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١

مقدمه ناشر
١

  

در اين زمان کوتاه به موفقيت هايى . ديانت بهائى، آئينى است نو ظهور که متجاوز از يکصد و شصت سال از آغاز آن مى گذرد

اين آئين با شتابى قابل مالحظه در پهنه گيتى منتشر . دست يافت، که نظير و مثل آن در تاريخ اديان آسمانى مشاهده نشده است

ظهور و نشو و نماى اين آئين با رشد و توسعه گسترده در صنعت و نوآورى همراه بود به . افتشد و به اکثر ممالک عالم راه ي

طورى که اين گسترش در دانش و فناورى که از خصوصيات اين دور عظيم است وسايل الزم براى ترقى و توسعه هر چه سريعتر 

  . اين آئين را فراهم کرد

اين فناورى به . تاثير حيرت آور خود قرار داد، ظهور شبکه جهانى اينترنت بود يکى از پديده هايى که به سرعت عالم را تحت

سالهاى اخير شاهد رشد روز افزون . زودى توسط بهائيان براى انتشار و معرفى تعاليم محبت محور بهائى مورد استفاده قرار گرفت

شبکه توسعه دهندگان (ايت پروژه هاى بهائى از اين رو وب س. سايت هاى بهائى به خصوص سايت هاى فارسى زبان بوده است

بر آن شد تا در راستاى اهداف خود در حمايت و توسعه فعاليت هاى بهائيان در بخش نرم افزارى و اينترنتى، به معرفى ) بهائى

عرفى سايت هاى براى تحقق اين منظور، م.  سايت هاى بهائى معتبر و آشنا ساختن هر چه بيشتر کاربران اينترنت با آنها بپردازد

بهائى تهيه شد و صفحات مستقلى در سايت براى آنها ايجاد گرديد و در خبرنامه هاى عمومى به اعضاى سايت نيز اعالن 

  .همچنين تصميم گرفته شد که کتابچه اى الکترونيکى براى انتشار وسيعتر اين مجموعه معرفى سايت ها تهيه شود. شدند

  :اين مجموعه مورد توجه خوانندگان عزيز قرار بگيرد الزم است که نکات زير در انتشار

متون معرفى سايت ها، با بررسى و تحليل سايت ها توسط تيم هماهنگ کننده سايت و در مواردى با استفاده از -۱

.توضيحات موجود در هر سايتى با اعمال تغييراتى جزئى تهيه شده است

ى بهائى تهيه شده است و انتشار رايگان و استفاده از آن بالمانع اين مجموعه به صورت رايگان و توسط سايت پروژه ها-۲

.است

منتشر مى شود و بهترين محل براى دريافت نسخه هاى جديد آن سايت پروژه هاى  وعه در ويرايش هاى جديد،ماين مج-۳

.بهائى است

.معرفى سايت ها به منزله وابستگى و ارتباط آنها با وب سايت پروژه هاى بهائى نيست-۴

همچنين براى پر بار تر شدن اين . در پايان از خوانندگان اين کتابچه تقاضا مى کنيم، آن را براى دوستان خود ارسال کنند

  .مجموعه نظرات و پيشنهادات خود را براى ما ارسال کنند

                                                            
.کنید مشاھده الکترونیکی صورت بھ  www.bahai-projects.org/content/category/5/694/17 آدرس در را مجموعھ این ١
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٢

ى تصويرى از زندگى حضرت بهاءاروايت
٢

  

bahaullah.persian-bahai.org

سايت روايتى تصويرى از زندگى حضرت بهاءا، از سلسله سايت هاى رسمى جامعه جهانى بهائى و سايتى موثر براى معرفى 

حضرت بهاءا، جديدترين پيامبر از سلسله پيامبران آسمانى هستند که براى دوران ما تعاليم . اجمالى حضرت بهاءا است

ايشان تعليم دادند که فقط يک خدا وجود دارد، که تمام اديان دنيا از جانب خدا . اجتماعى جديدى آورده اند روحانى و

  .هستند و اين که امروز وقت آن است که بشر يگانگى و وحدت خود را دريابد

نقشه ها، زندگانى فوق اين سايت با تقسيم حيات ايشان به چند دوره خاص و بهره گيرى از تصاوير اماکن و اشياى مقدس و 

