
 
  

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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸خرداد  ۳۱ ]تاریخ:[

 

 را دارند  نیقوان نیازدواج ا یبرا انییبها /یجنس یهاتیبا استفاده از جذاب تیی بها غیتبل

 ییهابرنامه جادیبا ا الت ی است. مثالً تشک  یجنس یهاتیاستفاده از جذاب تییدر بها غیتبل یها و ابزارهااز روش یک ی

فرقه،   نیافراد به ا وستنیجذب و پ یبرا ،یو عاطف یارتباط احساس جادیمختلط و ا یهایمهمان یهمچون برگزار

   .کندیم یسازنهیزم

  ،یآوریبه دست م یلی: »بنگر که فرزندت را از چه فامدیفرمایاکرم )ص( م امبری فارس، پ یگزارش خبرگزار به

سوء خود را در   ریآنان، تاث یاخالق یهاو انحراف  ماندی م یدر نسل آنها باق ،یلیهر فام صیاخالق و خصا نکهیچه ا

 «.جا خواهد گذاشتبه زیفرزندانشان ن

 نیجوامع است. از جهت هم یاجتماع یادهایبن نیتراز مهم یک ی  یعنیخانواده،  لیتشک  یسنگ بنا نینخست ازدواج،

 ،یاسیس تیکسب منافع و مشروع یمختلف، برا یفکر یهانحله ایها و از طرف حکومت خیدر طول تار تیاهم

 .مختلف واقع شده است یهایگذاراستیو...، مطمح نظر س یاجتماع گاهیجا یترق ، یتوسعه ارض ،یاقتصاد  دیعوا

انجام   یخود، اقدامات مختلف یالیاست ای تی اند با هدف حفظ، تثبگوناگون، همواره تالش کرده یهاگروه خ،یطول تار در

و   یاسیها و رجل سها، خانداننقش و کارکرد مهم »وصلت و ازدواج« در فراز و فرود حکومت انیم ن یدهند. در ا

با   ای یافرقه  یهادارد. ازدواج ییزاسبه ریامور، تاث  نیا رکه مقوله ازدواج ب دهدیجهان نشان م  یکشورها ینظام

 .ردیگی نوشتار مورد اشاره قرار م نیمختلف بوده که در ا یهافرقه  انیمرسوم در م یامر زین  یالتیتشک یزیربرنامه

شمار  شیافزا یدر راستا تیو جذب در راس امور مهم آن قرار داشته و فعال غیهاست که تبلفرقه  نیاز ا یک ی  ت،یبهائ 

مختلف جذب، ازدواج از   یهاوهیش انیفرقه باشد. از م ن ینادرست ـ در ا یـ حت یهر گونه عمل هیتوج تواندیم انیبهائ 

  نیچراکه اوال در ا آورد؛ی م را فراهم غیتبل یعنیواجبات فرقه،  اوجباست که امکان تحقق  ییهاپل نیترو امن نیبهتر 

از او   یتیهم، شخص صورتنیا ریو در غ کنندیم ییشده، اغلب شخص را بها یزیربرنامه یموارد با ترفندها

باور  کیبودن، هر گز به  ییخاطر که بها نینخواهند داشت. به ا یبه احکام اسالم یخاص دیتق گریکه د سازندیم

بوده و در تمام  یر یگ یهمواره مورد پ  الت،یاز طرف تشک  ییبلکه شخص بها شود؛یخالصه نم صرف،  یدرون

روزه، بخش   ۱۹ یهاافتیلزوم شرکت در ض سو،کیاز  خورد؛یبه چشم م ییبها نیفرام یردپا اش،یزندگ یهابرهه

بر کل  ،ییبها یو آموزش باورها  غیوجوب تبل گر،ید یو از سو کندیم ریرا درگ انییبها یاز زندگ یقابل توجه

فرقه   ن یفرزندان و... در ا تی ترب دمثل،یتول گران،یازدواج تا نوع تعامل با د ندیانداخته است. از فرا ه یاعضا سا یزندگ

