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  .كه همراه اين مجله براي شما فرستاده شده است مراجعه نماييد SANAD.ZIPفايل  به اسناد دريافت براي

 در ايران فناوري و تحقيقات علوم، وزارت محرمانه نامه يك به بهائي المللي بين جامعة: نيويورك
 دانشجويي هر است، شده داده دستور ايران هاي دانشگاه به آن در كه است يافته دست) 2006( 1385 سال
  . گردد اخراج ايران هاي دانشگاه از شود كشف او بودن بهائي هويت كه

 تبعيضي ايران در بهائي دانشجويان براي گويند مي كه را، ايراني مقامات اخير هاي بيانيه نامه، اين
 دانشگاههاي در گذشته پائيز در كه ايران در بهائي دانشجويان از نيمي از بيش حاليكه در — ندارد وجود
 از) 2007–2006( 1386–1385 تحصيلي سال طول در تدريجي طور به بودند كرده نام ثبت كشور

  . كند مي رد را — شدند اخراج ها دانشگاه

 كه محرمانه نامة اين" گفت، متّحد ملل سازمان در بهائي المللي بين جامعة ارشد نمايندة دوگال باني
 هيچ بدون شوند، اخراج  ها دانشگاه از بايد شوند شناسايي آنكه مجرد به بهائي دانشجويان گويد، مي آشكارا
 همچنان گويند، مي خارج جهان به آنچه رغم علي ايران، دولت نالمسئو كه كند مي ثابت اي شبهه و شك

 كه نامه اين" گفت، دوگال باني. "دارند باز پيشرفت و ترقّي به دسترسي از را ايران بهائيان كه هستند مصمم
 در ايران دولت كه است اي مزورانه سياست نشانة ديگر، اسناد و ها گزارش با همراه است، آمده دست به اخيراً
 آزادي حقّ براي المللي بين مقررات گويد، مي جهان به سو يك از كه طوري به گرفته پيش كشور بهائيان بارة

 در بهائي دانشجويان تحصيل از جلوگيري براي همچنان اصل در ديگر سوي از و است نكرده نقض را تحصيل
  . كوشد مي خود مدت دراز محرمانة طرح اجراي در كشور، هاي دانشگاه

 و جسمي اذيت و آزار بارة در كه ديگري هاي گزارش همراه سند اين" كرد، اضافه دوگال باني
 كساني به است هشداري شده، دريافت كشور، نقاط اكثر در و مختلف هاي سال و سنّ در بهائيان، اقتصادي

 نفري هزار سيصد جامعة كه حقيقت اين آور ياد و باشد مي آنها خاص توجه مورد بشر حقوق رعايت كه
 بهائيان تنها نه" كه داد ادامه دوگال باني. دارد قرار شديد، و جدي تهديدهاي مورد همچنان ايران، بهائيان

 اخراج دانشگاه از موجه غير داليل به و خاص دستوراتي تحت كه دانشجوياني — نيز ديگران بلكه
 نقض آنان عليه تبعيضات استمرار يا و نامناسب قوانين وضع با فجيعي طور به آنها حقوق كه زناني.اند، شده
   ".دارند المللي بين جامعة دفاع به نياز — سرزمين آن در عدالتي بي قربانيان ديگر و شود مي

 .كند مي فاش را بهائي دانشجوياندانشگاهيتحصيالتازجلوگيري سياست ،ايرانمحرمانةسند

 WWW.SAGHAR.ORGنقل قول از سايت ساغر  1صفحه

http://www.saghar.org


 

 حراست كلّ مدير زارعي، اصغر شده، زده آن بر "محرمانه" مهر كه را) 2006( 1385 سال نامة
 تاريخ گرچه. است شده ارسال ايرن  دانشگاه 81 به و كرده امضا فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مركزي
  ) كنيد مراجعه 1 شمارة سند به. (باشد مي خوانا آن محتواي و متن ولي نيست، مشخّص نامه اين دقيق

 حين يا و دانشگاه به ورود حين در چنانچه بهائي اشخاص" است، شده گفته وضوح به نامه اين در
 و تحقيقات علوم، وزارت. "گردند اخراج دانشگاه از بايست مي هستند، بهائي كه گردد مشخّص تحصيل
 طور به اخير سال چند در ايران دولت كه آنچه با نامه اين. دارد نظارت كشور هاي دانشگاه تمام بر فناوري
 و است آزاد نيز بهائيان تحصيل براي ايران آموزشي سيستم كه، است داشته اعالن خصوصي و عمومي

