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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[

 

 رجا نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۰تیر  ۱۴ ]تاریخ:[

 

 " در جمع بهائیان و تقدیر از "الهیجي سخنراني شیرین عبادي

كنفرانس سه روزه سه روزه دگر اندیش ستیزي و بهایي آزاري در ایران با حضور شخصیت هاي مطرح بهایي و 

 .همچنین اعضاي ایراني اپوزیسون از اول تا چهارم جوالي در دانشگاه تورنتو برگزار شد

"دگر اندیش ستیزي و بهایي آزاري در ایران " روز جمعه اول  به گزارش فارس به نقل از مجله تورنتو، كنفرانس 

ریس بخش تمدن هاي خاور میانه  -جوالي در سالن تائتر "الیزابت بدر " با خوش آمدگویي پروفسور "لیندا نورثراپ " 

  .و نزدیك دانشگاه تورنتو اغاز بكار كرد

شناسي دانشگاه تورنتو پیشتاز در دانشگاهي در نورتراپ در سخنان افتتاحیه این همایش گفت كه موسسه ایران  

  .امریكاي شمالي است و در ادامه به معرفي محمد توكلي استاد ایراني این دانشگاه پرداخت

توكلي به همراه دكتر عباس امانت ) دانشگاه ییل ( و دكتر احمد كریمي حكاك ) دانشگاه مریلند(، پنل گشایش و نگرش 

  .تاریخي را تشكیل مي دادند

  استراتژي بهاییان تبدیل دگرستیزي به دیگر پسندي است*

توكلي سخنراني افتتاحیه را با بهایي ستیزي و اسالمگرایي از منظر تاریخي و با استفاده از الگوي "بابي " و "بهائي  

  .ه كرد" ارائه داد. وي به تغییر در گفتمان ضدبهائي از گفتماني دیني به گفتماني سیاسي در طي سالها اشار

یابي در تحول تاریخي بهائي ستیزي پرداخت و با این جمع بندي كه در نهایت دگرآزاري و دگر ستیزي توكلي به ریشه

  .باید تبدیل به دگر خویشي و دیگر پسندي شود كه كلید موفقیت جامعه اي سالم است

  ایران هیچ گاه شاهد نسل كشي هاي همانند نسل كشي هاي ارامنه نبوده است* 

سپس عباس امانت سخنراني اش را با عنوان بازنگري تاریخي شروع كرد و به بررسي تاریخ كالن كشي و نسل  

هایي مانند قتل عام ارامنه توسط تركهاي كشي در ایران پرداخت و این نكته را گوشزد كرد كه در ایران نسل كشي

  .در جریان استقالل پاكستان نداشته است میلیون انسان مسلمان و هندو، ۵عثماني یا كشته شدن نزدیك به 

او به ساختار "دیگر " و بیگانه اشاره داشت و ایرج و تورج از شاهنامه و فرهنگ اساطیري و همچنین ایران و انیران 

  .وجه دانست ۴را از آن به مثال آورد. وي این جریان را داراي 

  .را پایان یافته مي دانست اسالم فرا اسالمي بود. -ا

  از اعتقاد مسلحانه در دوران اولیه به فاز گفتمان رسیده بود -۲

  زنان حق شركت داشتند -جامعه سیال بود ) از طبقات مختلف اجتماعي به آن پیوسته بودند  -۳

  .پیامش بوي تجدد مي داد در حالیكه زبانش زبان مردم مي داد -۴

، طبقات متوسط و نخبگان جامعه بهایي بیشتر شد كه باعث شد پیام به دگر امانت گفت كه بدلیل امنیت زمان پهلوي

  .اقشار كمتر منتقل شود
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  .عباس امانت استاد دانشگاه ییل آمریكا سخنان خود را با خواندن شعري پایان داد

  تخریب اماكن بهائي همیشه به نوعي سازندگي منجر شده است* 

بود كه به بیان فرایند تخریب به عنوان نوعي دگرآزاري پرداخت و آن را در احمد كریمي " سخنران آخر این پنل " 