از  یک ی مشترک،  یاگر در زندگ ب،یترت نی. به اردیگ ی مورد نظارت قرار م شدهیزی رمدون و برنامه یستمیتحت س

  هیخود به حاش دیفرزندان و چه در ابراز و عمل به عقا تیچه در ترب گر،یناخواه طرف دباشد، خواه یین، بهایطرف

 .شودیرانده م

مورد   اریبس د«،یموسوم به »ازدواج بع یازدواج ای ان ییربهایازدواج با غ ت،یی خاطر است که گرچه در بها نیهم به

شود و از همان ابتدا  تیدر ازدواج، مو به مو رعا ییبها نیشده حتما تمام فرام دیحال تاک نیقرار گرفته، با ا هیتوص

  یامکان ندارد هنگام ازدواج با فرد ییفرد بها ک یمحفوظ بماند: » تییبه نفع بها ،یفرزندان احتمال تیحق ترب

  یاقدام نیکه به چن ییپرورش دهد. هر فرد بها گرید  یانتید نیتعهد بسپارد که فرزندش را بر وفق مواز ،ییربهایغ
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  کنندیمازدواج  انیحیو همچون مس روندیم سایکه به کل انییمحروم شود... بها اشیاز حقوق ادار دیمبادرت ورزد با

 ».خود محروم شوند یبه ناچار از حقوق ادار  دیبا زین

دارند نسبت به  فهیکه وظ ردیگی( صورت می)محفل محل ییبها یمحل یتحت نظارت شوراها ییازدواج بها امروزه

ازدواج کنند و  یخود با هر کس لیحق ندارند به م ییحاصل کنند. دختر و پسر بها  نانیاطم ،ییشروط عقد بها تیرعا

در صورت عدم   کهیطوربه رد؛یصورت بپذ ییهامحفل ب  رنظریز دیبا یاز تمام مراحل، از انتخاب تا خواستگار

طرد  ،یالتیرتشکیدر آن انتخاب غ لیتمام افراد دخ یفرد، موافق باشند ـ برا نیاگر والد یـ حت التیتشک  تیرضا

 :ردیپذیصورت م  یادار

سلب   شانی دهند، حقوق ادار تیمسلمان رضا یبه ازدواج فرزندشان با فرد ت،ییبرخالف قانون بها ن، یوالد اگر»

بر طرد  ی... عملکرد محفل شما را مبنامرایخواهد شد: راجع به مورد آقا و خانم )...( و دخترشان، حضرت ول

و   یامر نیبرخالف مواز ،یدر انجام عقد اسالم نان. اقدام آندیفرمایم یو بجا تلق ح یهر سه نفر، کامال صح یادار

  یمحکوم و مذموم نشمارند، ممکن است دوستان دایرا شد یاعمال نیکننده است و اگر اهل بهاء چننگران اریکم بسدست

 ».را تکرار کنند ییخطا نیشوند چن بیو فتور، ترغ یدر اوان سست گرید

فرد   کی. در مرحله دوم، اقوام درجه شوندی اضافه م انییبه آمار بها یدر وهله اول، خود شخص و نسل و نیبنابرا

 .ردیخود فاصله بگ  نیشیپ داتیآن، از تق بندهیجو فر ریبا فرقه آشنا شده و ممکن است تحت تاث جیتدربه ،ییربهایغ

به ازدواج با   رانیا انییاقبال بها لیاز دال یک ی. مثال، کنندیاستقبال م انییربهایهم از ازدواج با غ ییبها جوانان

دختران و پسران    یافراط یهایو دوست انییاست که ارتباطات خارج از حد معمول بخش عمده بها نیمسلمانان ا

 یهای افرقه هم نیـ اعم از دختر و پسر ـ از تعدد روابط قبل از ازدواج در ب ییجوانان بها شودیموجب م ،یالتیتشک 

خانواده قلمداد  لیازدواج و تشک   یاعتماد برا لرقابیرا کامال غ ییجوانان بها انیحاکم در م یداشته و فضا هیخود گال

