع سفسطه آميزي نيز از خود مينمايد لوح سلطان در مقاله ص     

117 : 

از عدل حضرت سلطان بعيد است كه بخطاي نفسي جمعي از نفوس مورد سياط غضب شوند... واين » 

بسي معلوم كه در هر طائفه عالم و جاهل عاقل و غافل فاسق و متقي بوده و خواهد بود و ارتكاب امور 
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شنيعه از عاقل بعيد است چه كه عاقل يا طالب دنيا است ويا تارك آن، اگر تاركست البته بغير حق توجه 

نمايد و اگر طالب دنياست  ننمايد و از اين گذشته خشيه اهلل او را از ارتكاب افعال منهيه مذمومه منع

 اموري كه سبب وعلت اعراض عباد و وحشت من في البالد شود البته ارتكاب ننمايد.

خواهش ميكنم توجه كنيد باين مطلب واقرار مهم كه ميگويد اين بسي معلوم است كه در هر طايفه فاسق  اوال    

و متقي بوده وخواهد بود پس مقصود از اينجاد اينهمه جنجال و آشوب براي چه بوده اگر قرار است در بين 

به  ي چه؟ واينهمه كشتار و خونريزيبهائيان و بابيان نيز وجود فاسق وقاتل ادامه يابد ديگر وضع شرع جديد برا

 چه مقصود؟

وقتي اصالحي در بين نباشد و قرار برادامه وضع باشد غرض از اينهمه خونريزي فقط و فقط آنچه كه من     

بارها بشما گفتم ونوشتم يعني ايجاد دكه و تأمين نان مفت خوردن و رياست و آقائي وگفتن اينكه بيائيد در زير 

 يد.علم من سينه بزن

وبعد ميگويد: عاقل يا تارك دنياست يا طالب آن واگر تارك است بغير رضاي حق سلوك نميكند و خشيه اهلل     

 دارد واگر طالب دنيا است ايجاد آشوب نميكند.

 به بينيد چه سفسطه اي است.   

سلب نبوت از آنها  از شما سؤال مي كنم موسي و داود و سليمان آيا عاقل بودند يا جاهل؟ اگر جاهل بودند   

ميشود واين برخالف معتقدات تظاهري بها و شماست زيرا پيغمبر نميتواند جاهل باشد واگر عاقل بودند يا طالب 

دنيا بودند يا تارك دنيا اگر طالب دنيا بودند اليق پيغمبري نبودند واگر تارك دنيا بودند چگونه بنص توراتي كه 

تيد مكرردر مكرر چه شخصا و چه بدستور آنها مرتكب قتلهاي فردي شما معتقد باصالت وعدم تحريف آن هس

 و دسته جمعي شدند و نقض قوانين موسي را كردند؟

آيا همه روي اصل تارك دنيائي بوده پس بعيد نيست بها نيز ولو آنكه عاقل و تارك دنيا بوده قصد قتل شاه    

 كرده باشد.

را قتلهاي فردي و دسته جمعي مرتكب شده اند. بديهي است مي گفتند زيرا اگر از آنها استيضاح ميكردند كه چ    

اين اعمال كال باراده الهي بوده زيرا دشمن بشريت را نابود كرده ايم) گو اينكه موسي و داود و سليمان بنص همان 

د وتورات مورد اعتقاد شما بعلت اغراض شخصي و شهواني نيز مرتكب قتل افراد بيگناه و برادران شخصي خ

شده اند( وظاهرا نزد بهاء رياكار وافراد بابي ساده لوح ناصرالدين شاه چه گناهي عظيم تر ميتوانست مرتكب شود 
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كه با قتل باب موافقت نموده يا خود دستور آنرا داده است و موجب اعدام و كشتار جمع كثيري از بابيان گرديده 

ق ق اين استنتاجگات عاقلي بوده تارك دنيا كه بغير رضاي حپس اگر بها توطئه قتل ناصرالدين شاه را نموده برطب

 عملي نكرده.

وبعالوه چه بسيار اشخاص ظاهرا عاقل و طالب دنيا كه نفع خود را يعني تأمين خواهشهاي نفس خويش را     

و د خ در طلب دنيا از طريق از بين بردن موانع و سد راه نيل به مقاصد خويش شمرده با استفاده از هوش و عقل

با كمال مهارت نفوس بيگناه را ميكشند و از بين ميبرند و آيا كليه جنگهاي مذهب واقعه توسط نفس پيغمبران و 

 يا جانشينان آنان بعقيده شما و طبق ابن بيان بها ناشي از عمل جاهالنه آنان بوده يا عاقالنه؟

 ي زيرا قدر مسلم اينست كه بر اثر اقدامات آنها دراگر عاقالنه بوده خود مبني بردنيا طلبي بوده يا تارك دنيائ    

 هر منطقه جنگي بپا گرديده وبقول بها سبب اعراض و وحشت من في البالد شده اند. 

پس بگفته بها اين اعمال يا نشانه جهل آنان بوده يا نشانه نترسيدن از خدا و دنيا خواهي ايشان بدون اينكه     

 آشوب بپا نمايند.بدانند براي دنيا خواهي نبايد 

دوست عزيز اينها همه سفسطه است وبا اين گونه مطالب بها نميتواند خود را تبرئه و حقيقت را مخفي دارد     

همانطور كه گفتم و نوشتم وبا شواهد ذكر شده واضح شد بها در اجراي يك نقشه بيرحمانه وحشيانه يك تير به 

تجويز نموده واز سه هدف خود يعني كشته شدن شاه، وبرادر و سه نشان توطئه قتل شاه را تحريك و تشويق و 

رقيب خود ازل، وفشار و تعقيب بابيان فقط سومي را توفيق مييابدوبه قيمت خون صدها بيگناه و بيخانمان شدن 

 هزاران افراد فاميل آنها مقدمات رياست خود را فراهم ميسازد.

 

 پایان بخش دوم
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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