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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[

 

 ادیان نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳فروردین  ۱ ]تاریخ:[

 ۳۲۸۵۰ ]شماره:[

 

 اندچرا بهائیان در برخی حقوق شهروندی محدود شده

بعداً به دنبال حق  م،یحقوق را قائل شو نیا شانیو ما هم برا میخواهیم یحقوق شهروند ندیاالن بگو انیاگر بهائ

 .و ... خواهند بود تیریمد

 جادیا ریسال اخ ستیاست که در حدود دو ییهااز فرقه یکی تیدانشجو نوشت: بهائ ی، خبرگزارادیان نیوزگزارش  به

 نسبت به آن وجود دارد. یادیز تیحساس رانیا یاسالم یشده و در نظام جمهور

. در شودیم یضد اسالم معرف یاعنوان فرقه بهو  دهدیانجام م یرا بر ضد نظام اسالم ییهاتیکه اکنون فعال یافرقه

فرق و  یمرکز تخصص انیگروه فرق و اد ریمد ،یروزبهان رضایاالسالم علبا حجت میداشت ییوگوگفت نهیزم نیا

 .دیرو دار شیوگو را پگفت نیقم که قسمت اول ا هیحوزه علم انیاد

هستند  ییهاگونه نگاه کرد که آنها هم انسان نیا شودیوجود دارد؟ نم تیحساس تیبهائ یرو رانیاندازه در ا نیتا ا چرا

 خودشان را دارند؟ دیکه عقا

وجود  فیآن تعر یبرا یاگر در قانون اساس یمذهب متفاوت باشد، حت ای نید کیاگر صرفا  ی: فرقه بهائیروزبهان

در  رانیدر جنوب ا یادارد. مثال االن فرقه اتیشمرده نشده باشد باز هم حق ح یرسم انینداشته و جزو مذاهب و اد

 ای کنندیمنتسب م ایو حضرت زکر ییحیحضرت  هو خود را ب اندیانباست نید کیمنطقه خوزستان هستند که 

 .دارند یکه اعتقادات متفاوت کنندیم یاز نقاط کشور زندگ یدر بعض یگریکوچک د یهاگروه

 است یفرقه ضد اجتماع کی تیبهائ

 کی قتیدر حق یبهائ. اما فرقه مییحقوق محروم نما یرا از برخ یکه ما گروه شودینم لیاعتقادات متفاوت دل صرف

است، مثل  یضد اجتماع دهیپد کی cult هستند اما یدرون اجتماع یهادهیمذهب و اعتقاد پد ن،یاست. د cult کیفرقه 

که در جامعه وجود  رهیقتل و غ ،یگنگستر یهاگروه فحشا،مواد مخدر،  انیمانند جر یگرید یضد اجتماع یهادهیپد

 ای نید کیهستند نه  cult هانیاست که ا لیدل نیبه ا تیهم به بهائ یاسالم ینظام مقدس جمهور تیدارند. حساس

 .مذهب

و  یانحراف دیموظف است از شهروندان خود در قبال عقا یاسیس ستمیسازمان و س کیهم به عنوان  رانیا نظام

 نید کیفرقه بلکه  کینه  تیکه بهائ میریو بر فرض محال بپذ میمطلب بگذر نیها حفاظت کند. اگر از اسوءاستفاده

اند. انجام داده ییچه کارها خیفرقه در تار نیکه ا مینیبب میتوانیکامال مشخص است و م رانیا خیاست، سابقه آن در تار

 یو پلشت یدیجز پل یاثمره چیه رانیمردم ا یبرا تیکه فرقه ضاله بهائ میرسیم جهینت نیفرقه به ا نیسابقه ا یبا بررس

 .نداشته است

 است لییو اسرا کایدر جبهه استکبار و در کنار امر تیبهائ

 وندیپ قیکشور رسوب داشته باشند و از طر یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیبودند که توانستند در مناطق س یگروه انیبهائ

و  کایامروز در جبهه استکبار و در کنار آمر تیقبل از انقالب اعمال نفوذ کنند. بهائ یهاتیقدرت در حاکم یبا نهادها
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 یو بخش فرهنگ یاسالم یکه جمهور شودیباعث م نی. اتهاسطرف یحداقل در صف ب ایقرار گرفته  لییاسرا

اگر  ن،یفرقه قائل شود. با وجود ا نیا یرا برا هاتیمحدود یسر کیباشد و  نیبدب تینسبت به بهائ یجامعه اسالم

 یو آن را انحراف میریپذیاعتقاد را نم نیکه البته ما ا -اعتقاد داشته باشند  کیصرفا  تیفرقه ضاله بهائ یاعضا

 .ندارد یبه آنها کار یمخرب نداشته باشند کس یهاتیو سرشان به کار خودشان باشد و در جامعه فعال – میدانیم

 مجازات نشده است یاسالم یبودن در جمهور یصرفا به جرم بهائ کسچیه

که  یانیبهائ تی! اگر جمعستندین یاز آنها در زندان هستند، اما همه آنها که زندان یدرصد کنندیادعا م انیبهائ