تصاويرى از محل تولد شهرهاى تبعيد ايشان، سلولى که ايشان به مدت دو سال در آن . العادۀ حضرت بهاءا را مى نماياند

محبوس بودند، و آرامگاه نهايى ايشان و نمونه هاى دست خطهاى ايشان، يادگاريهايى از زندگى شگفت انگيز ايشان، و 

  .يباى اراضى مقدس، دراين سايت وجود دارندتصاويرى از باغهاى ز

تنها تصويرى که در اين سايت وجود ندارد تصوير خوِد حضرت بهاءا است که از ارزش خاصى نزد بهائيان برخوردار است و با 

ى به همراه تصاوير، توضيحات مختصر و مفيدى براى آشنايى با دوره هاى مختلف زندگ. تکريم و احترام بازديد مى شود

  .حضرت بهاءا قرار ارائه شده است

اين سايت با مشکل مسدود بودن در ايران مواجه است و آخرين آدرسى که مى توان از آن نيز براى ورود به سايت استفاده نمود 

bahaullah.persian-bahai33.org است.  

                                                            
.مشاھده کنید www.bahai-projects.org/content/view/36/17این مطلب را بھ صورت الکترونیکی در  ٢
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٣

پيامهاى بيت العدل اعظمستخطها و گلچينى از د
٣

  

www.uhjmessages.org

در سالهاى گذشته، بيت العدل اعظم، پيامهايى را خطاب به بهائيان ايران صادر کرده است که اين پيامها شامل مطالب و 

بهائى و غير بهائى که در راه آبادانى و پيشرفت ايران مى رهنمود هاى بسيار عميق و ارزنده اى است که راهنماى ايرانيان 

مرجع اداره كننده جامعۀ (به همين مناسبت قسمت عمده اين وب سايت، انتشار پيامهاى بيت العدل اعظم . کوشند، است

  .خطاب به بهائيان ايران است) بهائى در سطح بين المللى

انيه هاى بيت العدل اعظم در مناسبت ها و موضوعات گوناگونى همچون عالوه بر اين پيام ها، در بخش هاى ديگر سايت، بي

، حاوى "موضوعات"همچنين بخشى با عنوان . رفاه عالم انسانى قرار دارد که مطالعه آن الهام بخش و سودمند خواهد بود

ى آنها منبع خوبى براى فهرستى از موضوعات کلى و پرکاربرد در اکثر پيامهاى بيت العدل اعظم است که تفکيک و دسته بند

  .تحقيق و بررسى است ضمن اينکه مراجعه به پيامهاى بيت العدل اعظم را بر اساس موضوع آسان مى کند

مقام و جايگاه بيت العدل اعظم  در دسترس قرار دارد، براى درک" درباره سايت"مطالعه صفحه اى از اين سايت که با عنوان 

  .در ميان پيروان آئين بهائى، مفيد خواهد بود

                                                            
.کنید همشاھد www.bahai-projects.org/content/view/24/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٣
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۴

اعضاى خبرنامه الکترونيکى سايت مى توانند در زمانى کوتاه، تازه ترين پيامها و بيانيّه هاى بيت العدل اعظم، را از طريق 

  .خود دريافت کنند) ايميل(صندوق پست الکترونيکى
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۵

سرويس خبرى جامعه بهائى
٤

news.persian-bahai.org

به زبان » سرويس خبرى عالم بهائى«در سال هاى گذشته جامعه جهانى بهائى، وب سايت خبرى رسمى خود را با عنوان 

در کمتر از يکسال گذشته، سايت فارسى سرويس . انگليسى تاسيس کرده بود که اخبار رسمى جامعه بهائى را در آن ارائه مى داد

کاربرانى که براى ورود به اين وب سايت با . استnews.persian-bahai.orgنآآدرس رسمى . خبرى عالم بهائى نيز منتشر شد

  .کنند استفادهnews.persian-bahai33.orgآدرساين آدرس مشکل دارند مى توانند از 

آنچه در اين سايت ديده مى شود، . ر مورد جامعه بهائى در اين وب سايت به زبان فارسى ارائه مى شوداخبار موثق و رسمى د

بخش مهمى از سايت به آخرين خبر ها از ايران اختصاص يافته است . تمرکز آن بر روى مسائل پيرامون جامعه بهائيان ايران است