  . است كامالمتناقض ندارد، وجود سيستم اين در تبعيض هيچگونه

 حدود اخراج دربارة رويتر، خبرگزاري توسط كه را گزارشي ها روزنامه مارچ، اوايل در مثال، عنوان به
 آمده حال عين در رويتر، گزارش در. كردند منتشر بود، شده مخابره 2006 سال پائيز تا بهائي دانشجوي 70

 كس هيچ" بود، گفته چنين پاسخ در متّحد ملل سازمان در ايران دفتر نشدة مشخّص سخنگوي يك كه است
 هاي دانشگاه از اخراجي بهائي دانشجويان تعداد ".شود نمي محروم تحصيل از خود، دين علّت به ايران، در

 از افراد، اين. يافت افزايش نفر 128 به ،2007 مارچ تا بود، كرده مخابره نفر 70 حدود را آنها رويتر كه ايران،
 ها دانشگاه در ايران، هاي دانشگاه به ورود از ممنوعيت سال 25 از بعد كه بودند بهائي دانشجوي 200 جمله
  . بودند كرده نام ثبت

 پارلمان نمايندة يك به پاسخ در ايران، دولتي نالمسؤ از اي، كارانه فريب بيانية نيز گذشته سال
 ،"شورت كلر" خانم به پاسخ در نيز لندن، در ايران سفارت كاردار عارفي، رضا حميد. شد منتشر انگلستان،
 رد را دانشگاهي تحصيالت به دسترسي براي بهائيان عليه تبعيضات وجود و نوشت انگلستان پارلمان  نمايندة

  . نمود

 بر بهائيان ولي شود نمي شناخته رسمي مذهب يك بهائيت كه وجودي با" نويسد، مي عارفي آقاي
 به دسترسي از خويش عقايد خاطر به صرفا ايران، در فردي هيچ...  دارند برخور مساوي حقوق از قانون طبق

 تكرار مختلف، موارد در ايراني هاي ديپلمات سوي از ها، بيانيه گونه اين مشابه. نيست محروم عالي تحصيالت
  . است شده
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 به فناوري و تحقيقات علوم، وزارت حراست مركزي دفتر سوي از ،)2006( 1385 سال  محرمانة نامه
 توسط) 1993( 1371 سال در كه بهائيان مورد در گلپايگاني از ،)1991( 1369 سال  محرمانة سند

  ) كنيد مراجعه 5 شمارة سند به. (است شده اشاره شد منتشر و اعالن متّحد ملل سازمان مسئولين

 ديگر مسئولين باشند، مي مساوي حقوق داراي قانوناً ايران بهائيان كه عارفي جناب تأكيد رغم علي
  . است باالتر قانون از گلپايگاني سند كه گويند مي

 ايران بهائي جامعة پيشرفت و ترقّي كردن مسدود براي را طرحي وضوح به) 1991( 1369 سند
 و شوند محروم ".مؤثّر هاي پست" داشتن از بهائيان كه گويد، مي مذكور سند مثال عنوان به. كند مي تشريح

 در" كه، دارد مي اعالم آشكارا) 1991( 1369 سند. "ندارند استخدام اجازة بودن بهائي ابراز صورت در"
 سند اين. "شوند محروم دانشگاه از اند بهائي شد احراز چنانچه تحصيل حين در چه و ورود در چه ها دانشگاه

) 1991( 1369 سال در فرهنگي، انقالب عالي شوراي دبير گلپايگاني، محمد سيد سالمالا حجت توسط كه
 سياست باالترين ترتيب بدين و است رسيده اسالمي، جمهوري رهبر اي، خامنه علي اهللا آيت تأييد به و امضا
  . سازد مي منعكس را دولت

 اين ولي اند نموده حمايت و همدردي اظهار بهائيان با منصف ايرانيان از تعدادي"گفت، دوگال خانم
 دوگال خانم. عاجزند اقدام نوع هر از بهائيان، به ستم و ظلم براي دولت رسمي سياست مقابل در افراد قبيل
 و مخرّب سند اين ايران دولت كه زماني تا كه است معتقد قوياً بهائي المللي بين جامعة" كه، نمود اضافه

 بهائي، جهاني جامعه ".نيست ايران در بهائيان براي عدالت نوع هيچ اجراي به اميدي ننمايد لغو را زيانمند
 1385 سال محرمانه دستور در كه را سياستي ادامه آشكارا كه يافته دست نيز ديگري اسناد به اخيراً

  . دهد مي نشان شده، تشريح ،)2006(

  : است ذيل موارد شامل جمله از اسناد، اين

 17( 1385 اسفند 26 تاريخ به فناوي، و تحقيقات علوم، وزارت حراست دفتر دوم گيري پي نامة
 سند به. (آيد عمل به جلوگيري بهائي افراد نام ثبت از" داشته اعالم نور پيام  دانشگاه به كه) 2007 مارچ

