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  دوستدار فرح
 

تهمت قديمی ورايجی که آئين بهائی را ساخته و پرداخته سياستهای خارجی خصوصا انگليس و روس قلمداد می کند مبنی بر بی 
ور وخط مشی هائی که آنها در قرن نوزده ونيمه اول از يک سو بی اطالعی از تاريخ سياسی اين دو کش: اطالعی دو جانبه ايست

قرن بيست ميالدی پيروی می کردند واز سوی ديگر بی اطالعی از تعاليم و هدفهای اصلی آئين بهائی يا آرمانهائی که برای تحققش 
.  پيروان آن ازنثار جان خود نيزدريغی نداشتند 

 
نياز به ارائه مدرک يا سند ديگری همانند روز روشن است که اشاعه تعاليم بهائی بر آنهائی که درهر دو زمينه مطالعاتی دارند بدون 

از نقطه نظر شارع . نه تنها مقاصد سياسی کشور های قدرتمند آن زمان را نميتوانست به پيش برد بلکه صد راه آنان نيز می گرديد
می که وی آن را راه نجاتی برای دنيای پر آشوب قلمداد می آئين بهائی نيز سياست و خط مشی دولتهای ابر قدرت از هيچ رو با تعالی

.  در واقع هيچ نقطه نظر مشترکی موجود نبود که اين آئين جديد را با سياست های وقت مرتبط سازد. کرد همخانی نداشت
 

ظهور و سقوط "نوان يکی از تحقيقات نسبتأ جديد کتاب پل کندی تحت ع. در مورد تاريخ تحوالت سياسی اروپا بسيار نوشته اند
سه مفهوم کليدی در سياست ابرقدرتها ازحدود نيمه قرن نوزده ميالدی تا نيمه . است که به فارسی نيز برگردانده شده" قدرتهای بزرگ

 ناسيوناليسم يا ملت گرائی – ميليتاريسم يا بسط وگسترش قوای نظامی –: قرن بيستم وخاتمه جنگ جهانی دوم سرنوشت ساز بودند
.  ينيسم اجتماعی يا تنازع بقا در سطح اجتماعی و ملیدارو

 
ميليتاريسم که در قرن نوزده تبديل به ايد ئولوژی گرديد قدرتهای مبارز زمان را به اين باور مجبور کرد که تنها بوسيله بسط و 

ميليتاريسم يکی از عالئم . گسترش قوای نظامی و برتری بوسيله جبر و زور ميتوان امنيت و حتی صلح را در جهان پايدار ساخت
مشخصه کشورهای امپرياليست گرديد که در صدد بسط قدرت خود به ساير نقاط جهان بودند، يا با تسلط مستقيم برآنان بعنوان 

.  مستعمره و يا غير مستقيم با نفوذ سياسی و اقتصادی بر آن جوامع
 

وطن اکتفا نمی کند بلکه ميهن خود را تجليل کرده و باالترين می داند ناسيوناليسم يا ملت گرائی بر خالف مفهوم وطن دوستی به عشق 
ملت گرائی که در قرن نوزده ميالدی تبديل به ايد ئولوژی گرديد چهار هدف مشخص را . و درعين حال ساير ملل را خفيف می سازد

:  پيگيری می کند
 
تنها بوسيله پيشبرد و هماهنگی . ت مخصوص به خود را دارندجهان از واحد های ملی تشکيل گرديده که هريک سنن و آداب و هوی -

.  هويت های ملی ميتوان همزيستی ملل را در جهان ممکن ساخت
 
.  ملتها تنها بوسيله استقالل ملی پيشرفت خواهند کرد -
 
  .هويت ملی مقدس و باالترين و مهم ترين وجه تمايز انسانهاست و وفاداری به ملت وظيفه ای مقدس است -
 
.  مشروعيت حکومت وابسته به هويت ملی بوده و بايد پيوسته در خدمت اعتالی ملی باشد -
 
 
 