  .مسائل بهائيان ايران است که منبع مفيدى براى کسب اخبار صحيح در مورد مشکالت و

اخبار جامعه بين المللى بهائى نظير کنفرانس ها، جشن ها، اقدامات جامعه بهائى و گراميداشت مناسبت هاى بهائى نيز در اين 

ارائه خبر هايى از فعاليت هاى جامعه بهائى در عرصه هاى غير سياسى بين المللى و دفاع جامعه بين . سايت قرار مى گيرد

همچنين اين سايت داراى بخشى از مقاالتى است که بيشتر . از حقوق بهائيان نيز جزئى از کارکرد هاى اين سايت است المللى

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/25/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٤
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۶

به اوضاع جامعه بهائى در ايران، واکنشهاى جامعه ايرانيان و غير ايرانيان بهائى و غير بهائى در دفاع از حقوق ايرانيان بهائى، 

  .گروهى مى پردازدانعکاس آئين بهائى در رسانه هاى 

لينک عضويت در . با عضويت در خبرنامه اين وب سايت مى توانيد از آخرين اخبار جامعه بهائى از طريق ايميل مطلع شويد

   http://news.persian-bahai33.org/subscribe:  خبرنامه
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٧

آثار بهائىکتابخانه و مراجع 
٥

  

reference.persian-bahai.org  

  

هاى بهائى به انگليسى، فارسى و عربى از قلم حضرت  وب سايت کتابخانه و مراجع آثار بهايى شامل منتخباتى از آثار و نوشته

حضرت عبدالبهاء، حضرت ولى امرا ، شما مى توانيد ليست تمامى اين .  و ديگر مؤلفين بهايى استاعلى، حضرت بهاءا

در مقابل نام هر يک وجود دارد و مى توانيد  wordو  pdfنشانه . آثار را به ترتيب اسم صاحب اثر و يا حروف الفبا مشاهده کنيد

  . با کليک بر روى آن،اثر مورد نظر خود را با قبول شرايطى دانلود کرده و از آنها استفاده کنيد

مهمترين امکانى که اين وب سايت در اختيار شما قرار مى دهد بخش جستجوى آن است و شما مى توانيد کلمه مورد نظر خود 

کافى است آن کلمه را در قسمت جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را . ه موجود در اين وب سايت بيابيدرا در کليه مجموع

سپس ليست تمام آثارى را که کلمه مورد نظر شما در آن وجود داشته باشد با ذکر صفحه و نمايش قسمتى از پاراگراف . بزنيد

  .يافت شده نشان مى دهد

است اگر در دسترسى به آن مشکل داشتيد مى توانيد از آدرس  http://reference.persian-bahai.orgآدرس اين وب سايت

http://reference.persian-bahai33.org استفاده کنيد.  

  

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/40/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٥
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٨

آئين بهائى
٦

  

www.aeenebahai.org  

  

سايت آئين بهائى سايتى به زبان فارسى و براى معرفى ديانت بهائى به هموطنان عزيز ايرانى در کشور مقّدس ايران و ساير نقاط «

براى عالقه مندان و سايت آئين بهائى صرفًا يک سايت معرفى ديانت بهائى . جهان و نيز ديگر فارسى زبانان شريف مى باشد

طالبان حقيقت است به همين لحاظ سعى مى کند جهات گوناگون و ابعاد مختلف آئين بهائى را در معرض ديد و تحقيق و 

  .مطالعه عالقه مندان فارسى زبان قرار دهد

ائى نقض مى همچنين اين سايت با هدف طرح مواردى که حقوق افراد و جامعه به. سايت آئين بهائى يک سايت خبرى نيست

. شود، تاسيس نشده است و نيز اين سايت مسئوليت دفاع در مقابل حمالت روز افزون و همه جانبه معاندين امر الهى را ندارد

  )ا از سايت آئين بهائىدرباره م(» .بلکه هدف آن معرفى مستقيم آئين بهائى به مشتاقان و محققين است 

  :اين وب سايت داراى بخش هاى مختلفى است که در ادامه به طور مختصر به معرفى آن ها مى پردازيم

  :کتابخانه

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/27/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٦
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٩

نگاهى «، »در شناسايى آئين بهائى«. ع معرفى ديانت بهائى استاين بخش در برگيرنده کتاب هاى گوناگون و متنوعى با موضو