تر و زیردست مورد بررسي قرار داد. مثالهایي از روستایي در مازندران تا مركز نیایش چارچوب پیامي به ضعیف

به  ۱۹۷۹ران در با تحریك فلسفي (، تا مصادره بیمارستان میثاقیه در ته ۱۹۵۵بهایئان در تهران ) حظیره القدس 

  .حاضران نشان داد

حكاك، تخریب بناهاي بهائي و بابي را از نوع مشابه كه در تاریخ اخیر اتفاق افتاده است دانست و افزود: این 

ها همانند توپ بستن سومنات توسط طالبان، تخریب مسجد بمبئي توسط هندو ها، تخریب منازل عربهاي تخریب

طه اسراییل، عالوه بر تخریب حاوي پیامي مضاعف مانند تجاوز جنسي به اسراي فلسطیني در سرزمینهاي زیر سل

  .جنگي است كه براي غلبه رو كامل فراسوي برتري رزمي تلقي مي شود

حكاك این نكته را مطرح كرد كه تخریب اماكن بهائي همیشه به نوعي سازندگي منجر شده است و واكنش بهائیان در 

. حكاك در پایان اشاره كرد كه در حالیكه ستم به بهایئان باید جدي گرفته شود ولي باید این مورد قابل تقدیر است

اي كنترل شوند كه بنیان هاي آن راه را بر اندیشه هاي انساني ) عقلي ( مواظب بود كه جنبه هاي متا فیزیكي به گونه

  .تنگ نكند

  سخنراني الهیجي و شیرین عبادي در جمع تماشاگران* 

، خواست كه به رسیدندنفر مي ۳۰۰ل بدون پرسش و پاسخ به اتمام رسید. دكتر توكلي از حضار كه بیش از بخش او

ساختمان ویكتوریا ) مجاورت تائتر ( براي قدرداني از دكتر عبدالكریم الهیجي ) حقوقدان و فعال حقوق بشر ( بروند. 

ي كه جدیدا در بین ایرانیها براي بزرگداشت اشخاص در این قسمت شیرین عبادي از طریق تله كنفرانس از سنت خوب

مرسوم شده است قدرداني كرد و ضمن استاد خواندن الهیجي از سابقه مبارزاتي وي براي احقاق حقوق بشر وي كه 

  .منجر به مهاجرت و مصادره اموال وي در ایران شده است، تشكر كرد. منصور فرهنگ نیز از الهیجي تقدیر كرد

  حت عنوان دعوت نفي و سرزمین موعودپنل اول: ت-

بامداد با شركت  ۱۱تا  ۹:  ۳۰ روز شنبه دوم جوالي پنل اول تحت عنوان دعوت نفي و سرزمین موعود از ساعت

"محمد افنان " ) پژوهشگر ( تحت عنوان مراحل تدریجي دعوت باب و به مدیریت "مارتا سیسمید جي بوا " از 

  .دانشگاه تورنتو آغاز شد

سپس "بهروز جباري " پژوهشگر كه به شعر و طنز عالقه خاصي دارد در مورد خدمت بهایئان به شعر فارسي سخن 

گفت. آخرین سخنران دكتر كامران اقبال از دانشگاه "روهر " سخنراني تحت عنوان "نگرش عبدالبها به مهاجرت 

  .یهودیان به فلسطین " پرداخت

  ین بهاییتپنل دوم: بررسي تجدد جنسي در آی- 

بعدازظهر ادامه داشت. عنوان این پنل تجدد جنسي بود با مدیریت  ۱پنل بعدي كه با كمي تاخیر شروع شد تا ساعت 

  ."ریوان سندلر " از دانشگاه تورنتو، بود. فرزانه میالني از دانشگاه ویرجینیا به نقش طاهره اولین زن بهایي پرداخت

و گفت. ، سخن ۱۹مورد كاشانه، آینده عكس برداري بابیان و بهایئان در قرن در  دوك"از دانشگاه " متحده"نگار "

  .آخرین سخنران سیامك ذبیحي مقدم ازدانشگاه حیفا بود كه تحت عنوان " آیین بهایي و زن ایراني " سخن گفت

 

 

 

 

 

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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