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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:[

 ۱۳۹۵آذر  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 المللی های بینشکایت بهائیان به سازمان

شان نیز مورد پیگیری قرار شود و شکایاتشان در ایران نقض میکه حقوقی بهائیت با ادعای اینفرقه پیروان 

پردازند. این در حالی است که طبق قانون  المللی علیه کشورمان، به طرح شکایت میگیرد، مدام در نهادهای بیننمی

 .دانندهائی، اعتراض به هیچ حکومتی را جایز نمیاساسی، تمامی ایرانیان در برابر قانون مساوی بوده و رهبران ب

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و بر پا شدن دولتی مستقل در این کشور، 

دیدند، به هر ریسمانی جهت فشار بر این نظام،  کشورهای مستبد که منافع خود را در این کشور از دست رفته می

ی بهائیت در این زمینه است. استکبار در ی ابزاری از فرقه ها، استفادهزنند. یکی از ابزارهای فشار آن یچنگ م

ای کاری، بهائیت را بهانههای دینی، اما در واقع با فریبظاهر با شعارهای بشر دوستانه و حمایت از حقوق اقلّیت

خدمتی خود ی بهائی نیز که بارها خوشدهند. سرکردگان فرقه گاه بر ملّت و دولت ایران قرار می برای فشار گاه و بی

 [ ۱]  .انداند، تبدیل به آبی برای آسیاب دشمنان اسالم و انقالب ایران شدهها ثابت کردهرا به ابرقدرت

های سازمان [ مدام ۲گیرد،]شان در ایران مورد پیگیری قرار نمیکه شکایتنمایی و ادعای اینبهائیان با مظلوم

[ اما با توجه به تأکید اصل نوزدهم و بیستم ۳کنند.]المللی را تحریک به محکومیت کشورمان در این مجامع میبین

شک قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، که بر مساوی بودن تمامی مردم ایران در برابر قانون تأکید دارد، بی 

 .آمیز داردالمللی برای محکومیت ایران، کامالً حالت حساب شده و توطئهبینها به نهادهای شکایت بردن آن

های رهبران خود هم، مبنی  آمیزشان، با توصیهشده و توطئهجاست که بهائیان، در طرح حسابی جالب توجه آن نکته

های خود،  ائی در گفتهاند. رهبران بهبر پرهیز از مداخله در سیاست و عدم اعتراض به حکام، به مخالفت پرداخته

 :اندنکات معرفی کرده بهائیان را ملزم به رعایت نکات زیر نموده و مالک بهائی بودن را رعایت آن 

[ دوم: »سخن گفتن در امور سیاسی جایز نیست؛ تنها باید برای ۴ها حتی نباید آب خورد«.]اول: »بدون اجازه حکومت

امور سیاسی همان و خروج از مسلک بهائیت همان. هرکس بخواهد در  [ سوم: »دخالت در  ۵داران دعا کرد«.] زمام

[ چهارم: »کسی حق اعتراض به  ۶امور سیاسی صحبت کند، باید ابتدا پیوندش را با بهائیت بگسلد، بعد سخن بگوید«.]

با  [ پنجم: »حکم هر دولت و حکومتی، حتی اگر مستبد باشد، واجب اإلطاعة است؛ نباید۷ها را ندارد«.] دولت

 [ ۸].«ساز شدخواهان دم آزادی 

برند و  المللی شکایت میبنابراین با توجه به نکات فوق، اعضا و سرکردگان فعلی بهائیت که از ایران، به نهادهای بین 

شوند؛ بلکه  پردازند؛ نه تنها خائنین به این کشور و ملّت محسوب میکاری علیه این نظام میمدام به اعتراض و سیاسی 

 .خرافی بهائیت هم خارجند از آیین

 :نوشتپی

ی بیشتر بنگرید به اساس نقض حقوق ایشان در ایران، جهت مطالعه های مکرر و ادعاهای بی نظیر گزارش [۱]

 ی: انتقاد سیمین فهندژ از حسن روحانی، رئیس جمهور ایرانمقاله
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ها، کارشناسان:  ابوی ایرانی و نقش رسانهشبکه تلویزیونی آیین بهائی، نام برنامه: بازتاب، موضوع برنامه: ت [۲]

 .کامبیز توانا، فرهاد ثابتان

، دوازده قطعنامه بر علیه کشورمان تصویب شد که در آن به  ۱۳۷۳تا   ۱۳۶۱های به طور مثال در طول سال  [۳]

، به نقل از رادیو اسرائیل، مورخه ۱۳۷۴  /۹ / ۱۷ی بهائیت پرداخته شد: روزنامه جمهوی اسالمی، حمایت از فرقه 

۲۱/  ۷/ ۱۳۷۳. 

ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام )استخراج از الواح و آثار مبارکه(، نسخه الکترونیکی )پی  [۴]

 .۱۸۴، ص  ۶ش، ش   ۱۳۵۱. مجله اخبار امری، سال: ۴۶۴-۴۶۳دی اف(، صص 

، ص  ۴بدیع، ج  ۱۲۱ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسهبی . عباس افندی، مکاتیب،۳۳۵  -۳۳۷همان، صص   [۵]

۳۱. 

ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام )استخراج از الواح و آثار مبارکه(، نسخه الکترونیکی )پی  [۶]

 .۱۹۶-۱۹۷، صص  ۳بدیع(، ج  ۱۰۸ -۱۰۹؛ سالنامه جوانان بهائی ایران، )۳۳۶ -۳۳۷دی اف(، صص 

گنجینه حدود و احکام   ؛ عبدالحمید اشراق خاوری، ۲۷ق، ص   ۱۳۱۴حسینعلی نوری، اقدس، چاپ بمبئی:  [۷]

 .۳۳۳)استخراج از الواح و آثار مبارکه(، نسخه الکترونیکی )پی دی اف(، صص 

عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام )استخراج از الواح و آثار مبارکه(، نسخه الکترونیکی )پی دی  [۸]

-۲۴۷، صص  ۸بدیع، ج  ۱۳۴امری، ی ملّی مطبوعات جا: مؤسسه؛ عباس افندی، مکاتیب، بی۴۶۴اف(، صص  

 .۲۷۲، ص  ۷، ش ۱۳۵۶. مجله اخبار امری، سال  ۲۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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