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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[

 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر عبدالحمید معصومی تهرانی]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٢شهریور  ١٣]تاریخ:[ 

 

 اخبار: دیدار با جمعی از هموطنان بهایی

 "استاد معصومی تهرانی عصر روز گذشته با جمعی از فعالین بهائی کشور دیدار و گفتگو نمودند"

در این دیدار که در دفتر استاد برگزار گردید، ایشان ضمن شنیدن سخنان حاضرین در جلسه، و مصائب و مشکالت 

 .ای اقلیت بهائی و نقض مستمر حقوق آنان، خود نیز در این باره نظراتشان راعالم کردندموجود در جامعه بر

در ابتدای جلسه، یکی از حاضرین به مسئله قتل فجیع یکی از شهروندان بهائی در شهر بندرعباس طی روزهای اخیر 

 .پرداخته و به نبود اراده قوی نزد مراجع انتظامی برای پیگیری حادثه اشاره کرد

 :استاد معصومی نیز در این مورد اشاره کردند که

وطن بهایی مرحوم عطاهللا رضوانی باعث تاسف و تاثر است و بنده به نوبه خود به قتل دلخراش و ناجوانمردانه هم"

خانواده، دوستان و تمامی همكیشان ایشان، بخصوص شما عزیزان كه این كمترین را قابل دانسته و قدم رنجه كرده و 

ی گرایی و پرهیز از تعصبات كور دینی در جامعهیف آوردید تسلیت عرض كرده و امیدوارم با گسترش عقلتشر

ایرانی دیگر شاهد چنین اتفاقات دهشتناكی نباشیم و صد البته امیدوارم كه مسئولین امر، آمرین و عاملین چنین جنایاتی 

جنایتهای غیر انسانی گرفته نشود جدای از اینكه چهره  را شناسی كرده و به مجازات برسانند، زیرا اگر جلوی چنین

 ."نماید باعث جری شدن آمرین و عاملین دیگری نیز خواهد شددار میهای ذیربط را در اذهان جهانی خدشهدستگاه

در ادامه جلسه حاضرین به شرح محرومیت خود از بسیاری از حقوق شهروندیشان از جمله حق تحصیل و حق 

یش عقایدشان پرداختند. سپس ضمن اشاره به برخوردهای امنیتی و انتظامی متعدد و سازمان یافته با اشتغال و تفت

بهائیان، از نگاه غیر خودی حاکمیت به این بخش از شهروندان کشور گالیه نمودند. آنان، ریشه اصلی این برخوردها 

برخوردهای تنگ نظرانه با پیروان این دین،  را در سونظر حاکمیت نسبت به اصل این دین دانسته و اشاره کردند که

در حالیست که آنها مطابق قوانین و اصول مسلم حقوقی و اخالقی، که حتی دین اسالم نیز به آنها اشاره کرده است، 

مختارند که هر دینی را برای خود اختیار کنند؛ به عالوه، ایشان اشاره کردند که همه ما قبل از بهائی و مسلمان و 

 ایم.مند به کشور خود بوده و این را در طول تاریخ نیز نشان دادهبودن، ایرانی هستیم و همگی عالقه مسیجی

 پس از این سخنان، استاد معصومی تهرانی در پاسخ به این مسئله اشاره کردند که:

لیت ایرانی را ایران یك كشوری متشكل از اقوام و ادیان و مذاهب مختلف است كه تمامی آنها در كنار یكدیگر م"

بایست بیاموزیم كه ایران متعلق به یك قشر یا قوم و دین و مذهبی خاص نیست، متعلق آورند ما میبوجود آورده و می

توان و نباید افراد را به جهت تعلقات دینی و مذهبی و قومیشان از حقوق اولیه انسانی و به همه ایرانیان است؛ و نمی

توان به انسانی انسان فی النفسه دارای ارزش است و جان و حیاتش حرمت دارد. نمیاجتماعی محروم و محدود كرد. 

كه به حقوق فردی و اجتماعی دیگران تعدی و تجاوز نكرده تنها به صرف آنكه دارای دین و آیین دیگریست تعرض 

 .نمود

بودن یا ضاله و هادی بودن ادیان  بنده از افكار و عقاید آیین بهائیت اطالع دقیقی ندارم؛ اما بحث بر سر حق و ناحق

 "كشی شده استنوعای در طول تاریخ نداشته و تنها منتج به همیك بحث مطول است كه اساسا هیچ نتیجه

 :ایشان در ادامه اشاره کردند... 
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دین و آیین خودشان را حق، -حتی گاو پرستان هندوستان-در هر كجای این كره خاكی، پیروان هر دین و آیینی"

ام و دینم حق ی مضله این حرفهای قرون وسطایی كه من هدایت شدهدانند و مابقی ادیان را ضالههدایتگر و درست می

مطلق است و مابقی گمراه و ناحق مطلق هستند، امروزه در عصر ارتباطات و دهكده جهانی وجه درست و عقالنی 