  .نمونه اى از کتاب هايى است که در اين بخش قرار دارد» آئينى که بايد شناخت«، »تازه به ديانت بهائى

  :تصاوير

تصاوير متنوع و زيبايى از اماکن مقدسه بهائى، اشخاص سرشناس بهائى و جوامع بهائى قرار دارد که براى آشنايى  در اين بخش

  .با ديانت بهائى الهام بخش و مفيد است

  :ويديو ها

کن مقدسه و عبادتگاههاى بهائى و همچنين با موضوعاتى پيرامون آشنايى با آئين اين بخش ويديو ويديوهاى مختلفى از اما

  .بهائى را به بازديد کنندگان ارائه مى دهد

  : ادعيه و مناجات

مختلف را به صورت آنالين پخش مى کند و همچنين  اين بخش فايل هاى صوتى مناجات ها، اذکار فارسى و عربى و الواح

  . امکان دان لود آنها را نيز فراهم کرده است

  :ويژه نامه ها

جلسات  محتواى اين ويژه نامه ها در مجامع و. سايت آئين بهائى در مناسبت هاى گوناگونويژه نامه هايى رامنتشر مى کند

عيد نوروز، : مناسبت هاى مختلفى که تاکنون ويژه نامه هاى آنها منتشر شده است عبارتند از. گوناگون قابل استفاده هستند

شهادت حضرت باب، يوم عهد و ميثاق، ميالد حضرت بهاءا و حضرت باب، حضرت سيدالشهدا امام حسين و کنفرانس 

  .۲۰۰۹- ۲۰۰۸هاى منطقه اى بهائى سال 

  :کتاب هاى صوتى

عناوين کتابهاى شنيدارى . در اين بخش کتاب هايى با موضوع آشنايى با ديانت بهائى به صورت شنيدارى قرار داده شده است

  .است »در شناسايى آئين بهائى«و » طلوعى ديگر«که تاکنون منتشر شده است، 

  :بخش هاى محتوايى
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مقاالت مختلف و متعددى در زمينه هاى تاريخ ديانت بهائى، تعاليم امر بهائى،احکام ديانت بهائى، اصول و عقايد بهائى، 

  .نظم ادارى و تشکيالت بهائى وجود دارد که براى افرادى که مايل هستند با آئين بهائى آشنا شوند مناسب است

  :ارسال مطلب

سايت آئين بهائى از افراد مختلف در سراسر جهان دعوت کرده است که چنانچه مقاالت و يا کتاب هايى در باره آشنائى باآئين 

  . بهائى نوشته اند را به وب سايت آئين بهائى ارسال کنند تا پس از بررسى در وب سايت منتشر شود

  :پرسش و پاسخ

سواالت افراد بهائى و غير بهائى از طريق اين بخش براى سردبير سايت ارسال مى شود که پاسخ آن در کوتاهترين زمان ممکن به 

  .ايميل فرد ارسال مى شود

  :اطفال و نوجوانان

کتاب ها، مقاالت، مناجات ها و ويديو هايى با موضوع آئين بهائى که به گروه هاى سنّى اطفال و نوجوانان اختصاص يافته 

  .است، در اين بخش ها قابل دريافت است

  :خبرنامه

ويديو ها براى آشنايى بيشتر با آئين با عضو شدن در خبرنامه سايت آئين بهائى مى توانيد از آخرين منابع، مقاالت، کتاب ها و 

  .بهائى از طريق ايميل آگاه شويد

  :در آن سايت قابل مالحظه است چنين آمده » درباره ما«در قسمتى از معرفى سايت آئين بهائى که با عنوان 

ان را در تامين منابع و ذکر اين نکته نيز ضرورى است که سايت آئين بهائى در رسالت خود مى داند که حمايت و پشتيبانى بهائي«

مقاالت و نيز آثار هنرى ديگر ـ که در بخش هاى مختلف سايت موجود مى باشد ـ به عهده بگيرد تا آنان را در معرفى امر حضرت 

بهاءا يارى کرده باشد بنابراين از همه بهائيان فارسى زبان در سراسر جهان دعوت مى نمائيم عالوه بر معرفى اين سايت به 

  ».مندان ديانت بهائى، منابع موجود را تکثير و در اختيار نفوسى قرار دهند که امکان استفاده از اينترنت را ندارندعالق