  ) كنيد مراجعه 2 شمارة

  دانشگاه عالي تحصيالت و آموزشي دفتر از) 2007 مي 18( 1386 ارديبهشت 28 تاريخ به اي نامه
 چه هر دانشگاه اين بهائي دانشجوي يك دهد مي دستور كه دانشگاه اين آموزشي امور مدير به گيالن،
  ) كنيد مراجعه 4 شمارة سند به. (شود اخراج بايد سريعتر
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 كه بهائي الذّكر فوق اخراجي دانشجوي به دفتر همين از) 2007 مي 27( 1386 خرداد 6 تاريخ در
 گلپايگاني كه است بوده سندي و يادداشت اساس بر دانشگاه از او اخراج كه، شده داده اطالع وي به آن در
  )كنيد مراجعه 3 شمارة سند به. (است كرده تنظيم و نوشته) 1991( 1369 سال در
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 قدرت كه دولتي و حكومت از اطاعت به ملزم را خود و ممنوعند سياسيه امور در مداخله از بهاييان
 خود براي وانچه دانسته ملوك اقتدار يد در را ظاهره سلطنت اهللا بهاء حضرت.دانند مي دارد دست در را

 در مداخله ،عدم نبودن يا بودن بهايي مالك كه نيزفرمودند عبدالبها حضرت.است مردم قلوب اند خواسته
 حكومت ان نوع به منوط حكومت از اطاعت كه دارند مي متذكر را احبا امراهللا ولي حضرت.است سياسيه امور

 يا و نداريم اي عالقه استبدادي حكومت به مثال اينكه صرف به نبايد و نيست ان رسيدن قدرت به نحوه يا و
 عين در ايشان.نكنيم اطاعت ان از است امده كار سر بر دمكراتيك غير طريق از حكومتي كه دليل اين به

  :كه فرمودند تاكيد حال

 خويش اداري مصالح و امور كليه كردن فدا قيمت به خود،حتي متبوع دولت از بايد احبا چه اگر "
 نفس هر توسط آنها ديني عقايد و باطني اعتقادات كه دهند اجازه نبايد شرايطي هيچ تحت كنند،اما ،اطاعت
  ".گيرد قرار تخطي و تجاوز مورد اقتداري و مقام صاحب

  : فرمودند همچنين و

 و ايجاب خاص شرايط كه زمان اعظم،هر العدل ،بيت سياسيه امور در مداخله عدم اصل اجراي با"
 ارتباط خود متبوعه دول با چگونه انها محلي و ملي تشكيالت و احبا كه گرفت خواهند ،تصميم نمايد اقتضا
 مبارك امر تعاليم و است سياسي برنامه ارض،يك بروجه الهي ملكوت تاسيس است بديهي.كنند برقرار

 مي برده كار به بشري جامعه سازماندهي و حكومت علم مفهوم به واژه اين. است "سياسي" اصول از مشحون
 را ان و كرده انكار را است"سياسي" سازماني كه موضوع اين موكدا و مكررا بهايي حال،جامعه عين در.شود

  ".شمارد مي مردود

 مي مستفاد مفهوم دو اند دانسته راجع العدل بيت به را سياسيه امور بهاءاهللا حضرت كه ازاين
 داده مرجع ترين باال به مورد اين در گيري تصميم حق و هستند امور اين مرجع العدل بيت كه اين اول.شود
 تلويح به بيان اين كه اين دوم و پذيرند مي را تصميمات ان خود اعتقادات طبق بر بهاييان وهمه است شده
 و نبوده ابدي و يتغير لن امور جمله از"سياسيه امور در مداخله عدم" مساله كه كند مي اشاره تصريح از ابلغ

 گشته تلقي"منصوصه امور" جزء صورت اين غير در زيرا كند تغيير تواند مي خود مصاديق حيطه در حداقل
  .شد نمي راجع العدل بيت وبه
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 در اما است بوده بحث محل شود،هميشه مي تعيين چگونه عمل در تعليم اين حيطه كه موضوع اين
 با گستردگي اين.دانستند مي وسيع و بسيارگسترده را محدوده اين ايران، در بهاييان،حداقل اكثريت گذشته
 كشورهاي در دولت و حكومت عمومي شكل از خود كه بود مرتبط"سياسي امور" و "حكومت" از انها تعريف
 مردم زندگي در فراگيري و مهم بسيار نقش ،دولتها زمين مشرق در مختلف داليل به.شد مي ناشي شرقي

 مي مربوط دولتي مسووالن و دولت به نحوي مستقيم،به غير بعضا و مستقيما اكثرا مردم امور و كرده ايفا
 يا ،لزوما اجتماعي مساله هر به شكل، هر وبه اعتراض نوع هر كه گرفت ريشه تصور اين طبعا و بدوا و شود

