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  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ ژانويه ١٧ - ]جدی[١٣٨٨ دی ٢٧

  
  " ايران امروز"سايت 

  !و دفاع از قتل عام بھائيان
  
  

حکومت اسالمی در . طبقات حاکمه را تشکيل داده استکشتار بھائيان در ايران، يکی از ابزارھای مؤثر سلطه گری 

اين زمينه، تنھا جنايتکار تاريخ سده ھای اخير نيست، بلکه خود، از سنت دوران قاجاريه، صدراعظمی ميرزا تقی 

اگر از اميرکبير که بورژوازی مفلوک و بی قھرمان ايران، ھنوز . ويژه، تأثير گرفته استه خان اميرکبير ب

ھيچوجه اغراق در ه عنوان مبتکر جنايت عليه مردم بھايی ايران نام ببريم، اين به ه او آويزان ميشود، برياکارانه ب

  . بيان حقايق تاريخی نيست

ه ب -"اکثريت" از سازمان  يعنی موضع سايت و به اين اعتبار گرايشی- در نوشته ای بدون امضاء١*در نشانی زير

 شاه، تحت عنوان يگری رژيم ايل قاجار عليه بھائيان در دوره ناصرالدين، آشکارا از وحش٢٠١٠ ژانويه ١٠تاريخ 

، نام برده شده، حتی در کمال وقاحت در تأييد اين نسل کشی، از منابع "حفظ آرامش و امنيت کشور"اقداماتی برای 

 ايران دوره سايت نزديک به سازمان اکثريت، از اين بربرمنشی عليه مردم پيشرو! بھايی نيز نقل قول شده است

نويسنده سايت مزبور، کليشه رايج رژيمھای . نام برده است" برخی از خدمات ماندگار اميرکبير ":فوق، با عبارت

  . تکرار ميکند" حفظ امنيت کشور" سرکوبگر در توجيه جنايات عليه بخشی از جامعه را، با توسل به  عبارت 

ک قھرمان مقدس، که گويا کسی نبايد عليه او چيزی بگويد،  سلطنتی، از اميرکبير ي- تاريخ نويسی جعلی اسالمی

دليل بی اعتقادی او به مردم و ه در حاليکه، اقدامات رفرميستی او در چھارچوب يک نظام استبدادی، ب. ساخته است

 جايی نرسيد، بلکه به نابودی اولين جنبش مدرن بورژازی شھری در سالھای فوق نيز، منجره حقوق آنھا، نه فقط ب

اميرکبير ھر ميزان که مدافع نوسازی بورژوايی جامعه بوده باشد، اما در برابر مردم، به سياست سرکوب . گرديد

در صورتی که تأييد حداقل پوشيده . وحشيانه متوسل گشته، و به نيابت از استبداد حاکم، راه تحوالت انقالبی را بست

اکم و ايجاد يک دولت مدرن از نوع غربی، ميتوانست اھداف جنبش پيشرو بھائيان، يعنی نفی دستگاه مذھب ح

وابستگی اميرکبير به دستگاه مذھب اسالم و . اقدامات اصالح طلبانه او را، از پشتيبانی توده ای نيز برخوردار سازد

ی را نابود کرد، ھم انجام رفرم از باال را غيرممکن ئتوھم او به امکان رفرم دستگاه سلطنت، ھم يک جنبش توده 

 فئوداليسم درباری، تثبيت سلطه - بورژوا" سياست ورزی" اين شيوه .ساخت، و در انتھا، سر او را ھم بر باد داد

  . سال بعدی را در پی داشت۵٠قرون وسطايی ايل قاجار تا 
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ی عليه استبداد فئودالی، و يکی از ئلين قيام توده رغم ھر سرنوشتی که بعدھا پيدا کرد، او جنبش بھائيان علی

اميرکبير از موضع خلف بعدی خود مھدی بازرگان، کمر به خدمت . سرچشمه ھای مھم انقالب مشروطيت بود

طبقات حاکمه بسته، جنايات آنھا را توجيه، و خود جھت جلب اطمينان، پيشبرنده درنده خويی ھای آنھا عليه مردم 

 - کار گرفته، دست به تغييرات اقتصادیه ، که از اين طريق، ظرفيتھای دستگاه دولتی را بشد؛ با اين تصور

 فئودال مقطع پس از انقالب مشروطيت، -شکست جريانات ملی بعدی، نظير دولتھای بورژوا. اجتماعی مدرن بزند

ن از بيھودگی و بی سرنگونی دولت مصدق، و سر بر آوردن ديکتاتوری فاشيستی اسالمی، ھمه در عين حال، نشا

  !نتيجه بودن چنين سياستی است؛ و اين از اواسط قرن نوزدھم تا اوائل قرن بيست و يکم

، در "اکثريت"ی نزديکان به سازمان تأييد جنايتکارانه تبھکاری رژيم ايل قاجار عليه يک جنبش مردمی، از سو

 سال از ھر ٣٠وندان بھايی را، طی شرايطی صورت ميگيرد، که حکومت اسالمی با بيرحمی فوق تصوری، شھر

جا دارد که چنين . طور سيستماتيک، دست به نابودی جامعه بھايی ايران زده استه حق اوليه ای محروم ساخته، و ب

، از سوی افکار عمومی دموکراتيک ايرانيان در خارج، با "ايران امروز"برخورد غيرانسانی توسط سايت 

  .صراحت محکوم و طرد شود
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  :بنقل از منبع باال
  
د شيرازی ملقب ،ھا اقدام ديگر اميركبير در حفظ آرامش و امنيت كشور، قلع و قمع كردن بابی"  ی محم رزا عل  يعنی پيروان مي

  :  آمده است"ظھور الحق" ھا به نام  چنان كه در اين زمينه، در كتابی منصوب به بھائی. به باب بود
  ». اميركبير با قھاريت کامل به اطفاء انوار اين امر و اعدام بابيه پرداخت «

شرويهبه سركردگی مالحسي)  قلعه طبرسی (بابيه در مازندران  ه سركردگی مال ،ای ن ب دولس در زنجان ب دعلی ق  و مال محم
ه ،ھايی برپا كرده بودند ھا و فتنه  آشوب، و در تبريز به سركردگی سيد يحيی دارابی،محمدعلی حجت  كه اميركبير موفق شد ھم

  ".را از بين ببرد) باب (ھا يعنی ميرزا علی محمد شيرازی   و رھبر آن،ھا را سركوب كند آن
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