است در صورت وجود مشکل در دسترسى به اين آدرس اينترنتى از  www.aeenebahai.orgآدرس رسمى سايت آئين بهائى، 

قابل  http://www.bahai-sites.orgآدرس هاى جديد اين سايت از . استفاده کنيد www.aeenebahai26.infoديد آدرس ج

  .دريافت است
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سايت دانش آموزان ايرانى بهائى:  ورقا
٧

  

www.varqaa.org

ما بر آن باوريم که بتوانيم با خلوص نيّت و راستى از حقوق دانش آموزان ايرانى بهائى دفاع کنيم سوء تفاهامات را با همنوعان «

کنند و براى عّزت ايران و ايرانيان خود برطرف کنيم و همه افراد را فرا بخوانيم تا در خدمات توسعه اجتماعى اقتصادى مشارکت 

  )درباره ما -  سايت ورقا(» .هر آنچه را که داريم در َطَبق اخالص نهاده، تقديم نمائيم

اين وب سايت با عنوان دفاع از حقوق . هائى در مدارس ايران بوده استسالهاى گذشته شاهد اذيت و آزار دانش آموزان ب

  .دانش آموزان ايرانى بهائى، فعاليت مى کند

همچنين نامه هاى اين . در اين سايت مى توانيد، گزارش هاى مختلفى از وضعيت دانش آموزان بهائى در مدارس ايران بيابيد

. د آزار و اذيت سازمان يافته مسئولين مدارس قرار گرفته اند، منتشر شده استدانش آموزان که از لحاظ روحى و يا جسمى مور

اين نامه ها حاکى از رنج ها و ماللت هايى است که دانش آموزان بهائى در راه تحصيل براى استقامت و تاکيد بر صداقت خود 

  .تحمل مى کنند

ترتيب داده شده است استفاده کنند و نامه هاى خود را براى  دانش آموزان گرامى مى توانند، از بخشى که براى ارسال نامه ها

  .کنند ارسال سايت ورقا

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/43/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٧
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  .کنند ارسالهمچنين دانش آموزان مقاطع پائين تر مى توانند، نقاشى هاى خود را به صورت الکترونيکى براى اين سايت 

همت فريبرز صهبا،  است که سالهاى پيش از انقالب ايران، به» نشريه ورقا«يکى از پر بار ترين قسمت هاى اين سايت، ارائه 

  .اين مجالت را فقط در اين سايت مى توانيد به صورت الکترونيکى بيابيد. براى نونهاالن بهائى منتشر مى شد

:بخش هاى ديگر اين سايت عبارتند از

پيام هاى بيت العدل اعظم

)گزيده برنامه هاى راديو هاى بهائى(مهاجر 

برنامه هاى ديدارى و شنيدارى

ابالغات

کتابخانه

تصاوير

.پاسخ به شبهات ودانش آموزان ،حقوقى ،بهداشت ،بيانيه ها ،گزارشات ،اوليا و مربيان ،ادبيات ،باراخو 

.است www.varqaa99.infoآخرين آدرس اين سايت براى کاربرانى که با مشکل مسدودى سايت مواجه هستند، 
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روزه نوزده ضيافت
٨

  

www.19dayfeast.com

جنبه هاى روحانى، ادارى و اجتماعى زندگانى . نظم جهانى حضرت بهاءا جميع واحد هاى جامعه بشرى را در بر مى گيرد« 

ضيافت نوزده روزه حائز . ايجاد تمدن جديد هدايت مى کندرا با يکديگر تلفيق مى بخشد و مجهودات متنوعه بشرى را به سوى 

جميع اين جنبه ها در سطح پايه و اساس جامعه است و تاسيسى است که در هر روستا و قصبه و شهرى که اهل بهاء در آن 

  ». ستسکونت دارند فعاليت دارد و مقصود از ضيافت نوزده روزه ترويج وحدت و تامين پيشرفت و ايجاد فرح و سرور ا

  )بيت العدل اعظم(

وب سايت ضيافت نوزده روزه، به منظور رفع نيازهاى جامعه بهائى ايران، در توسعه و بايگانى برنامه هاى ضيافت نوزده روزه و 

تنظيم برنامه ضيافت نوزده روزه به ابتکار اعضاى آن و بر اساس . ايام مخصوصه بهائى، به صورت داوطلبانه فعاليت مى کند