 اصلي مشي ،خط حكومت از اطاعت كه انجا از و شد خواهد منجر ان به نهايتا يا و است دولت به اعتراض
 مصاديق زمره در را وانها كنار بر اصالحي حركتهاي گونه اين از را خود بهاييان نتيجتا است ايران بهاييان

 شركت اتوبوس فاقد شهرك، يك اگر فرضا مثال. كردند نمي شركت انها در عمدتا و دانسته"سياسي امور"
 خواسته اين به مربوطه شهرداري يا و محل شوراي هاي وعده وجود با و بود اهالي امد و رفت براي  واحد

 شهرداري محل در اعتراض حالت به كه گرفتند مي تصميم اهالي و شد نمي داده اثر ترتيب انها طبيعي
 مي مجاز را اجتماع اين در شركت بهاييان از كسي كمتر شود رسيدگي انها خواسته به كنندتا اجتماع
 زيرا گرفت ايراد تفكر طرز اين به توان نمي البته.است كننده روشن اما آميز اغراق مثال يك اين.  دانست
 و اند شده سياسي اصطالح به اي گسترده نحو به اجتماعي زمين،امور مشرق شد،در ذكر قبال كه گونه همان
 يك" معروف المثل ضرب حكومتها اين گويا.دانست"سياسي غير" را ان عاقبت يا و امري توان مي بندرت
 مي كشور اداره العمل دستور را"شود مي ان شدن غرق باعث ،عاقبت بزرگ كشتي يك در كوچك سوراخ
 مي مقابله ان با و دانسته"كوچك سوراخ" همان نوع از را كوچك و ساده ولو آميز اعتراض حركت هر و دانند
 است بوده امر همين به توجه نيز اقداماتي چنين مقابل در بهاييان عملكرد اصلي علل از يكي شايد و كنند

 ادامه صورت در بهايي جامعه و پيوسته بوقوع مهمي ،تغييرات جهاني كلي ساختار در كه داشت توجه بايد اما
 اين در. ماند مي ،باز اجتماع با موثر مستمرو و واقعي ارتباط جمله از و خود عاليه اهداف ،از سياستي چنين

 با ارتباط براي خصوصي و عمومي هاي رسانه به دسترسي ،از سنتي و رسمي بطور كه بهاييان صورت،
 در ممكن و موجود و معمول تماسهاي و ارتباطات از ممنوعند، موجود سوءتفاهمات رفع و خود هموطنان
 امور،از اين در شركت ضمن بهاييان كه دارد وجود اي طريقه براستي ايا اما.ماند خواهند محروم نيز اجتماع
 سياسي امر هر توان مي تسامح كمي با.كه است اين امر نكنند؟واقع عدول نيز خود اخالقي و اعتقادي اصول

 دو اين است ممكن كه انجا تا كه است اين در بهايي يك هنر.بالعكس و دانست نيز اجتماعي جنبه داراي را
 كند،با مي تقويت را سياسي امور در مداخله ظن كه اقداماتي از پرهيز با و كرده تفكيك يكديگر از را جنبه
  .است  امضاء ميليون يك ،كمپين امور اين بارز نمونه.باشد كوشا اجتماعي امور در مداخله جهت در قوا تمام
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 ان شدن كشيده خشونت به و تير هفتم ميدان در زنان تجمع از ،پس1385 سال ماه خرداد 22 در
 بر حركت اين.گرفت شكل"برابري براي تغيير "شعار با و"امضاء ميليون يك كمپين" عنوان با حركت،نهضتي

 عليه اميز تبعيض ،قوانين ميليون يك مرز تا ان تدريجي افزايش امضاءو اوري جمع با كه هست و بود ان
 حركت اين.دهد تغيير را غيره و دادن،اشتغال طالق،حضانت،ديه،ارث،شهادت حق در نابرابري مانند زنان

 نيز تعدادي و بازداشت انها فعالين از اي عده.شد روبرو ايران دولت واكنش با مستقيم غير و مستقيم بصورت
  نام با انها خبري سايت و محكوم

www.weforchange.org فعاليت و تبليغ به شديدا گروهي ميان اين در.شد فيلتر 
 عناوين به زنان بين در حتي عظيمي بخش.كردند تاييد را آن نمودندوبرخي همنوائي ان با برخي.پرداختند
 ان كنار از غيره و تفاوتي،تنبلي،ترس،گرفتاري اگاهي،بي حركت،عدم اين دانستن فايده بي مثل مختلف
 رويداد اين به بهاييان واكنش اما.گرفتند سخره به و خوانده فمينيستي حركت يك را ان نيز تعدادي.گذشتند

