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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[

 

 قدس آنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸مرداد  ۱]تاریخ:[ 

 

 بشر های بهائیت به نام حقوقجاسوسان پنهان/ بازی

اقدامی درباره آشکارسازی مسلک خود نداشته باشند و دست به تبلیغ نزنند، همچون سایر افراد از  بهائیان تا زمانی که 

 .ها برخوردار هستندحق تحصیل در مدارس و دانشگاه

بشر« ـ این مفهوم برآمده از غرب امروز بیش از آنکه جنبه آرمانی  داشته باشد، به »ابزاری«  قدس آنالین: »حقوق 

 .ای مبدل شده استهای فرقه ویژه جریانبه های معاند،ت گروهبرای پیشبرد منویا

گیری تشکیالت  توان در رفتارهای فرقه تشکیالتی بهائیت مشاهده کرد. بهائیان از آغاز شکلنمود بارز این امر را می 

ـ  اصطالح   به العدل« )واقع در فلسطین اشغالی( تا به امروز، نفوذ در محافل ـیافته خود با عنوان »بیتسازمان

برانگیزی های حساسیتبشری را در دستورکار قرار داده و از طرق مختلف، از جمله دست گذاشتن بر حوزه حقوق

های دینی  های دینی )تالش برای خلط خود با اقلیتمانند آموزش و پرورش، حقوق زنان، اعتراضات سیاسی، اقلیت 

 .ی را به نقض حقوق شهروندی افراد، متهم سازنداسالمکوشند نظام جمهوریرسمی( و امثالهم، می

نمایی مسائل و  این ادعاها در حالی است که بررسی اسناد و شواهد موجود، حکایت از جعل و تحریف حقایق، وارونه

 .نمایی« این فرقه دارد پردازی در راستای سیاست همیشگی »مظلومحتی دروغ

سو و کارنامه پر و   ه پیوند آن با حقوق کودکان و شهروندی از یکدر این میان، مسئله آموزش و پرورش با توجه ب

اندازی دانشگاه زیرزمینی موسوم به پیمان بهائیت در این حوزه، از تأسیس مدارس بهائی )پیش از انقالب( تا راه

ای و های فشار ـ به صورت نوبهدیگر، اهمیتی مضاعف داشته و همواره به عنوان یکی از اهرم »بیهه« از سوی 

 .جوینداقتضای شرایط ـ از آن سود می 

المللی بهائیان در سازمان ملل متحد، در  مصادیق در این زمینه، بسیار است؛ »بانی دوگال«، نماینده ارشد جامعه بین

مورد توهین، بدرفتاری و حتی   ۱۵۰کم در ده شهرستان حدود مدعی شده بود: »در عرض یک ماه، دست ۱۳۸۶سال 

ها علیه کودکان، نوجوانان مورد آزار و بدرفتاری روانی و جسمی در دبیرستان ۷۶ر مدارس و حدود خشونت بدنی د

 (۱است.« )و جوانان بهائی گزارش شده

دارد: »جوانان  المللی تشکیالت بهائی نیز طی یک مصاحبه در این زمینه ابراز می»سیمین فهندژ«، دیگر نماینده بین

کنند، بتوانند  عالقه دارند ... در کشوری که زندگی می کنند،یگر که در ایران زندگی می بهائی هم مثل تمام جوانان د

شان بتوانند یک زندگی  درس بخوانند، آزادانه شغل پیدا کنند و تشکیل خانواده بدهند؛ در واقع، بدون ترس از بیان عقیده

به طور طبیعی دنبال راهی خواهند گشت که  شود،عادی داشته باشند، اما وقتی این حقوق اولیه از ایشان سلب می

های دیگری تنها از حقوق خود بلکه از حقوق دیگران هم دفاع کنند. مجموعه فعاالن و سازمانبتوانند از طریق آن، نه 

دست که شروع به فعالیت کردند، راه و در واقع ظرفی از فعالیت را ایجاد کردند تا بسیاری از افرادی که عالقه  از این 

اشتند در این زمینه فعالیت و از حقوق دیگران دفاع بکنند، بتوانند به فعالیت بپردازند و البته با فعالیتشان در این  د

های فشار ـ غیرقانونی ـ را تحت عنوان »ظرفی  سان، فعالیت بهائیان در گروهو بدین( ۲رابطه، مفید واقع شوند.« )