هاى حاصله در ميدان اقدام به خدمت به عالم انسانى صورت مى پذيرد اما برنامه هاى ارائه شده در اين سايت، مى  يادگيرى

  .تواند الهام بخش ياران الهى باشد

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/23/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٨
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ر تالش اين سايت، توسعه توانمندى بهائيان ايرانى در فرايند برنامه ريزى مبتنى بر اقدام و عمل و نهايتا ايجاد پويائى در آنها د

  .مسير خدمت به جامعه پيرامون خود و ايجاد مکانى براى تمرکز ارائه تجربه ها و تبادل آنها است

تقويم بهائى به همراه تاريخ ايام مقدسه بهائى را ارائه مى دهد که با دان لود آن مى توان آن را چاپ  ،همچنين اين وب سايت

  .کرد و در اختيار سايرين قرار داد

با عضويت در اين سايت، مى توانيد از امکاناتى مانند خبرنامه . است www.19dayfeast.comآدرس اين وب سايت 

  .الکترونيکى برخوردار شويد و از تغييرات سايت با ايميل آگاه شويد
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ولوله در شهر
٩

  

www.velvelehdarshahr.org

  :وب سايت ولوله در شهر چنين آمده استدر » درباره ما«در قسمت 

نفر در زادگاه خود و بيش  ۳۰۰,۰۰۰آئين بهائى بيش از يك قرن و نيم پيش ازخاك پاك ايران آشكارگرديد و هم اكنون بيش از «

مليون نفر در دنيا، از همه ى ممالك و نژادها و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب و اديان مختلف پيرو دارد كه در سطوح  ۷از 

  .محلّى و ملّى و بين المللى در تأسيس و ترويج هدف اصلى آن كه وحدت عالم انسانى و صلح عمومى است مى كوشند

كوشند هموطنان عزيز و ديگران را از داشتن اطالعات صحيح دربارۀ آن باز با اين وجود، هنوز اقليتى بى انصاف و نامهربان مى 

. دارند وبه جاى آن انبوهى از دروغ و شايعه را، از طريق كتب و رساالت و مطبوعات و راديو و تلويزيون و اينترنت، اشاعه دهند

 رو ۲۹يكى از موارد اخير اين قبيل اقدامات، انتشار شمارۀ 
ِ
به اين . مى باشد ۱۳۸۶/۶/۶زنامۀ جام جم مورخ ويژه نامه ى ايام

اّما از . خاطر اين پايگاه توسط گروهى از بهائيان با هدف اّوليۀ پاسخ به اكاذيب و اتهامات ويژه نامۀ مزبور تأسيس گرديده است

مشابه را تهيه و تقديم  آنجا كه اين قبيل اقدامات ادامه يافته، اين جمع اميدوار است در آينده نيز در صورت لزوم، پاسخ هائى

  .طالبين عزيز نمايد

ضمن تشكر قلبى از عزيزانى كه از اين پايگاه ديدن نموده و مى نمايند، از ايشان تقاضا دارد عالوه بر معرفى آن به ديگران و 

ود كم و كيف آن ثبت نام درآن براى دريافت خبرنامه، با طرح سؤاالت و نظرات و پيشنهادهاى سازنده ى خود ما را در جهت بهب

بديهى است از آنجا كه نيت گردانندگان اين پايگاه عالوه بر تهيۀ پاسخ هاى مزبور، ايجاد ارتباط و محبّت حقيقى . يارى فرمايند

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/29/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٩
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بين همه ى مراجعين عزيزنيز هست، ضمن احترام به عقيده و نظرات همگان، مباحثات و مجادالت بى ثمر لفظى را كه جز 

  .ى ندارد نمى پسندد و از پذيرفتن آن معذوراستكدورت و اختالف ثمر

همچنين الزم مى داند ازهمۀ سايت ها و نويسندگان عزيزى كه از مطالب و مقاالتشان براى تهيۀ پاسخ به اكاذيب ايام استفاده 

اميد آن كه آنچه در  .سايت هاى مزبور مفتخر خواهند بود كه شما عزيزان از آنها نيز بازديد فرمائيد. شده، صميمانه تشكر نمايد