 امضاء را بيانيه اين بايد بلكه و مجازند بهاييان بگويد كسي باشد؟اگر تواند مي و توانست مي چه يا بود چه
 از يكي تحقق جهت ،در برعكس يا شده مداخله سياسيه امور در بيانيه اين امضاء با گفت؟ايا بايد چه كنند
 بيانيه اين.است چيزي چه به ،اقرار بيانيه اين امضاء كه ديد است؟بايد شده برداشته گام اجتماعي مهمه امور
  : مثل مواردي. شود مي قائل تبعيض مرد و زن بين مملكتي ازقوانين بعضي كه گويد مي

 محسوب انان تكليف سن كه سالگي 9 سن از دختران براي اعدام حكم حتي جزائي احكام شمول
  .شود مي

  ديه تعلق در نابرابري

  دادن شهادت در نابرابري

  طالق درحق نابرابري

  حضانت حق در نابرابري

 كشورومسائل از خروج زندگي،اجازه محل تعيين مثل مواردي براي گيري تصميم حق در نابرابري
  درماني

  مردان همسري چند حق و
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 اسالم با ضديتي قوانين،هيچ اين تغيير معتقدندكه حركت اين مسووالن.است قوانين اين جمله از
 ،موسوي صانعي اهللا ايت جمله از مذهبي مرتبه بلند شخصيتهاي برخي نظر اظهار به مورد اين در و ندارد

 قبال در ايران دولت تعهدات از را قوانين اين تغيير حال عين در.كنند مي استناد ديگران و بجنوردي،جناتي
 وميثاق سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق مثل مختلف معاهدات به زيرا دانند مي اللمللي بين جامعه
  .است بند بشرپاي حقوق جهاني اعالميه و اجتماعي و اقتصادي حقوق المللي بين

  .كرد بيشتري دقت ايران دولت العمل عكس نوع در بايد شده مطرح سوال به پاسخ براي حال

 و تاالرها در گفتگو و بحث جلسات و سمينارها برگذاري طريق از كمپين، اجراء روش
 طريق از"چهره به چهره" بخش در داوطلبان اموزش هاي حقوقي،دوره اموزش جزوه فرهنگسراها،ارسال

 يك ضمن در. باشد مي...  و امضاها همه شدن يكدست براي مخصوص فرمهاي اموزشي،چاپ كارگاههاي
 تا دارد وجود نيز حسابداري الزم مراحل انجام و ثبت و نهضت به مالي كمكهاي اخذ براي نيز مالي سيستم
 است منظم سازمان يك جريان،داراي اين كه است واضح.نمايد سازماندهي را توماني 5000 حداقل كمكهاي

 نمي انجام دولت اطالع از بدور و زميني ،زير مخفيانه،سري شكل به فوق موارد از هيچيك اينكه مهمتر و
 شيرين خانمها مثل اي شده شناخته هاي حركت،چهره اين مشهور و اصلي اعضاي تنها نه.گيرد

 و معاصر شاعره(بهبهاني ،سيمين)نوبل صلح جايزه وبرنده بشر حقوق مدافعان كانون رئيس(عبادي
 بابك اقايان و ،)نشر آزادي جهاني و معتبر جايزه برنده و ،ناشر نويسنده،مترجم(،شهالالهيجي)معروف
 ناصر و) سياسي و اجتماعي مسائل پژوهشگر و دان اقتصاد(دانا رئيس ،فريبرز)پژوهشگر و مولف( احمدي
 مختلف هاي عرصه مشاهير از ديگر شماري و)امريكا قلم انجمن بزرگ جايزه برنده و مشهور وكيل( زرافشان

 كمپين اختصاصي سايت و اينترنت در نيز فعاالن ديگر اسامي بلكه باشند مي سياست و هنر و علم
 فعاالن حتي.كنند مي دفاع خود مواضع از و كرده بحث و سخنراني علني جلسات در انها و ،منتشرشده

 وضعيت از كامال دولت كه است واضح اين بر بنا اند كرده دفاع حركت اين نظري اصول نيزاز مذهبي مشهور
 هم نيازي شايد و دهند نمي انجام خود اقدامات كردن مخفي جهت در تالشي انها اصوال و است خبر با انها
 و امضاء،دستگيري كنندگان جمع از بعضي دستگيري مانند مواردي چه ،اگر لذا.بينند نمي كار اين به