كند باید محترم شمرده شود حال به هر دین ی نكرده و نمیندارد. انسانی كه به جان مال و ناموس و حیثیت دیگران تعد

تر از این ای ضاله و مضلهكنم كه در عصر حاضر تفكر و اندیشهخواهد باورمند باشد. بنده فكر نمیو آیینی كه می

ه نظر كشند یافت شود. بص( آدم میاسالم )مسلمانان خشك مغز و افراطی كه با آرامش به اسم خدا و قرآن و پیامبر 

كند و برای حیات ی مضله است كه آسایش و امنیت را از دنیای دیگران سلب میبنده آن تفكر و دین و مذهبی ضاله

انسان ارزشی قایل نیست، واال نشستن و اتهام زدن و چوب و چماق حق و باطل بر فرق یكدیگر كوفتن، در طول 

بنده مسلمانم و بر اساس اصول دینی خود بهائیت را قبول  ای نداشته.كشی هیچ نتیجهنوعریزی و همتاریخ جز خون

پذیرید. اختالف تا این مقدار طبیعی است؛ مشكل آنجا ها دلیل بیاورم شما نمیپذیرم؛ دهها دلیل بیاورید بنده نمیندارم؛ ده

مطلق؛ ، باطلمطلقانگاری آمیخته به تعصبات كور شویم؛ حقشود كه در دینداری خود آلوده به مطلقایجاد می

آید و نهایتش به فروشی بوجود میمطلق ووو اینجاست كه دكان دینمطلق، گمراهیمطلق؛ هدایتمطلق، نادرستدرست

گیری تكفیر و چوب و چماق و شمشیر كشیده خواهد شد. خب بهتر نیست از تجارب تاریخی عبرت بگیریم و بجای یقه

كنار هم زندگی كنیم، حرمت و حقوق انسانیمان را رعایت نماییم و زنی به یكدیگر، در انگاری و اتهامو مطلق

 "مان را به كرامت انسان معطوف نماییم؟؟توجه

 :استاد معصومی تهرانی در نهایت سخنان خود را با این مطلب به پایان رساندند که

های این ادیان آن است ی آموزهچكیدهام كه پیام و بنده از پژوهش در سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم این را فهمیده"

كه ما به هم آزار نرسانیم، به هم ظلم نكنیم، به حقوق هم تعدی و تجاوز نكنیم؛ حاال خدا را با هر زبان و عملی كه 

داند كه چگونه با بندگانش رفتار كند، اما یقین دارم كه خدا كسی فردای قیامت خدا خودش می خواهیم عبادت نماییممی

فرستد، به عمل و صرف مسلمان بودن یا مسیحی و یهودی و زرتشتی و بهایی و... بودن به بهشت یا جهنم نمیرا به 

ةٍ َخْیراً یََرهُ »نوعش ظلم و تعدی روا داشته یا خیر. دهد، كه آیا در حق همرفتارش جزا و پاداش می فََمْن یَْعَمْل ِمثْقاَل ذَرَّ

ةٍ  ا یََرهُ َو َمْن یَْعَمْل ِمثْقاَل ذَرَّ كند. حاال دین بنده بحق و درست؛ دین شما ناحق و اینجاست كه مصداق پیدا می «َشرًّ

گذارند و بنده را هم در قبر شما؛ عمل هر كسی به گردن خود اوست. بقول حافظ نادرست؛ شما را در قبر بنده نمی

 :شیرازی

 خواهند نوشتعیب رندان مكن ای زاهد پاكیزه سرشت //// كه گناه دگران بر تو ن

 من اگر نیكم اگر بد تو برو خود را باش//// هر كسی آن درود عاقبت كار كه كشت

 ی عشقست چه مسجد چه كنشتهمه كس طالب یارند چه هوشیار و چه مست //// همه جا خانه

 ی لطف ازل //// تو پس پرده چه دانی كه چه خوبست و كه زشتنا امیدم مكن از سابقه

روزی در این كشور زن، مرد، شعیه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی و حتی خداناباوران از  بنده امیدوارم كه

گردد و كشور قدرتمند ایست كه استعدادها شكوفا میسطح برخودار باشند؛ در چنین جامعهحقوقی یكسان و كرامتی هم

گسترش و نهادینه شدن است و انشاءهللا روز به ی ایرانی خوشبختانه در حال شود. البته این اتفاق مبارك در جامعهمی

ی ما را ختم بخیر كند و به ما توقیق انسان زیستن و انسان روز بیشتر نیز خواهد شد. انشاءهللا خداوند عاقبت همه

و  نوع خود ظلم و ستم نكنیم و آزار نرسانیم و به هر دینمردن را بدهد، تا در این مدتی كه در حیات فانی هستیم به هم

 ."ای كه باورمند هستیم یگدیگر را دوست بداریم، محبت كنیم و دستگیر هم باشیمعقیده

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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