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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:[

 ۱۳۹۵اسفند   ۹ ]تاریخ:[

 

 !شکنی بهائیان حتی در زندانقانون

ی بهائیت، پیروان این مسلک ملزم به رعایت قوانین حکومتی کشورشان هستند. اما با این حال،  تعالیم فرقه بر اساس 

ی شکنانهاند، بلکه تشکیالت بهائیت نیز از اعمال قانون شکنی در کشورها مبدل شدهنه تنها بهائیان به عنوان نماد قانون

گریزی اعضای این فرقه حتی در زندان مشاهده  توان در قانونا را میهشکنیای از این قانون کند! نمونهآنان دفاع می 

 .کرد

گریزی توسط بهائیان به یک عادت بسیار ناپسند برای شکنی و قانونپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گویا قانون

ه خورده و پیوند عمیقی شکنی ِگرتوان گفت اساساً بهائیت، با قانوناعضای این فرقه مبدل گشته است تا جایی که می

 .[ و چه آشکار و چه نهان۱یافته است. حال در نوع و مکان آن فرقی ندارد. چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان ]

شوند، نه تنها با  ی آن دچار گرفتاری میشکنی شده و به واسطه آری؛ بهائیانی که در نقاط مختلف مرتکب قانون

تر دهند. از همه عجیبشکنی خود پایان نمی، بلکه در حین مجازات نیز به قانونگیرندمجازاتشان درس عبرت نمی

کند، بلکه به دفاع از آنان  ی پیروان خود را محکوم نمیشکنانهکه تشکیالت بهائیت، نه تنها این نوع حرکات قانونآن 

 !پردازدنیز می

برند، به دلیل سرپیچی از  ی در زندان به سر میشکنبه عنوان نمونه، تعدادی از اعضای بهائیت که به جرم قانون

های تبلیغاتی های بهائی نیز در کمال تعجب، در بوقکنند. شبکهقوانین بخش مربوطه، خود را از مالقات محروم می

ر یکی چنان که در تیتکنند. همی آنان دفاع میگریزانهنمایانه به این افراد، از عمل قانون ای مظلوم خود، با دادن چهره

های وابسته به تشکیالت بهائیت آمده است: »لغو مالقات زندانیان بهایی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس از خبرگزاری 

دانیم در ادامه به  شکنی پیروان خود، الزم می[ در پاسخ به دفاع تشکیالت بهائیت از قانون۲فرم و داشتن دستبند«.]

 .ذکر دو نکته بپردازیم

به فرمان پیشوایان بهائی، اعضای این مسلک همواره ملزم به رعایت قانون هستند. جالب است بدانیم که   نکته اول: بنا

ی بهائیت، به هیچ امری مشروط نشده و اصطالحاً حد و مرزی ندارد. پیشوایان بهائی، صراحتاً رعایت قانون در فرقه 

ین یک کشور یا قوانین موجود، بر پیروان خود  لزوم پیروی از قانون و حکومت را حتّی در فرض ظالم بودن حاکم

دارد: »حکم هر دولت و حکومتی، حتی اگر ُمستبد چنان که عبدالبهاء به پیروان خود توصیه میاند؛ همواجب کرده

رو بهائیان چگونه خود را پیرو بهائیت [ از این ۳ساز شد«.] خواهان دم باشد، واجب اإلطاعه است؛ نباید با آزادی 

 !ی خود پایبند نیستندی ُمسلم فرقه د در حالی که به این آموزهداننمی

نکته دوم: نه تنها شهروندان ایرانی، در لزوم پیروی از قانون این کشور اتفاق نظر دارند، بلکه کسانی که به ایران  

ر قالب توریست از گاه زنانی که د کنند نیز، از لزوم پیروی از قانون به خوبی آگاهند. به عنوان مثال، هیچ سفر می

کنند، از رعایت پوشش ایرانی اسالمی سر باز نزده و بر حسب سایر نقاط دنیا )با هر دین و فرهنگ( به ایران سفر می

[ اما در  ۴التزام به قانون و برای احترام به فرهنگ ایرانی اسالمی کشورمان، به رعایت حجاب اسالمی ملتزم هستند.]

پندارند، خود را نسبت به رعایت قوانین ایراِن اسالمی ملتزم ندانسته و ی جدابافته میتافته این میان، بهائیان که خود را

شکنان بهائی برخواسته است. در حالی که با نادیده گرفتن فرهنگی که تشکیالت بهائیت نیز به ِجد، به دفاع از قانون 
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لیم بهائیت نیز به خصوص، بر التزام به قانون  شمارد، تعارعایت قانون کشورها را برای شهروندان الزم اإلجرا می 

 .اندها عمل نشده و تنها در حد شعار باقی مانده گاه بدانفریبی که هیچتأکید دارند. تعالیم عوام

گونه توجیه نمود که  حد و حصر بهائیان )و حمایت تشکیالت از این نوع شیوه( را اینهای بیشکنیتوان قانون البته می

رو، تعالیم ی ضالّه، به ماهیت سیاسی )نه الهی( اساس مسلک خود پی برده و از اینان این فرقه اساساً پیرو

  .گذارندی پیشوایانشان را به راحتی زیر پای میخودساخته

 :نوشتپی

ی: ی بیشتر، مراجعه کنید به خبرگزاری مشرق، مقاله ی بهائیان در یمن: جهت مطالعهشکنانهنظیر اقدامات قانون  [۱]

 .۱۳۹۳دی  ۳۰، تاریخ انتشار: ۳۸۲۰۰۴»ماجرای محاکمه یک بهائی در یمن چیست«، کد خبر: 

 .»هائیهای تشکیالت بهائیت، موسوم به »اخبار و بشارات ببه نقل یکی از خبرگزاری  [۲]

 .۲۴۷- ۲۴۶، صص ۸بدیع، ج  ۱۳۴ی ملّی مطبوعات امری، جا: مؤسسهر.ک: عباس افندی، مکاتیب، بی [۳]

ی: »حجاب برای گردشگران خارجی جاذبه دارد«،  جهت آشنایی بیشتر، مراجعه کنید به خبرگزاری فارس، مقاله  [۴]

 ۹۲./  ۰۵  / ۰۱ تاریخ انتشار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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