 و دولتي مقامات اي پاره پراكنده نظرهاي واظهار مربوطه هاي سايت كردن ديگر،فيلتر برخي محكوميت
 از اما شود حركت اين از دولت رضايت عدم يا و مخالفت بر حمل است جريان،ممكن اين مورد در مذهبي
 هيچ حتي اينكه مخصوصا و نهضت اين بودن قانوني غير بر مبني دولتي رسمي اعالن هيچ ايران، دولت طرف
 تر پايين هاي رده و اساسي قانون لحاظ از.  است نشده ،منتشر كند امضاء را كمپين اين نيست مجاز كس

 "جهاني و محكم اصل طبق وبر نيست امرموجود اين بودن قانوني غير بر دال مستندي نيز،هيچ ان اجرائي
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 كه مادام و نمايد اثبات و اظهار را ان خالف دولت كه اين مگر است قانوني حركت حركت،يك ،اين "برائت
 اين در دولت موضع زيرا نمايد دولت از اطاعت عدم از حكايت تواند نمي اي بيانيه چنين امضاء نشده چنين
 در اسالمي انقالب پيروزي ابتداي ازهمان كه بياوريم ياد به.نيست برخوردار كافي وضوح و صراحت از باب

 بهاييان تشكيالتي سيستم با اسالمي جمهوري تاسيس تازه دولت كه بود نيزمشخص1357 ماه بهمن
 مقامات ترين عالي طرف از و رسما كه زماني تنها و نگرديد بهاييان عمل مالك امر اين ولي ندارد موافقت
 و نمايند تعطيل را خود تشكيالتي و انتخاباتي منظم سيستم بايد بهاييان كه شد اعالم راي كشور،اين قضايي
 امر اين به بهاييان بود دولتي صريح حكم يك دانستند،چون مملكتي قوانين مخالف را وضعيت ان ادامه

 جريان در اداري فعاليتهاي تعليق چه گر ا زيرا نمودند تعطيل را خود انتخابي تشكيالت و داده رضايت
 محسوب الهي امر به وفاداري اصل ترك منزله به نفسه في اما اورد مي بوجود اختالالتي مبارك امر پيشرفت

  .بود حكومت،الزم از اطاعت لذا شد نمي

 شكل هنوز ايران در كراسي دمو فرهنگ كه اين ان و است تمام و تام توجه شايان مهمي نكته اما 
 شان خور در درايت و تامل و صبر با بايد نيز حركات گونه اين در شركت لذا است نيافته را خود صحيح
 تمايل صورت در بهاييان.شود بسته جديد اتهامات ايراد و استفاده سوء گونه هر راه تا شود انجام بهايي ديانت

  .نمايند تصريح را زير شرايط بايد بيانيه اين امضاء به

 زيرا است جنسي تبعيضات رفع لزوم بر دال بيانيه، اين مفاد تاييد معني به صرفا بيانيه اين امضاء 
  .است بيانيه مفاد با كامل توافق در كه باشند مي مرد و زن حقوق تساوي به معتقد بهاييان

 تشكيالت و حزب هيچ يا و مربوطه جريان به بهاييان انتساب معناي به مطلقا بيانيه اين امضاء 
  .نيست  ديگري سياسي

 آموزشي كارگاههاي و ها گروه در شركت تعهد و تاييد و قبول معناي به مطلقا بيانيه اين امضاء  
 است غيره و وابسته يا عضو عنوان به افراد نام ثبت مستلزم كه ديگري اقدام هر يا و مالي كمكهاي وتعهدارائه

  .باشد نمي

 يا و سياسي شخصيتهاي از هيچيك عليه يا و له چه نظر اظهار معناي به مطلقا بيانيه اين امضاء 
  .نيست مذهبي

 معناي به مطلقا بيانيه اين امضائ حركت، اين كاران اندر دست اراء و نظرات به احترام ابراز ضمن  
  .باشد نمي انان هاي برنامه تماميت پذيرش و قبول
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  :فرمايند مي  بهايي غير موسسات با ارتباط مورد در امراهللا ولي حضرت       

 بهايي تعاليم روح با جهت دو يا يك از كه مواضيعي با اجتماعاتي چنين ساختن مخاطب...." 
 هر از بايد ما.نيست بهايي نماينده يا سخنگو طرف از جامعه ان قبول و برپذيرش دليل دارند هماهنگي
 نيز و خواهانه ازادي و فراگير نگرش دادن نشان و بهايي امر عمومي اعالن ناچيز،جهت چند ،هر فرصتي
 اصول با كامل هماهنگي كه انها روش به نسبت را خود انكه بدون كنيم استفاده ان وابستگي عدم و اصالت

  ".نماييم عمال،متعهد چه و قوال ندارد،چه بهايي امر

       شينتو: نگارش
  1386 شهريور 05

  WWW.NOGHTENAZAR.ORG: برگرفته از سايت نقطه نظر
  

  )كليك كنيد( بازگشت به فهرست
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   دارند؟ روحاني مرد بهائيان آيا

