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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۳مهر  ۱۹]تاریخ:[ 

 

 "پاسخی به نامه سرگشاده زیبا کالم در باره بهائیان و صوفیان ایران" 

نویس  های ضاله و انحرافی نیاز به قانون مستقل مجلس و … ندارد؛ هر چند پیشبرخورد با انحراف و گروهک"

گذار مسکوت مانده است و  ها به مجلس ارائه شده و از سال دوم مجلس هشتم در این نهاد قانون قانون مبارزه با فرقه 

تی، خود نمایندگان محترم مجلس هستند که متأسفانه های تشکیال در حال حاضر، مشکل اصلی برخود قانونی با فرقه 

 ".دغدغه دینی نظاِم اسالمی اولویت اولشان نیست

به گزارش فرقه نیوز: طی روزهای گذشته متنی در فضای مجازی با عنوان: »نامه سرگشاده دکتر صادق زیبا کالم 

صادق زیبا کالم از ریاست کمسیون حقوق  به دکتر محمد جواد اردشیر الریجانی پخش شد. بر اساس این متن، دکتر 

 .بشر قوه قضاییه درخواست رسیدگی به وضعیت تحصیلی بهائیان و آزادی دراویش را داشته است

دهد که حق به جانب فرق ای نشان می کند و به گونهزیباکالم در ادامه از قانون برخورد با فرق ضاله سئوال می 

ین نامه را منعکس نمود سایت رسمی آئین بهائی بود. آقای زیبا کالم به کجا چنین انحرافی است. البته اولیت سایتی که ا

 شتابان؟

 :نویسیمدر این مقاله پاسخی کوتاه به این نامه سر و ته گشاد می 

 جناب آقای زیباکالم

 سالم علیکم

 :اگر این نامه به قلم شما باشد که از شأن شما به دور است، الزم است چند نکته گوشزد شود

نویس  های ضاله و انحرافی نیاز به قانون مستقل مجلس و … ندارد؛ هر چند پیشبرخورد با انحراف و گروهک .۱

گذار مسکوت مانده است و  ها به مجلس ارائه شده و از سال دوم مجلس هشتم در این نهاد قانون قانون مبارزه با فرقه 

شکیالتی، خود نمایندگان محترم مجلس هستند که متأسفانه های تدر حال حاضر، مشکل اصلی برخود قانونی با فرقه 

 .دغدغه دینی نظاِم اسالمی اولویت اولشان نیست

رو برخورد با داند که جلوگیری از انحرافات برای سالم ماندن جامعه الزم است، از این هر عقل سلیم و فهیمی می .۲

عمومی و امنیت ملی، کامالً قانونی است؛ همانگونه که  منحرفان برای ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از اخالل در نظم 

 .شودبا اشرار و … برخورد می 

انتظامی صرف بهائی یا صوفی بودن با هیچ شهروندی برخورد نکرده است و آنان  –هیچ نهاد یا ارگان امنیتی  .۳

ای انجام دهند، طبیعی است مجرمانهمانند دیگر شهروندان ایرانی در حال زندگی روزمره خود هستند؛ ولی اگر عمل 

شود، همانگونه که با سایر ها برخورد میهای اعتقادی یا سیاسی با آن که مانند سایر شهروندان جدای از گرایش

هایی چون اخالل در نظم عمومی یا اقدام علیه  شود و این طبیعی است. برای نمونه درباره جرم شهروندان برخورد می

گونه که انیانی در زندانهایمان داریم که ممکن است بهائیان یا صوفیان هم در میان آنان باشند، همانامنیت ملی، ما زند

 .ممکن است از پیروان ادیان و مذاهب هم در میان آنان باشند و برخورد با این مجرمان ربطی به دین و آیینشان ندارد
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ها به و زمانی برای مجازات برخی افراد یا گروهشود ها هست که گاهی برای پیشگیری وضع میبرخی محدودیت .۴

های پیشین آنان که این هم قانونی است و هم عاقالنه. برای نمونه: کسی که از ِسمت یا جایگاه خود  سبب سوء استفاده

شود. اگر کسی از فضای علمی کشور  کند، حکم انفصال از خدمت برایش صادر می در ادارات دولتی سوء استفاده می

تواند بگوید چرا؟ چون این  کنند و کسی نمیاستفاده کند و فضا را متشنج سازد، او را از این فضا محروم میسوء 

 .کندباره تفاوتی میان شخص یا گروه بودن نمیمجازاِت سوء رفتار اوست و در این 

ی است که  اگر گروهی با تفکرات و گرایشان خاص خود از امکانات عمومی و … سوء استفاده کردند، طبیع

شود. در این باره می توان به سوء هایی برای استفاده آنان از این امکانات در نظر گرفته میمحدودیت یا محرومیت

ها اشاره کرد. آری بهائیان از این فضای علمی به عنوان  استفاده بهائیان از امکانات عمومی و فضای علمی دانشگاه

رو با برخی از    کردند، از اینالتی و ترویج افکار انحرافی خود استفاده میهای تشکیمحلی امن و مناسب برای فعالیت

 .آنان برخورد آموزشی شد و آنان از این امکانات محروم شدند

روست    جمهوری اسالمی هیچ یک از شهروندان خود را ملزوم به تبعیت از دین و آیین خاصی نکرده است؛ از این  .۵

کنند و ن و زرتشتیان، حتی صوفیان، بهائیان و … همگی در کنار یکدیگر زندگی میکه مسلمانان، مسیحیان، یهودیا

تفاوتی در شهروند بودن آنان نیست. همگی از حقوق اجتماعی و اقتصادی و … خود برخوردارند و تفاوتی میان آنان  

ت وجود دارد و هیچ شهروند  ها در میان دریافت کنندگان سبد کاال، یارانه یا سهام عدالنیست. حتی اسامی همه گروه

ایرانی از این مزایا محروم نیست، زیرا بر اساس قوانین ایران، بهائی یا صوفی و … بودن جرم نیست و کسی بر این 

بایست همه بهائیان یا دراویش صوفیه در زندان باشد، در حالی که چنین  اساس زندانی نشده است که اگر چنین بود، می

 .یاری از آنان به زندگی روزمره خود مشغولندهای بسنیست و خانواده

 :حال جای این چند پرسش است که

 کنند؟ چرا برخی درباره هر موضوعی اظهار نظر می-

کنند صدای  سازند و اخراج می های خود محروم میدلیل دانشجویان ایرانی را از دانشگاهچرا وقتی سایر کشورها، بی-

 آید؟کسی درنمی

زنند، زنان و دختران مسلمان را برای نوع کشورهای به ظاهر متمدن غربی که از آزادی بیان و … دم می چرا وقتی -

کنند؟ پوششی که مطابق  سازند، کسی ابراز وجود نمیکنند و از کار و تحصیل محروم میپوشش آنان مؤاخذه می

 رد؟ گیفطرت و عفت است، نه تنها مفسده ندارد، بلکه جلوی مفاسد را نیز می

 سوزند، طرفداران حقوق بشر اعتراض نکردند؟ های آتش میچرا وقتی مسلمانان میانمار در شعله -

زند؛ پس باید برای پذیرد و آنچه را نپذیرفت، پس میبه فرموده آیت هللا جوادی آملی فطرت انسان هر چیزی را نمی

 .فس نشددرک برخی معارف به سراغ فطرت پاک رفت تا گرفتار انحراف و هوای ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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