 .کندبرای دفاع از حقوق خود و دیگران« توجیه می 
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شهروندی، از جمله حق تحصیل در مراکز آموزشی  تأمل، اذعان متبریان بهائی به برخورداری از کلیه حقوقنکته قابل

های خود، نسبت به اهمیت نقش تبلیغی در اعضای  عالی است. بسیاری از بازگشتگان این فرقه در افشاگریو آموزش

برخوردهای احتمالی با عناصر متخلف است. »شوقی افندی« )سومین ترین علت اند که همانا محوریبهائی تأکید نموده

ها؛ این  ها و دانشکدهدارد: »در خصوص امر تبلیغ در دانشگاههای خود اذعان  میسرکرده بهائی( در یکی از نامه

اگر  باشند.اند و کمتر تحت نفوذ سنن میکار، بسیار مهم است زیرا دانشجویان به طور کلی دارای فکری روشن 

شوند و عقل و عواطفشان به طور مناسبی امرا... به نحو شایسته و درستی به آنان معرفی شود، در ظل آن داخل  می

گردد. با این وجود، چنین تالشی باید فقط از جانب افرادی دارای تربیت دانشگاهی و در نتیجه آشنا به افکار  ارضا می 

  (۳جوانان باهوش و تحصیلکرده صورت پذیرد.« )

قومی و مذهبی خود، تا زمانی که در مسیر  به تعبیر بهتر، بهائیان یا پیروان هر فرقه و آیینی، فارغ از تعلقات دینی،

ضربه زدن به ارکان نظام ـ بر اساس احکام مصرح در قانون ـ گام برندارند، از کلیه حقوق شهروندی ـ برابر با تمام 

پرورش، اشتغال و ... برخوردارند و هر فردی که قوانین را زیر پا  آحاد جامعه ـ از جمله حق مسکن، آموزش و

 .گذارد ـ اعم از مسلمان یا بهائی ـ مورد مؤاخذه قرار خواهدگرفت

از طرفی، فعالیت مراکز زیرزمینی چون دانشگاه بیهه از سوی بهائیت که همواره تعطیلی آن را در بوق و کرنا 

از قضا برخالف دستورهای سرکردگان بهائی مبنی بر لزوم مراعات قوانین کنند، کامالً غیرقانونی بوده که می

عمل آمده، کلیه مواد آموزشی و تربیت  های بهکشورهای محل سکونت بهائیان نیز هست. ضمن اینکه مطابق بررسی

ن مقصد عیار، نخستیگیرد که تربیت یک »مبلغ« تمامدانشجویان در این مرکز با محوریت اهداف بهائی صورت می

دادند، نظیر ها و واحدهای گنجانده شده در این مؤسسه نیز مستقیماً بهائیت را آموزش میآن است. بسیاری از رشته 

 .رشته »معارف« یا درس »زمینه کلی تعلیم و تربیت بهائی« و حتی »عربی«

ه باشند و دست به تبلیغ با تمام این اوصاف، بهائیان تا زمانی که اقدامی در خصوص آشکارسازی مسلک خود نداشت

ها برخوردار بوده و هستند و امروز، بهائیان زیادی از نزنند همچون سایر افراد از حق تحصیل در مدارس و دانشگاه

 .اندالتحصیل شده های کشور فارغدانشگاه

تحصیل« به   های ساالنه تحت عنوان »محرومان ازهای افرادی چون »دیان عالئی« یا ارائه لیست بنابراین گزارش

ای در این زمینه را باید در راستای اهداف کالن  های رسانه بشری و یا ارائه نمایشاصطالح ـ حقوقمحافل ـ به 

اسالمی و تالش برای ضربه به ارکان آن دانست که از همان آغازین لحظات  تشکیالت بهائی در عناد با نظام جمهوری

 .و نفوذ خود در رژیم پهلوی در دستورکار فرقه مزبور قرار گرفت هاسالمی و از دست دادن جایگاپیروزی انقالب

 

 :نوشتپی

 .آموزان بهائی در مدارس ایران«، سایت توانا»مصائب دانش

ی بین المللی بهاییان،  ها و مجموعه فعاالن؛ در گفتگو با دیان عالیی و سیمین فهندژ، دو تن از نمایندگان جامعهاقلیت

 .۱۳۹۴اسفند  ۲۰صلح،   خط

 ۱۹۳۲فوریه  ۳مکتوب مرقومه از شوقی افندی به یکی از بهائیان، 

 

 

 

 

 

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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