  ».اين پايگاه تقديم آن دوستان مى گردد، در روشن شدن هر چه بيشتر حقايِق و اهداف اين آئين جديد مفيد افتد

 «در پاسخ به  ۱ولوله در شهر . وب سايت ولوله در شهر تاکنون دو جوابيه منتشر ساخته است
ِ
» روزنامۀ جام جم ۲۹ويژه نامه ى ايام

اين دو جوابيه را مى توانيد از . است» ۲۰و  ۱۷فصلنامه مطالعات تاريخى شماره هاى «در پاسخ به  ۲شهر ولوله در . است

  :لينک هاى زير دانلود کنيد

  ۱لينک دانلود ولوله در شهر 

  ۲لينک دانلود ولوله در شهر 

به اين سايت دسترسى پيدا کنيد مى چنانچه نتوانستيد . مى باشدhttp://velvelehdarshahr.orgآدرس رسمى اين وب سايت

hتوانيد از آدرس p://velvelehdarshahr99.infoآخرين آدرس سايت هاى بهائى در . براى دسترسى به اين سايت استفاده کنيد

  .فهرست شده استwww.bahai-sites.orgسايت
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نقطه نظر
١٠

  

www.noghtenazar.org 

  .سايت نقطه نظر تالشى براى رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به ديانت بهائى است

  :نقطه نظر چنين آمده استسايت » درباره سايت«در قسمت 

اما دريغا که کالم اين دو در ايران . از شيراز. باب نيز ايرانى بود. از نور مازندران. بهاء ا، موسس ديانت بهائى، ايرانى بود«

. شودکالم ناشنيده انها انکار شده، سوء تفسير گشته و حقايقش، وارونه جلوه داده شده و مى . همچنان ناشنيده مانده است

روزنامه ها، . اکثرى از هموطنانشان، هنوز موفق نشده اند کالم انها را ان گونه که خود انها گفته اند، بشنوند و قضاوت کنند

در اين ميان تنها . مجالت، راديو و تلويزيون، و تقريبا تمامى رسانه هاي ايران، چهره اى غير واقعى از اين ديانت ارائه نموده اند

راى بهاييان باقى مانده است، اينترنت است و بس و سايت نقطه نظر، تالش مى کند تا با بهره گيرى از اين اعجاز رسانه اى که ب

قرن، سد صدو شصت ساله ميان بهاييان و هموطنانشان را از بين برداشته و با ارائه مقاالت مستدل و مستند، ابهامات موجود در 

  ».ده ايرانيان عزيز را با واقعيات آن اشنا نمايدراه شناخت بيشتر ديانت بهايى را رفع نمو

اکثر . اين وب سايت مقاالت مختلفى در رابطه با ديانت بهائى که توسط نويسندگان مختلف نوشته شده است را منتشر مى کند

ب سايت همچنين اين و. اين مقاالت در جواب اتهامات، افترائات و اکاذيبى است که در مورد ديانت بهائى مطرح مى شود

لينک . داراى خبرنامه الکترونيکى است که با عضويت در خبرنامه آن مى توانيد مقاالت را از طريق ايميل دريافت کنيد

   :عضويت در خبرنامه

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/30/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٠
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http://www.noghtenazar.org/subscribe 

چنانچه نتوانستيد به اين سايت دسترسى پيدا کنيد مى . استhttp://www.noghtenazar.orgآدرس رسمى اين وب سايت

hتوانيد از آدرس p://www.noghtenazar17.info آدرس سايت هاى بهائى آخرين . براى دسترسى به اين سايت استفاده کنيد

  .فهرست شده است www.bahai-sites.orgدر سايت
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سايت هاى بهائى
١١

  

www.bahai-sites.org   

اين . سايت هاى بهائى ارائه مى دهد) فيلترينگ(شدنامکاناتى به منظور رفع مشکالت مسدود » سايت هاى بهائى«وب سايت 

اغلب سايت هاى بهائى با مشکل فيلتر شدن در ايران . سايت حاوى فهرستى از جديدترين آدرس هاى سايت هاى بهائى است

الع ، آدرسهاى جديد خود را به اط»سايت هاى بهائى«مواجه مى شوند و با استفاده از سرويس هاى ارائه شده در وب سايت 

 .عموم مى رسانند

مسئوالن سايت هاى بهائى مى توانند با مکاتبه با روابط عمومى اين سايت، از سرويس هاى رايگان ارائه شده در اين سايت 

