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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴  آبان ۲۵ ]تاریخ:[

 

 آوردن بهائیاننامه ایالتی و والیتی برای روی کار پیرامون تصویب

شد این بود که غیر  های استعماری بسیار مرموز رژیم ستمشاهی که با دسیسه آمریکا انجام مییکی از برنامه

های حساس کشور بگمارد، بطوری که آنها بتوانند مسلمانان، و مخصوصاً بهائیان را بدون هرگونه منع قانونی بر پست

بتوانند استاندار یا فرماندار یا بخشدار و یا شهردار و یا جزء اعضای انجمن  ها و شهرها نماینده مجلس شوند، در استان

 ...شهر و روستا، یا رئیس انجمن گردند. البته

های استعماری بسیار مرموز رژیم ستمشاهی که با دسیسه آمریکا پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از برنامه

های حساس کشور مسلمانان، و مخصوصاً بهائیان را بدون هرگونه منع قانونی بر پستشد این بود که غیر انجام می

ها و شهرها بتوانند استاندار یا فرماندار یا بخشدار و یا بگمارد، بطوری که آنها بتوانند نماینده مجلس شوند، در استان

کار عمال چنان که گفتیم در سطح  این شهردار و یا جزء اعضای انجمن شهر و روستا، یا رئیس انجمن گردند. البته  

خواستند آنها در سطوح دیگر نیز زمام امور را به  وزراء و مدیران کل در سطح باال انجام شده بود، ولی کم کم می 

ای را تحت عنوان مجلس سنا گذراند، این  شمسی، رژیم، الیحه ۱۳۴۱ /  ۷ /  ۱۴ دست گیرند، برهمین اساس در تاریخ

های علم انجام گرفت. ماهیّت این تصویب نامه این بود که در قانون انجمن هللانامه در اوائل نخست وزیری اسد تصویب

ایالتی و والیتی، سه موضوع که قبال وجود داشت حذف گردد، و این سه موضوع عبارت بودند از: اول: قید ذکوریت 

های بزرگ و حساس دولتی به جای سوگند به قرآن کریم،  ست)مرد بودن(. دوم: مسلمان بودن. سوم: برای پذیرش پ

 [۱] سوگند به کتاب آسمانی باشد

های ایالتی و  نویسد: »هدف آن بود که با اجرای انجمنخطیب بزرگ حجت االسالم محمدتقی فلسفی )قدس سّره( می

ه تدریج فعّالیت رسمی آنها برای ی ضالّه بهائی را بطور قانونی بر سرکار آورند، و از آن به بعد بوالیتی، فرقه

نامه، آنان با مسلمانان  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز شود، زیرا بنا بر تصویبتصّرف تمام اهرم 

آسمانی شده بود، این معنی راه را برای   ایرانی هیچگونه فرقی نداشتند، ثانیا سوگند به قرآن، تبدیل به سوگند به کتاب

های  های آسمانی خود سوگند یاد کنند، و بهائیان بگویند کتابکرد تا یهود و نصاری به کتابان باز میغیر مسلمان

ی باسواد گذاشته بودند که اعم از زن  کنیم. و به جای قید ذکوریت کلمهآسمانی ما )ایقان( است، و به آن سوگند یاد می

باز   -که در آن وقت معلوم بود چه زنانی منظور بودند -زنان و مرد است، تا راه را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن 

 ... [۲]کنند«.

های خود نگذاشتند به این ترتیب مراجع تقلید و حضرت امام خمینی و مردم به پیروی از آنها، با هشدارها و اعتراض 

ا طراحی شده بود، از بین  ای را که از سوی استعمار به نفع آنهها روی کار آیند، و با قیام خود، تصویب نامهبهائی

بردند و از این فتنه رهایی یافتند. مسلمانان به خصوص ملّت شریف ایران باید با کمال هوشیاری و مراقبت و نگهبانی  

از انقالب عظیم اسالمی، متوجه باشند که مبادا به انقالب آسیب برسد و همان بهائیان و مزدوران استکبار جهانی بار 

امور طمع کنند. و همواره یاد امام خمینی را گرامی بدارند که با مجاهدت خود، عّزت مسلمانان دیگر برای تسلط بر 

 .را حفظ کرد و نگذاشت که مسلمانان غیور ایران تحت سیطره بهائیان و مزدوران دیگر قرار گیرند

 :نوشتپی
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 .استنوشته شده   ۱۳۴۱  / ۷  / ۱۶ شرح کامل این تصویب نامه در کیهان مورخه [۱]

 .۲۳۵،۲۳۶االسالم فلسفی، صاقتباس از خاطرات و مبارزات حجة  [۲]

  ۲  و ۱ ها به کتاب نهضت روحانیون ایران، تألیف استاد علی دوانی، جها و اعتراض برای اطالع از این نامه  [۳]

 .شود مراجعه

 .۱۹۱ و ۱۸۷، ص۱بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج [۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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