از  یکم یلیکه درصد خ مینیبیم م،یکن سهیکشور مقا انیکل بهائ تیبا آنها برخورد کرده را با جمع یاسالم یجمهور

کس صرفا به  چیه یعنیخاص وجود دارد.  یهاهم پرونده هایبازداشت نیاز ا کیهر  یاند و براآنها بازداشت شده

 .است دهیند یاسالم یدر جمهور یبیبودن زندان نرفته، مجازات نشده و آس یجرم بهائ

 چگونه بود؟ انیبا بهائ یامام )ره( و مقام معظم رهبر رفتار

حضرت  ایشدند  تیکه وارد مقابله با بهائ یبروجرد هللاتیآنظر را دارند. مثال مرحوم  نیما هم هم نیبزرگان د اساسا

 نیرا صادر نکردند و مثل سازمان منافق تیوقت دستور قتل بهائ چیسکان انقالب را در دست گرفتند ه یامام )ره( وقت

ندارد، اما  یتفاوت یبا فرقه رجو تیکارشناس و محقق، فرقه بهائ کیبا آنها برخورد نداشتند. به نظر من به عنوان 

 تیکه فعال یو تا زمان اندوستهیبه آنها پ یاعده گفتندیگونه بود که م نیبه آنها ا ینگاه امام )ره( و مقام معظم رهبر

 .کنند یدر محدوده خود زندگ توانندینداشته باشند م یمخرب اجتماع

 اند؟محدود شده یحقوق شهروند یدر برخ انیبهائ چرا

مثل کار در  یاز حقوق شهروند کنندینم یاسالم یجمهور هیعل یرا ندارند و اقدام یاسیمسائل س نیکه ا یانیبهائ ایآ 

 مند هستند؟ها و ... بهرهحضور در دانشگاه ،یدولت یهاارگان

اما  یاسالم یمسئول نظام جمهور کینه به عنوان  کنمیصحبت م تی: من به عنوان کارشناس فرقه بهائیروزبهان

فرقه قائل  نیا یرا برا هاتیمحدود یسر کیمحرز شده  شانیکه برا یبرابر آن مطالب یاسالم یجمهورنظام  نیمسئول

پاسخ دهند. اما اجماال  دینادرست بوده را خود آنها با ردهناک یخدا ایکار درست و  نیکه تا چه اندازه ا نیاند. اشده

 تیکه خودشان دارند از مرحله مجهول یفیطبق تعر یعنی کند؛یحرکت م یبه صورت پلکان تیبهائ کنمیعرض م

و در انتها  یبعد مرحله انفصال، بعد مرحله استقالل، بعد مرحله حکومت محل ت،یبعد مرحله مقهور کنند،یشروع م

 .اندکرده فیخودشان دارند که مراحل رشد و بلوغ را تعر یبرا یابرنامه یعنی ؛یحکومت جهان همرحل

مثبت  یهاالعملو مردم نسبت به آنها عکس شوندیم تیبعد گرفتار مقهور کنند؛یم یابتدا خود را در جامعه معرف آنها

خود و مردم  نیبه د یخود، موس نیبه د یسیکه ع شوندیم لیدر جامعه تبد یسپس به گروه دهند؛ینشان م یو منف

 یاالن در آن قرار دارد به دنبال حقوق شهروند تیبهائ که همرحل نیبا آنها و تفکراتشان ندارند. بعد از ا یکار

 شانیو ما هم برا میخواهیم یحقوق شهروند ندیاالن فقط بگو هانیاست. اگر بنا باشد ا یپلکان هانیا یعنی گردند،یم

کنند و  تیفعال نید هیانتظار دارند عل انیبهائ .و ... هم خواهند بود تیریبعدا به دنبال حق مد میحقوق را قائل شو نیا

 یوقت یکه فرد بهائ میادهید یاست. ما در موارد متعدد یمساله کامال سازمان کی نیا. آنها باشد عینظام هم مط

را بزند، بلکه  «ریسا» نهیگز یانتخاب کند حاضر نشده حت گرید یهافرم ایرا در فرم دانشگاه  انیاد نهیگز خواهدیم

انتظار  نهایاندازه تعصب دارند. ا نیا تا یعنیزده است.  کیهم اضافه کرده و کناز آن ت یبهائ نهیگز کی هانهیکنار گز

 دی. ابتدا باشودیکه نم نیآنها باشد. ا عیداشته باشند و نظام هم کامال مط نید هیعل غیکنند، تبل تیاسالم فعال هیدارند عل

 .ریخ ایرا دارند  یحقوق شهروند تیصالح ایشود که آ یشود و پس از آن بررس فیدر جامعه تعر هایبهائ تیهو

 کندینگاه م نیبه فلسط سمیونیکه صه کندینگاه م یبه همان چشم رانیبه ا تیبهائ

صرفا محدود به خودشان  یعنیکند؟  نیتأم رانیدر ا یچه کس یرا و برا یقرار است چه مقاصد و اهداف تیفرقه بهائ

 باشند؟یهم وصل م گرید یبه جاها ایهستند 

از آنها  یکه بعض ینه توسط بنده بلکه توسط پژوهشگران -که انجام شده  یقاتیها و تحقپژوهش جهی: در نتیروزبهان