  . ندارد كشيش و مفتي و آخوند قبيل از روحاني مردان بهائي ديانت ·

  . بكوشد حقيقت پژوهش راه در است ممكن كه جايي تا بايد فردي هر كه آموزد مي بهائي ديانت ·

  . كنند مي اداره مشورت راه از را بهائي جامعهء روزمره امور بهائيان ·

 اعتقادات محدوده حافظ جهتي از گذشته اديان در روحاني مردان كه است تاريخي حقيقتي اين 
 كساد را حقيقت بازار كه انداختند مي دين دامان به فساد ، ديگر جهت از و آمد مي مردمان كار به كه بودند
 دستان در سوادان بي زمام كه كرد مي اقتضا ، بودند معدود اندوختگان دانش كه قديم روزگار. ساخت مي

 مي اقتضا اميالشان كه بردند مي سويي به را جامعه ، نبودند متقي همه باسوادان آن چون و باشد باسوادان
  . خواست مي دينشان حقيقت كه چه آن نه ، كرد

 در توانايي و پيرامون محيط شناختن در انسان فرد اهميت و ارزش. است كرده تغيير امروزه دنيا اما
 بشري افراد ميان در مراد و مريد داستان ديگر و است ربوده قديم دنياي از را مجال حركت، نوع انتخاب
 مي خردي بي و دانشي بي از حكايت خود، ذات در كه تقليد. است نابودي به رو و ندارد جذاب اي وجهه
 بر. است شخصي تأمالت و تفكرات و انديشي آزاد روز امروز،. نيست امروزي بشر جامعه روح پسند مورد كند،

 شخص هر و است نهاده كناري به را تقليد داستان زمانه، روح و نياز با مطابق نيز بهائي ديانت اساس همين
 حقيقت تحرّي پرچم خود بگيرند، تصميم و بينديشند برايش ديگران كه آن جاي به ساخته موظف را بهائي

  . كند حركت آن اساس بر و گيرد دست به را

 اداره در نويني سيستم ايجاد بخش نويد ، روحاني مردان طبقه حذف و نهادن كنار بهائي آيين در
 و مذهبي جامعه امور در مشاوره سيستم ، روحاني مردان بر تكيه جاي به بهائيان. است بوده نيز اجتماع امور
 ، حاخام مرد ؛ مشاوره سيستم در كه است واضح پر و داده قرار توجه مورد را ديني قوانين وضع حتي

 از يكي اين. ندارد جايي ديگر ؛ زند مي را حرف آخرين كه كسي عنوان به ، آخوند يا و موبد ، كشيش
 بساط آن جاي به و زدوده خود دين از را مخرّب و ناپسند سيستم اين كه است بهائي ديانت افتخارات
  . است داده بسط را شور مجالس

 ، ديني و اجتماعي امور در سرسپردگي و تقليد ، دين هر در پيامبران از پس كه كنيم توجه بايد
 عده بنابراين ، اند گفته سخني و رفته راهي به يك هر اديان علماي. است بوده تحزّب و اختالف منشاء اولين

 سير اين منطقي نتيجه و اند پرداخته مباحثه به ، خود حقانيت اثبات براي و شده جمع ايشان گرد بر نيز اي
 پياده و روحاني طبقه حذف با بهائيان اما. است بوده مذهبي مرج و هرج و تكفير ، جنگ ، دعوا ؛ تاريخي
 فرقه و تحزّب سپس و پرستي فرد مستقيما ، خود جامعه گيرندگان تصميم براي انتخابات سيستم كردن
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 آمدن وجود به براي كلي مانع ، بهائي آيين در وحدت محوريت. اند ساخته ناكارآمد خود دين در را سازي
  .است شده حذف ، است تفرقه اصلي عامل كه روحاني مرد نقش ميان اين در و است تقليد و تفرقه

  1385نوشته شده در دوم فروردين 

  .مراجعه نماييد www.newnegah.orgبراي مشاهدة اصل مقاله به سايت نگاه به آدرس 

  )كليك كنيد( بازگشت به فهرست
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  . بود نشده مطرح هرگز خارجي سياستهاي بودن پرورده دست اتهام بهائي دين آغاز سال صد يك در· 

 به را اتهامي چنين هرگز شناختند مي نزديك از را آنها كه بهاءاهللا و باب عصر هم مذهبي و سياسي رجال ·
  . ندادند نسبت آنها

  .  گرديد اختراع بهائيان با مذهبي و فلسفي رويارويي در ستيزان بهائي شكست از پس اتهام اين ·

