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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷مرداد  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 و حقوق شهروندي تشكیالت بهائیت

كنند "بمباران محبت" است و آن شوي مغزي استفاده ميوهایي كه بهاییان در شستخبرگزاري فارس: از جمله روش

گویي و ابراز عشق و عالقه یك اقدام هماهنگ و منسجم تحت رهبریت تشكیالت است كه اعضا قدیمي از طریق تملق

 .سعي در جذب افراد مورد نظر دارند

 ین موانع رسیدن بهائیان ایران بهتراي خود از مهمش خبرگزاري فارس، تشكیالت بهائیت به دلیل ساختار فرقهبه گزار

حقوق شهروندي است. از سوي دیگر، نگراني جوامع بشري از بهائیت نیز امروزه متوجه مدیریت تشكیالت است. 

سالمت، رفاه و امنیت شهروندان خود خصوصاً  ایرانیان به عنوان شهروندان یك جامعه انساني و آزاداندیش نگران

ریزي هاي برنامهگیري و فعالیتاند، هستند. امروزه تبلیغات، عضوبهائیان ایراني كه در تحت استیال و سلطه تشكیالت

آید كه چگونه هاي اجتماعي را فراهم آورده؛ به طوري كه این سئوال پیش ميشده تشكیالت بهائیت موجبات نگراني

هایي كه از سوي تشكیالت ایجاد شده است، مصونیت وان از افراد جامعه به بهترین شكل ممكن در برابر آسیبتمي

هاي دهند زیرا تشكیالت بهائیت به راحتي آزاديهاي زندگاني خود را از دست ميترین سالیافت. بهائیان ایراني مهم

قرباني به اصطالح یك خانواده برتر به نام تشكیالت بهائیت  هاي بهائي به آسانيكند و خانوادهفردي آنان را سلب مي

شوند. به علت تعهدات شوند. بهائیان ایران همواره از سوي تشكیالت بهائیت به طور تحقیرآمیزي استثمار ميمي

كه در شود تا جایي هاي بسیار شدیدي به زندگي آنان وارد ميشود، آسیبسختي كه از بهائیان در تشكیالت گرفته مي

هاي بهایي از هم گسسته شود، خانوادهمواردي به خاطر امر تبلیغ از اهداف تحصیلي و شغلي آنها جلوگیري مي

هاي خود را تحویل تشكیالت كند دارایيرود كه بهائیان را وادار ميشوند و این منافع تشكیالت تا جایي پیش ميمي

اي هم هاي روحي، رواني شده و پارهاي از بهائیان مبتال به بیماريارهاي تشكیالت بهائیت پدهند. به دلیل ساختار فرقه

گیرد و بهائیان تازه هاي رواني بهره مياند. تشكیالت بهائیت از روشها عضویت در تشكیالت منزوي شدهپس از سال

كند تا به آنان ا ترسیم ميهوارد را وادار به بازخواني گذشته خود با نگاهي دیگر كرده و تصویر شیطاني از والدین آن

اي جز این نیست ها، حتي اقوام درجه یك را مانند شیطان تلقي كنند و چارهآموزند تا بیرونياعتماد نكنند و به آنها مي

كنند هدایت كه باید از آنان گریزان بود. تشكیالت بهائیت توسط رهبراني كه هرم قدرت و منابع مادي را كنترل مي

اي خود تمایل به اعمال اراده و تسلط دارند. در تشكیالت بهائیت هر این تشكیالت در ساختار فرقه شود. رهبرانمي

شود. رهبران شود و شامل طردهاي اداري و روحاني ميكس كه رهبریت تشكیالت را به چالش بكشاند تحقیر مي

كنند، ود را به سمت خدا معطوف ميتشكیالت بهائیت برخالف روحانیون ادیان آسماني كه تكریم و ستایش پیروان خ

اي تشكیالت بهائیت خودكامه است، رهبریت كنند. ساختار فرقهستایشگري و تكریم را به سوي خود متمركز مي

شود و هیچ دادخواستي خارج از سیستم تشكیالت به عنوان مقام عالي و داراي امتیاز مصون از خطا شناخته مي