 .کنند

از   یک ی ،ی. به طور کلبردیمتنوع بهره م ییاز ابزارها ،ییهاوصلت نیدامن زدن به چن یهم برا تیی بها  التیتشک 

همچون   ییهابرنامه جادیبا ا التیاست. مثالً تشک  یجنس  یهاتیاستفاده از جذاب تییدر بها غیتبل یها و ابزارهاروش

 یسازنهیفرقه، زم نیافراد به ا  وستنیجذب و پ یبرا ، یعاطف و یارتباط احساس جادیمختلط و ا یهایمهمان یبرگزار

و  ردیگیبا جنس مخالف مسلمان صورت م انییبها یدوست یبرا یاریتالش بس  ها،یدر مهمان یی. عالوه بر آشناکندیم

  ی. فضاددر کنار جوانان مسلمان، مشغول به کار هستن ییاست که جوانان بها ییدر فضاها شتریب ،ییهاییآشنا نیچن

 .است ییهاییسودجو نیچن یاز ترفندها یک ی شه،یهم مثل هم یمجاز

 رمسلمانیغ کیبخواهد با  یخاص خود را دارد و اگر مسلمان یهایژگیو و طیاسالم، شرا  نیمب نیدر د ازدواج

خود، قابل پاسخ است.    دیازدواج وجود دارد که با مراجعه به مرجع تقل ن یا یبرا یمشخص یازدواج کند، حکم شرع

 نیپسر مسلمان با چن یعلما، ازدواج دائم برا فاقبه ات  بیالبته در تمام موارد، ازدواج دختر مسلمان و در نظر قر

 .حرام است ،یشخص

  ییبها التیتشک  ی که مقر اصل ی اشغال نیدر فلسط یکه حت شودیانجام م  یدر حال ییهاازدواج  نیچن ،یاسالم ران یا در

 یطیتحت هر شرا یلیاسرائ ریبا اتباع غ لیازدواج اتباع اسرائ ،یحکومت ژهیو  ماتیدر آنجا قرار دارد، بر اساس تصم

  میدر آنجا وجود ندارد، پس رژ زین ییبها یهاآموزه رازو اب غیطبق قانون، امکان تبل یممنوع است. از طرف

ها دانسته و فرهنگ گریبه د بیآس یبرا یاله یفرقه، آن را وس نیپروبال دادن به مرکز کنترل ا نیدر ع یستی ونیصه

 .ردیگی خود م نیرشد آن را در سرزم  یحال، جلو نیدر ع

  عه،یبا پسران و دختران ش انییمسئله، با توجه به موج ابراز عالقه و ازدواج بها نیا یاز حکم شرع  یحال، جدا نیا با

و تبعات  یاجتماع ،یفرزندان، مباحث فرهنگ  تیتولد و ترب یاست در مورد اهداف فرقه، برنامه آن برا ستهیشا

 .ردیصورت گ یشتریها توجه بازدواج گونهنیا

تحت کنترل و حصار  شهیهم یچند نسل را متاثر ساخته و آن را برا ای کیسرنوشت  توانندیم ییهاازدواج نیچن

و   یاخالق ،یروح ،یسالمت جسم ریهم آحاد بشر از تمام ملل، با توجه به تاث ربازیببرند. از د  تییبها  یالتیتشک 

اظ نموده و امر را لح یادیز یارهایمع همسر،انتخاب  ندیپدر و مادر در سالمت و سعادت فرزندان، در فرا یدتیعق
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 یهاو حفظ اصالت  یو رفتار یاعتقاد تیبه جهت مصون  ن،ی. بنابرادادندیانجام م اریبس طیازدواج را با مالحظه شرا

  رنوادگانشان ب یفرقه برا بیکه فر ییهایو تباه یخیتار یهاها را از نمونهجوانان و خانواده دیهم که شده با یخانوادگ

 .امور اثرگذار شد نیدر ا ییبها التیتشک یشرویگذاشته، آگاه کرده و مانع پ یجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

