
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 رانیا ونیمل]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨آبان   ٢٢]تاریخ:[ 

 

 یو حق شهروند انیی: بهای باق نیعمادالد

 کیجلد گذاشته و نظرات او را به عنوان  یرا رو شریگل کیعکس فردر ،یشناس ییبها( ١۰)شماره دیجد فصلنامه

  اشی فصلنامه اصوال فلسفه وجود نیکرده است. ا یالعدل است معرف تیکه مخالف ب ییبها  شیروشنفکر و دگراند

هم  ”یشناس ییبها“ ۶. فصلنامه شمارهباشد ”ییاز زبان به قول خودش” روشنفکران بها نکهی است ولو ا تیینقدبها 

 ریاست دوبار تعب  یخواندن یاکه اتفاقا مقاله  نیقره الع تیدرباره شخص یس یب یب زگردیدر نقد م اشی درمقاله اصل

  چکسیاند و هبوده تیی مبارزه با بها  کانی نوک پ یشناس ییرا به کار برده بود. دست اندرکاران بها ز”یعز انیی“بها

 گریو کار و شغل و د لیاز تحص تی بودن، با محروم زیآنها را متهم کند اما عز اتیادب نیبخاطر ا تواندینم

 .ندارد ینسبت هاتیمحدود

 شود؟ینم فیتوق ز”یعز انیی“بها سدیبنو یامثال روزنامه یرا به کار برند؟ اگر برا ریتعاب نیهم مجازند ا گرانید ایآ

 هاتیاقل نیا یشده درمورد حقوق شهروند جادیا  یهاتینسبت به محدود یاگر کس شکش؛یپ ز،یعز انییاصال بها

 معترض باشد امکان انتشار دارد؟ 

  ٢۰  و ١٩ نفر هم باشد طبق اصول کیکه اصال اگر  یحالهزار نفرند و…، در ١۵۰  - ١۰۰ انییکل بها ندی گویم

 .است یواجد حق شهروند ت،ینفر هم به اندازه اکثر  کیهمه شهروندان، همان  یحقوق یدرباره تساو یقانون اساس

کند اما  تیرا رعا تییبا بها یجانب انصاف و ادب نقد در مواجهه فکر کوشدیم یشناس ییفصلنامه بها گرچه

به بار  یگرید جهیبرخوردها نت نیقضاوت است. ا اریومع ینیع یتیقدرت، واقع ینهادها یل از سومتداو یبرخوردها

سخن گفتن، متهم   هیکسوی با  کنندیفکر م تییبها انمنتقد یهم بسته شده و برخ تیی بها یباب نقد علم یو حت آورندیم

 شودیجالب تر م ی. البته داستان حذف وقتشوندیم یسرکوب نظر لهیبه وس یاز حذف عمل یبانیکردن و پشت  لیبه تکم

 .حذف شده است ایپد  یک یهم توسط و یشناس ییخود بها میکه بدان

دارند.   یو حق شهروند انیب یاندازه حق آزاد کی به  ،ییو مخالف بها ییمنع کرد. بها توانی را نم یادهیعق چیه

  یرا که ناف سمیمارکس س یتدر یحت یمطهر دیابراز کرد نه حذف. شه توانینقد م قیمخالف را از طر دیمخالفت با عقا

 .دانستی آن، الزم م یو سپس نقد علم سم،یبه مارکس ندانها و توسط باورماست، در دانشگاه یو خداباور نیاصل د

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://melliun.org/iran/218017