هاي آموزشي را م باالتر قضایي وجود ندارد. براي این منظور، تشكیالت برنامهرهبریت تشكیالت بهائیت به سیست

وارد شود كه اعضاي جدید و تازهتر مانع از آن ميكند و از طریق مغزشویي از سوي اعضاي قدیميبرگزار مي

كشیده شود و هر كس شود كه هرگز نباید تشكیالت به چالش تشكیالت را به چالش بكشانند. به اعضاي جدید آموخته مي

هر گونه سئوال، تردید و یا احساس منفي كه دارد باید از مسئول باالي خود راهنمایي بخواهد. البته تشكیالت با 

هاي آموزشي گرفته تا آوازخواني جمعي، انجام هاي مختلف از حضور در كالسبرگزاري برنامه سنگیني از فعالیت

آوري پول و غیره اعضاي جدید را به رفتن براي جمع شركت در تجمعات، هاي مشترك، مطالعه متون پایه،فعالیت
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شود. تشكیالت بهائیت تبلیغ و عضوگیري را متوجه افراد كند كه فرصت فكر كردن از آنها سلب ميحدي مشغول مي

ند. از دیگر توانند از پشت پرده فریب تشكیالت، واقعیت را بیابكند زیرا چنین اشخاصي نميپذیر جامعه ميآسیب

شوند. گیرند افراد مطیع و منعطف هستند زیرا این افراد به راحتي مجاب ميكساني كه مورد هدف تشكیالت قرار مي

هایي همچون دوري از خانواده، طالق، افسردگي، همچنین افرادي كه در مشكالت زندگي به طور عام دچار گرفتاري

هستند بیش از هر فرد دیگري در معرض افتادن در دام بهائیت قرار  بیكاري، گذار از دبیرستان به دانشگاه و ...

گیرند از تغییراتي كه در درون آنها در طي چندین پروسه دارند. در تشكیالت بهائیت افرادي كه سوژه تبلیغ قرار مي

هویت فرد در  وشوي مغزي یك روند تدریجي است كه هدف آن تغییرریزي شستگیرد آگاه نیستند زیرا برنامهشكل مي

شود بمباران محبت است شوي مغزي استفاده ميوهایي كه در شستبیني و گذشته است. از جمله روشاعتقادات، جهان

گویي و ابراز عشق و و آن یك اقدام هماهنگ و منسجم تحت رهبریت تشكیالت است كه اعضا قدیمي از طریق تملق

واقع بمباران محبّت چیزي جز یك ترفند فریبكارانه تشكیالت بهائیت عالقه سعي در جذب افراد مورد نظر دارند. در 

به منظور عضوگیري نیست. از دیگر ترفندهاي تشكیالت دوره كردن اعضا جدید توسط اعضاي قدیمي است كه با 

خودشان را نسبت به عضویت در تشكیالت، كامل جلوه دادن  كنند با افتخار تمام خوشحاليرفتار خود تالش مي

روند كه عتقادات و منحصر به فرد بودن رهبریت تشكیالت را از خود بروز دهند. این اعضا قدیمي تا به آنجا پیش ميا

كنند كه همه چیز االن كه بافند و وانمود ميهایي از گذشته وحشتناك خود ميسازي اعضا جدید داستانبه منظور مجاب

بهائیان "برگزیده"، "تكامل یافته"، و "خاص" هستند در حالي كه كنند كه در تشكیالت هستند عالي است و ادعا مي

آیند. نحوه شروع عضوگیري تشكیالت بهائیت ممكن است متفاوت باشد تري به حساب ميغیربهائیان موجودات پایین

ها ريگیري از انبوهي از فریبكاري در جذب افراد است. این فریبكااما یك اصل اساسي در آن ثابت است و آن بهره

كاري از منظور نهایي دهد تا پنهانكاري در خصوص آنچه واقعاً ماهیت تشكیالت ميدر آغاز عضو گیري از مخفي

كند هماني نیست كه در داخل عضویت را شامل مي شود. اصوالً در تشكیالت بهائیت آنچه فرد در نگاه اول مشاهده مي