 بهائي دين به سياسي نسبتهاي و كردند استفاده سوء چپ انديشهء گسترش و انتشار از ستيزان بهائي ·
  . سازند مي آشكار را آنها بودن دروغين خود نقيض و ضد هاي نسبت اين. بستند

 افترا و دروغ جز هرگز ايران مردم نتيجه در نداشتند را خود از دفاع و سخن آزادي حق بهائيان كه آنجا از ·
 تصور حتي و نگيرد قرار نقد مورد و باشد شايع جامعه در كه دروغي هر متاسفانه و نشنيدند آئين اين باره در

  .  گيرد مي قرار لوحان ساده قبول مورد تدريج به بيافكند دلها در وحشت و ترس نيز نقدش

 نسبتاً اي مساله است خارجي سياستهاي ساخته آئين اين كه پوچ ادعاي اين اساس بر بهائي آئين طرد      
 نوع هيچ از اينكه وجود با جديد آئين دشمنان بهاءاهللا و باب ظهور اوليه سال صد در واقع در. است جديد
 با آئين اين ارتباط از هرگز نكردند خودداري روحاني نوين نهضت رد در افترا و نسبت و تهمت ديگرِ

 در كه بود مسائلي به مربوط موقع ان در اعتراضاتشان عكس، به بلكه. نكردند صحبتي خارجي سياستهاي
 تعريف و شد تر مذهبي غير قدري ايرانيان فرهنگ كه بعد اما. آمد مي حساب به پليد و بد زمان ان فرهنگ

 تا نمودند روي بهائي نوآور فرهنگ حق در سياسي افترائات به بهائي دشمنان گرديد دگرگون هم پليد و بد
 پشت را خود مذهبي نظري تنگ و ناشكيبائي و بترسانند نوين آئين از را ها كرده تحصيل و روشنفكران آنكه
 به دست ايراني نوين آئين مورد در ايرانيان كه شوند مانع و كنند پنهان دوستي ايران و دوستي وطن از نقابي

 اتهام. بماند گرفتار جهالت و افتادگي عقب و پرستي سنت ديو چنگال در ايران و زنند مستقالنه پژوهش
 از را ايران فرهنگ كه كوشيدند زنندگان اتهام كه گرديد آغاز هنگامي از بهائي آئين بودن بيگانه ساختهء
 به را است ايراني و مترقي و نوين كه آنچه هر و بزدايند است اسالمي غير و پارسي، انديش، دگر كه هرآنچه
  .دهند جلوه بيگانه عنوان

   www.newnegah.org: جهت مشاهدة ادامة مقاله به سايت نگاه مراجعه نماييد

  )كليك كنيد( بازگشت به فهرست

 بهايي ساختة سياستهاي خارجي است؟آيا آيين 
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 :فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 ما اينبربنا ،شود مي شديدتر و زيادتر روز به روز آن مشاكل و است شديدي تالطم در دنيا
 حضرت. زنيم باز سر نبايد مقدسمان وظيفه  حمل در  ما  عبارتي  به.  بنشينيم  بيكار نبايد

 شادماني و سرور براي و  نماييم ذخيره  را آن  كه اند نداده  ارائه ما به را  مباركه تعاليم بهاءاهللا
 تا كنيم بيان را  آن  زبان به زبان  كه اند نموده اعطاء ما به  را  آن. بداريم پنهان را آن خود
 مند بهره آنها بخش تعالي تأثيرات و بركات از و شوند آشنا الهي تعاليم به جهانيان ي همه

  .   گردند

 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 بهاءاهللا به توجه اول خطاب وقت در. بداريد صحبت محفلي هر در شجاعت  بكمال و بگشاييد  زبان پس
 در  ولي نماييد بيان شود  مي القا شما قلب بر آنچه و بگشاييد زبان و بخواهيد القدس روح تأييدات و نماييد
  .وقار و متانت و شجاعت نهايت

  

  )كليك كنيد( بازگشت به فهرست
  

   

 سخن دوست
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ي است كه موقتاً به صورت آزمايشي، و از طريق پست الكترونيك ارسال بشتاب نشريه الكترونيك
گيري  شكل و در نهايت، مقاالت تهيه و تأليف جهتهمواره منتظر ياري شما عزيزان » بشتاب« .گردد مي

جهت ارائة   beshetab_mag@yahoo.comبا آدرس  خواهشمند است. مي باشد ساختاري مناسب
و يا  beshetab.mihanblog.comبه آدرس  نيز وبالگ بشتاب. نظريات و مطالب خود، در تماس باشيد

beshetab.weblog.sh كشد هواره براي ياري شما انتظار مي.  

  با تشكر                                                                                

                                                                                         

 دربارة بشتاب
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