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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ قندچی

 ۲۰۰۷نوامبر  ۶ – ۱۳۸۶آبان  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 خاتمي مذهب بهائي را برسمیت بشناسید یآقا

 چيقند سام

در این بحبوحه تهدید خطر جنگ جمهوري اسالمي با آمریکا و اسرائیل و در آستانه انتخابات مجلس فعالیت تازه 

در این میان نه تنها اصالح طلبان  آغاز شده است که مایه مسرت است.نیروهاي مختلف مدني و سیاسي در ایران 

چندین گروه دیگر نیز حجت االسالم خاتمي رئیس جمهوري پیشین را بعنوان سخنگوي خود معرفي کرده مذهبي بلکه 

 اند.

سؤال من از آقاي خاتمي ایـن است که امروز که هیچ مقام رسمي ندارد آیا حاضر است براي برسمیت شناخته شدن 

 نظر خودش در این باره چیست؟ مذهب بهائي توسط جمهوري اسالمي کاري بکند یا نه؟ و یا حداقل بگوید

 من نظرم را درباره افکار آقاي خاتمي در گذشته نوشته ام و در اینجا نمیخواهم تکرار کنم:

چون آقاي خاتمي سالهاست از گفتگوي تمدن ها صحبت میکنند و یکي از مذاهب اصلي  پس چرا این سؤال را میکنم؟ 

یران جمهوري اسالمي نه تنها برسمیت شناخته نمیشود بلکه معتقدین دنیا که دست بر قضا در ایران زاده شده است در ا

 سال گذشته مورد همه گونه آزار و اذیت قرار گرفته اند. ۲۸به این مذهب در 

اموالشان در موارد مختلف مصادره شده یا آنقدر در خطر بودند که بسیاري  یتوانند راحت به دانشگاه بروند.بهائیان نم

قبرستان هاي بهائیان مورد تعدي واقع شده  خود را به نام شرکاء خود کردند.سلمان داشتند اموال از آنها که شریک م

آیا هیچ  ي به شمار میرفتند، نابود شدند.اند و محل هاي مقدس آنها در بارفروش )بابل کنوني( که از اماکن مهم تاریخ

  کدام از این اعمال را میشود گفتگوي تمدنها نام گذارد.

آنها میگویند که جمهوري اسالمي بر مبناي  را مذهب بهائي رسمي نیست، چیست؟مهوري اسالمي به اینکه چپاسخ ج

سالمي قران است و در قران مذاهب بهائي و بودائي یا هندو بعنوان اهل کتاب ذکر نشده اند و در نتیجه در جمهوري ا

اخته میشود و البته بي خدائي یا اگنوستیسم هم حتي مذهب زردشتي هم به زور برسمیت شن برسمیت شناخته نمیشوند.

 ریق اولي برسمیت شناخته نمیشوند.که به ط

اگر مالک ذکر شدن در قران است که به روایت اهل  گر مذهب شیعه در قران آمده است.سؤال من این است که م

البته ممکن است که گفته  .کتاب نیست بلکه برابر کفر است تسنن در بسیاري از کشورهاي عربي، شیعه نه تنها اهل

شود که شیعه خود را بخشي از اسالم میداند ولي بهائي چنین نیست. چه فرقي میکند که مذهبي خود را چه مینامد، اگر 

 مالک دولت جمهوري اسالمي ذکر شدن در قران است که شیعه در قران ذکر نشده است.

و در قران  بعد از اسالم و قران بوجود آمدهشیعه  حاال کشوري که خودش شیعه است، مذهب دیگري که آنهم مثل

 ذکري از آن نیست را تکفیر میکند!

بنظر من دین بهائي بخاطر آنکه یک نوع حسادت در فقهاي شیعه در اثر این انشعاب که در شیعه روي داد، مورد کینه 

شیعه و سني یا اسالم و مسیحیت توزي خاصي است و امروز که بسیاري و از جمله آقاي خاتمي سعي دارند اختالفات 

را مرمت کنند، چرا نگاهي به خانه خود ایران نمیکنند، و به این تعصبات وحشتناک درمورد هموطنان بهائي ما پایان 
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نمیدهند. به هر دلیلي این انشعاب بهائیان از شیعه تلخ بوده است دیگر سالها از آن تاریخ گذشته است و بهتر است 

  عیت کنار بیانید و به این تنفرها پایان دهند.شیعیان با این واق

امروز که آقاي خاتمي از نو در ایران مطرح هستند خوب است به این گونه سؤاالت پیش از انتخاب شدن خودشان و 

دیگر مانند آنزمان نشود که پیش از انتخاب  ا بدست آورند، پاسخ دهند.دیگراني که میخواهند در انتخابات رأي مردم ر

از زنان تا دانشجویان ایران درس گرفتند که  ه هیچکدام خود را متعهد ندیدند.اي کلي و نامشخص زدند و بعداً بحرفه

دیگر جنبش سیاسي ما دانا شده است که از پالتفرم بگوید و بپرسد  را بحث کنند و نه حرف هاي کلي. برنامه مشخص

 بخورد.و نه آنکه فریب کلي گوئي هاي انتخاباتي کاندیدا ها را 

 قومیت، و جنسیت پایان داده شود. به امید روزي که به تعصبات کور علیه هر ایراني بخاطر مذهب،

 سردبیر چي، ناشر وقند سام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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