دانستند داند كه اگر بهائیان ایران از ابتدا كار ميتشكیالت به خوبي ميشود. آن نهفته است و یا نهایتاً به آن منتهي مي

پیوستند. تشكیالت بهائیت همه جا حقوق شهروندي اند هرگز به تشكیالت نميكه به چه دلیل و به چه صورت جذب شده

هاي اغلب غیراخالقي ها و برنامهكند. امروزه سوءاستفادهبهائیان ایران را در خدمت منافع تشكیالت مصادره مي

شود. در گذشته، تشكیالت بهائیت در هاي اصلي جامعه ظاهر ميتشكیالت بهائیت نه تنها در حواشي بلكه در بخش

هاي داد ولي امروزه شكل تبلیغ و روشاي جامعه به فعالیت خود ادامه ميایران با جذب افراد به اصطالح حاشیه

هاي معمولي است زیرا در متن اصلي شود كه فراتر از چهارچوبعمال ميهاي پیچیده اسازي افراد با روشمجاب

كند؛ از كالس درس كنند به طوري كه تشكیالت همه جا را براي مغزشویي افراد جامعه انتخاب ميجامعه حركت مي

، داروخانه دانشگاه، درمانگاههاي مذهبي، تبلیغ در منازل )بیوت تبلیغي( مدرسه،گرفته تا سمینارها، گردهمایي

هاي جدیدي براي عضوگیري افراد از طریق دستیابي به هاي اخیر تشكیالت بهائیت راهوموسسات تجاري. در سال

هاي تجاري و نفود در مؤسسات غیردولتي یافته است. بسیاري از بهائیان ایراني با مزد خیلي كم در مراكز فعالیت

كنند و بخشي از درآمدشان همراه با شود كار ميت اداره مياقتصادي كه تحت تملك تشكیالت است و توسط تشكیال

شود و بدین ترتیب تشكیالت در یك منافع شركت به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به مركز تشكیالت فرستاده مي

گیرد؛ به طوري كه در عرصه رقابت اقتصادي صدمات جدي بر پیكره موقعیت استراتژیك به لحاظ اقتصادي قرار مي

شود. در واقع تشكیالت بهائیت در یك بازار غیرمنصفانه از استثمار كارگران بهایي سسات غیربهائي وارد ميمؤ

شود تا ثروت خود را افزایش دهد. باتوجه به مسایل ها، قادر ميها و كالهبرداريگرفته تا وارد شدن در انواع تقلب

از روابط تشكیالتي است كه در آن رهبران تشكیالت، شود كه تشكیالت بهائیت نوعي پیشین این نتیجه حاصل مي

كنند تا به طور كامل در خصوص تقریباً همه هاي خاصي وادار ميآگاهانه بهائیان ایران را با استفاده از روش

شان وابسته به تشكیالت باشند. در تشكیالت بهائیت اعتقادات به ابزاري براي خدمت به تصمیمات مهم زندگي

پنهان رهبران تشكیالت تبدیل شده و نقش چسبي را دارد كه بهاییان را در راستاي اهداف تشكیالت به هم هاي برنامه

كند. كلید موفقیت رهبران تشكیالت بهائیت براي سوءاستفاده از بهائیان ایران در ناآگاه نگاه داشتن آنان نهفته متصل مي

شود. نكته آخر ان امروزه قرباني حقوق تشكیالت بهائیت مياست و نكته مهم این است كه حقوق شهروندي بهائیان ایر

ها هاي جذب و حفظ افراد گرفتار شده در چنبره تشكیالت بهائیت شبیه رفتارهایي است كه در فرقهكه كلیه شیوهاین

روندي هایي در راستاي حقوق شهگیرد. افرادي نظیر شیرین عبادي و سایرین كه اخیراً صحبتمورد استفاده قرار مي

شود؛ بهاییان با بهاییان ایران مطرح كرده بودند باید بدانند كه حقوق شهروندي بهاییان تنها توسط خود بهاییان تباه مي

 ها را محدود كنند.اند كه حتي سایر كشورهاي دیگر هم آنفعالیت در قالب تشكیالت سبب شده
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 * مهدي نائیني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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