
امانت به انجام رساند و خيانت علني به جهان 
اسالم و منافع ملي کشورهاي مسلمان را ادامه 
دهد. هيئت بين المللــي بهائي حيفا در نامه اي 
به محفــل روحاني ملي بهائيان ايــران، رابطه 
شوقي افندي را با حکومت اسرائيل، به نحوي 
کامال سربسته و محرمانه چنين به اطالع بهائيان 

رسانيد:
)اســرائيل(  »روابــط حکومت 
بــا هيئت بيــن المللــي بهائي 
دوســتانه و صميمانه اســت 

و فــي الحقيقه جاي بســي 
خوشــوقتي است که راجع 

به شناســایي امــر در ارض 
حاصل  موفقيتهائــي  اقــدس 

گردیده است.«))(
بــه عنايــات  از نزديــکان شــوقي  يکــي 

صهيونيست ها اشاره کرده و مي گويد: 
»دولت اســرائيل دستور رسمي 
داده اســت که بهائيــان از کليه 
عــوارض و ماليات هــا معــاف 

باشند.«))(

3 . مجله»اخبار امري«،شماره5، شهريور ماه 1331 هـ .ش، ص8و9.
4 سالنامه جوانان بهائي ايران، ج 3 )1۰8 و 1۰9 بديع (، ص 13۰.

مقاله اي  امــري در  همچنيــن مجله اخبــار 
مي نويسد: 

»دولت اســرائيل بــراي مصالح 
ساختماني مقام اعلي گمرک نمي 

گيرد.«))(
و خانم روحيه مکسول )همسر شوقی افندی( 
نيز اين جمله را از خود به يادگار نهاده اســت: 
»در حقيقــت بايد گفت آينده ما )يعني بهائيت 

و اســرائيل( چون حلقه هاي زنجير به هم 
پيوسته است.«))(

5  . اخبار امري، شهريور 133۰، شماره 5، ص11، ستون دوم.
6 . همان، ديماه 134۰، شماره1۰، شماره صفحات مسلسل 6۰1، ژانويه 1962.



پیوند بهائیت و صهیونیسم
همــکاري  و  صميمانــه  روابــط  قدمــت 
به  بهائيت  صهيونيست ها و دســتگاه رهبري 

سال ها قبل از تشکيل اين دولت بر مي گردد. 
از روزي که بنيان گذاران رژيم صهيونيستي 

براي غصب ســرزمين فلسطين کوشش 
مي کردند تا امروز روابط حسنه اي ميان آن 

دو برقرار است. 
بن زوي اوليــن رئيس جمهور اســرائيل 

هنگامي که هنوز اســرائيل تا تشکيل دولت راه 
درازي را در پيش داشت، مالقات و مذاکره اي 
با عبد البهاء داشته است و از چنين مالقاتي به 
خشنودي و رضايت، ياد مي کند))( و در شرايطي 
که اعراب و خصوصًا مردم مسلمان فلسطين با 

1 . مجله»اخبار امري«، ارگان محفل ملي بهائيان ايران، شماره 3 تير 1333هـ . 
صص8و9.

صهيونيسم و انگلســتان مشغول مبارزه بودند، 
بهائيان با انگلســتان و يهوديان صهيونيست در 
بودند؛  برقرار کرده  فلسطين روابط حســنه اي 
زيرا به خوبي مي دانســتند که اگر مســلمانان 
روي کار آيند و حکومت فلسطين را از دست 
انگليسي ها خارج کنند، قطعًا با بهائيان به دليل 
هتک حرمت و نســخ اسالم و دعوي پيغمبري 

و کتاب جديــد و ادعاي خدايي رهبران اين 
فرقه، برخوردي چون ســاير بالد اســالمي 
خواهند داشــت؛ چنانکه تاکنون هيچ يک 
از جوامع اســالمي جهان وجود بهائيان 

را تحمل نکرده اند و حاضر به همزيســتي 
با آنان نشــده اند. بنا بر اين بهائيان راهي جز 
خيانت به مسلمين و خدمت به دشمنان آنان 

را پيش روي خود نديدند.
 بهائيــان سرنوشــت خود را با سرنوشــت 
اســرائيل يکی می دانند و اين حقيقت توسط 
رهبران بهائي در کتب و نشريات مختلف مورد 

تصريح قرار گرفته است. 
بهائيان و زعمايشــان در فلســطين، به هيچ 

وجه بر خالف مصالح اســرائيل و صهيونيسم 
ســخني به ميــان نياوردند و آئينــي که مدعي 
صلح و دوســتي است، نســبت به صدها هزار 
آواره فلســطيني و غصب حقوق مسلم ساکنان 
اين آب و خاک هيــچ گونه همدردي از خود 
نشــان نداد، بلکه آنان بــه تحکيم روابط خود 
با صهيونيســم پرداختند. شوقي افندي در پيام 

تبريک نوروز 329)، خطاب به بهائيان اعالم 
کرد که :

به  الهــي  وعــده  »مصــداق 
ابناءخليــل و وراث کليــم، 

دولــت  و  باهــر  و  ظاهــر 
اقــدس  ارض  در  اســرائيل 

مستقر شده است.«))(
شوقي افندي همانند ميرزا حسينعلي که در 

سرسپردگي به ســفارت روس و عباس افندي 
در سرســپردگي به انگلستان، از هيچ کوششي 
براي جلب رضايت آنان دريغ نداشتند، با تمام 
قوا تصميم گرفت، راه سرســپردگي بهائيت را 
که اکنون به صهيونيسم ختم شده است با کمال 

2 . شوقي افندي، توقيعات مبارکه، ص 29۰.