 خواهمیکه صرفا پژوهشگرند. البته، نم یراع لیاسماع ای تیآدم دونیندارند مثل فر یدرباره اسالم نظر چندان مثبت

که  کندینگاه م یبه همان چشم رانیبه ا تیبهائ - ستندین نید یهستند اما چندان هم در واد نیدیب هانیا میبگو
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طور که همان رندیخودشان بگ اریرا در اخت رانیهستند که ا نیبه دنبال ا تی. بهائکندینگاه م نیبه فلسط سمیونیصه

 .دانندیخود م یحکومت جهان یبرا یاو غصب آن را مقدمه کنندینگاه م نیبه فلسط هایلیاسرائ

 با نظام سلطه قطع نشده است یالحظه تیبهائ وندیپ

که به صورت کامال  دینیبیم د،ینوشته مطالعه کن یافند یامرشان شوق یرا که ول یو نظم بهائ یکتاب دور بهائ اگر

 یگرکه در بوشهر بود با کنسول یرازیاحمد ش می. آنها از زمان کراستیدن ریواضح و آشکار اهداف بلندمدتشان تسخ

 یآنها برا یهاآنها با نظام سلطه قطع نشده است. برنامه وندیپ یالحظه چیارتباط داشتند تا به امروز و در ه سیانگل

 کنندیم یخودشان زندگ یهستند که برا یافرقه رانی. وگرنه عرض کردم که در جنوب استیخودشان ن یجامعه درون

با  .درازتر کنند آن وقت نظام با آنها برخورد خواهد کرد مشانیرا از گل شانیندارد، اما اگر پا یهم با آنها کار یو کس

فرقه در حال گسترش است؟  نیکه ا مییبگو میتوانیم ایآ دهدیانجام م رانیفرقه در ا نیکه ا یغیتبل یهاتیتوجه به فعال

 کنند؟یکدام قشر متمرکز م یفرقه رو نیا یغیتبل یهاتیفعال شتریب

 روین یاگر تعداد ی. فرقه بهائابدییم شیآنها افزا تیکه کم مینیشکل بب نیبه ا دیرا نبا تی: گسترش فرقه بهائیروزبهان

زاد  یعیبه صورت طب هانیاگر ا نیاز محقق یکی. به قول دهدیهم از دست م روین یدر مقابل، تعداد آوردیبه دست م

که ما فکر  ییعده به آن معنا ریبه دنبال تکث تی. بهائبودیم نیاز ا شتریب یلیخ دیبا شانتیاالن جمع کردندیو ولد م

خاص خود را دارد و هرکس را به  یهاتیمحدود یریعضوگ یفرقه است و فرقه برا کی تی. بهائستین میکنیم

هتل  کی ثلم کنند،یداد و هوار م ادیز شانیهایچغاتیدارند و تبل ادی. اما سر و صدا زدهدیدرون خود راه نم

آن را  تواندینم یکه هرکس کندیرا طلب م ییباال نهیشب اقامت هز کی یاما برا کند،یم غیتبل یلیکه خ متیقگران

 .بپردازد

 حساس است؟ تینسبت به بهائ یاسالم یجمهور چرا

تا بتواند از آنها استفاده کند. چون  کندیرا به خود جذب م یاما افراد خاص کندیگسترش خود تالش م یبرا یبهائ فرقه

اند. نداشته یآنچنان قیدارند. لذا آنها به دنبال گسترش هستند اما بحمدهللا توف یریعضوگ تیمحدود cult اصوال فرقه و

 لیدل نیو توجه خاص دارند به ا تیحساس تینسبت به فرقه ضاله بهائ آنوابسته به  یکه نظام و عناصر فرهنگ نیا

 تیجامعه هم به بهانه بهائ یاعتقاد یمبان گر،ید یو از سو فتندیبه دام آن ن شناسندیفرقه را نم نیکه ا یراداست که اف

 ی! به مدد خداستین خبرها نیرا برد و خورد ا رانیا تیفرقه ضاله بهائ میکه ما فکر کن نیشود. واال ا تیتقو یمقدار

 .کارها را نداشته و نخواهد داشت نیعرضه ا یلیخ یتبارک و تعال

 دارد یزیربرنامه زیجامع ن رانیو مد تیروحان یبرا تیبهائ

که دارند  یاز جوانان و نوجوانان به خاطر شور جوان رند؛یگیدر نظر م غیتبل یاقشار مختلف جامعه را برا انیبهائ

 یبرا یحت هانیا یعنیاعاظم است؛  یبرا غیتبل نهایا یغیتبل یهااز لجنه یکی. مثال گریگرفته تا افراد خاص د

 یدارند و سع یزیرداشته باشند برنامه ریدر جامعه تاث توانندیکه م یمختلف یهاارشد و بخش رانیمد ون،یروحان

است که  یعیاما طب ستین یآنها منحصر به بخش خاص غاتیمختلف جامعه را جذب کنند. پس تبل یهابخش کنندیم

 .هستند یترنیریلقمه ش نهایا یغالب است برا شتریدارند و احساسات در آنها ب یشتریکه شور ب نیها به علت اجوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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