پس از نشر آن در نيمه دوم قرن نوزده بزودی از " حفظ نوع برتر در تنازع بقا"يا " انتخاب اصلح در طبيعت"نظريه داروين بعنوان 
لعه دقيق تاريخ سياسی نيمه دوم قرن نوزده تا جنگ جهانی دوم نشان مطا. حوزه علوم طبيعی وارد تفکر اجتماعی و سياسی گرديد

.  ميدهد که نبرد سياسی قدرتهای آن زمان و خصوصأ اروپا بشدت تحت تأثير نظريه تنازع بقا داروين قرار داشت
 
 



باور با يکديگردر برنامه سياسی  بر افکار ملل و آميزه شدن اين سه ميليتاريسم، ناسيوناليسم، داروينيسم – تسلط اين سه ايدئولوژی –
و اجتماعی ملتها پهنه کره ارض را به انبار باروتی تبديل نمود که انفجار و دود آن فضای جهان را در دو جنگ جهانی تيره و تار 

.  ساخت
 
 

ميگردد و پيروان آئين بهائی در همين زمان يعنی نيمه دوم قرن نوزده با خاتمه دادن به جنبش بابی و تأسيس آئين جديدی آغاز
شارع آن بهاءهللا اولين گروهی را که مخاطب قرار می دهد زمامداران سياسی و رهبران . بيشماری را دور خود جمع می سازد

پيام اول و محوری اوبه سالطين عالم ترک خشونت و خاتمه تسليحات و صلح و آشتی بوسيله تشکيل مجمع ملل . روحانی جهان است
يمی که بر ميليتاريسم يعنی ايدئولوژی مسلط زمان خط بطالن می کشد و بکلی برنامه ديگری را الزمه عدالت در تعل. (و مذاکره است
)  جهان می داند

 
 

همانگونه که انسانها با يکديگر برابرند ملل و فرهنگهای . دنيا يک وطن است بچشم بيگانگان يکديگر را منگريد: تعليم ديگر او
افتخار انسان تنها به وطن دوستی نيست بلکه بايد عالوه بر حب وطن به نوع بشرنيز مهر . مساوی هستند مختلف نيز دارای ارزشهای

)  اين آموزه ايدئولوژی ناسيوناليسم را پوچ و بی ارزش تلقی می کند. (ورزيد
 
 

وسيله همکاری و شناخت پيشرفت ب. بايد اقليت ها و نوع ضعيف را ياری نمود. گوناگونی از خصائص طبيعت و جامعه بشری است
تعاليم بهاءهللا انتقال نظريه تنازع بقا را به سطح اجتماعی رد . ( متقابل ارزشها ممکن ميگردد نه بوسيله نبرد و نابود کردن ديگری

)  می کند و همکاری را جايگزين نبرد و تنازع بقا می سازد
 

ارند پس از مروری بر ادبيات بهائی متوجه می گردند که اشاعه حال آنان که با تاريخ سياسی کشورهای ابر قدرت جهان آشنائی د
چنين آئينی بهيچ وجه با منافع و آمال سياسی کشورهائی مانند روسيه و انگليس سر سازگاری نداشته و برعکس خاری بر سر راه آنان 

ين تناقض و ناهماهنگی بين سياست های يکی از دالئل مهمی که بهائيان از دخالت در امور سياسی جهان منع گرديدند نيز هم. بوده
زيرا آنان موظف بودند تمامی هم خود را در پيشبرد فرهنگی بری از خشونت و مبنی بر شناخت . وقت و تعاليم محوری بهائی است

ی هيچگونه بگذريم از اينکه مدعيان اين تئوری توطئه و مخالفين آئين بهائ. حقوق تمامی ملل و جميع انسانهای کره خاک بکار آرند
سند و مدرکی که دليل بر وابستگی اين آئين با سياستهای روس و انگليس باشد در دست ندارند وبطالن اين ادعا با پيشرفت سواد و 

 . اطالعات عمومی بر همگان روشن می گردد

 