براى مکاتبه با اين وب سايت از آدرس . استفاده کنند و سايت خود را براى کاربران ايرانى خود در دسترس دائمى قرار دهند

.استفاده کنيد info@bahai-sites.orgايميل 

کاربران سايت هاى بهائى، براى اطالع از جديد ترين آدرس هاى سايت هاى بهائى که فيلتر شده اند، مى توانند نام و آدرس 

در شرايط فعلى براى بازديد کنندگان اين سايت ها در ايران عضويت در خبرنامه . ه اين سايت ثبت کنندايميل خود را در خبرنام

.ضرورى است bahai-sitesسايت

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/31/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١١
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کاربرانى . است https://www.bahai-sites.org و  http://www.bahai-sites.orgآدرس اين وب سايت براى دسترسى 

 www.bahai-sites1.infoکه در ايران زندگى مى کنند و از آدرس هاى ذکر شده نمى توانند استفاده کنند، بايد از آدرس جانبى

   .استفاده کنند 
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٢١

تقويم بهائى 
١٢

  

www.bahaical.org

اين سايت به دو زبان فارسى و انگليسى . وب سايت تقويم بهائى يک سايت در زمينه تقويم تاريخ و روز شمار وقايع بهائى است

در مرورگر ) تقويم بديع(بهائى افزونه تقويم . سايت تقويم بهائى اقدام به ساخت يک افزونه فايرفاکس کرده است. ارائه مى شود

به کمک اين افزونه شما ميتوانيد تقويم روز را در نوار . فايرفاکس جهت نمايش تقويم بهائى، تقويم شمسى و ميالدى است

با حرکت ماوس بر روى ستاره ى نه پر در نوار وضعيت فايرفاکس . فايرفاکس در هر زمان مشاهده نماييد) Statusbar(وضعيت 

انيد تاريخ بهائى، شمسى و ميالدى را مشاهده کنيد، همچنين اين امکان هم وجود دارد که نحوه نمايش، سايز و شما ميتو

  .فرمت متن را تغيير دهيد

   http://bahaical.org/tools.aspx?ln=fa: اين افزونه را مى توانيد از لينک روبرو دانلود و نصب کنيد

اين . مى توانيد وقايعى را به اين تقويم اضافه نمائيد» افزودن واقعه اى ديگر به تقويم بهائى«در قسمتى ديگر از سايت به نام 

  .وقايع پس از بررسى و تائيد مديريت سايت در تقويم نشان داده خواهد شد

با عضويت در خبرنامه اين سايت مى توانيد از تقويم تاريخ به وسيله ايميل . مى باشد http://bahaical.orgآدرس اين وب سايت

  .براى عضويت در خبرنامه از منوى سمت راست استفاده کنيد. مطلع شويد

  

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/32/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٢
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تلويزيون آئين بهائى
١٣

  

www.bahaiview.org

  

  :سايت تلويزيون آئين بهائى چنين آمده است» درباره ما«در قسمت 

هاى تلويزيونى آئين بهائى ارائه اطالعات صحيح و دقيق در باره اصول اعتقادى و باورهاى اين  هدف از تهيّه و ارائه برنامه«

هاى مهر و دوستى ميان ايرانيان و فارسى زبانان سراسر  يهآئين، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد ديانت بهائى، و تحکيم پا

سالى که از آغاز پيدايش آئين جهانى بهائى ميگذرد،  ۱۶۰در متجاوز از .جهان در جهت تحقق وحدت عالم انسانى است

و همه  اشاعه اطالعات غلط و ناروا مانع از شناخت درست اين آئين شده است، آئينى که به همه اديان احترام ميگذارد

  .فرستادگان خدا را بعنوان پيامبران بر حق الهى پرستش ميکند و هدف غائى اش استقرار عدالت، برابرى و صلح جهانى است

امروزه هموطنان عزيزمان و بطور کلى فارسى زبانان جهان ، چه در وطن عزيزمان ايران و يا در هر کشورى که ساکن هستند خود را 

جّو باز فکرى و آزاد انديشى درک حقايق را امکان پذير ساخته . سايه و همکار و همنشين مى بينندبا هموطنان بهائى خويش هم

آنان دريافته اند که بهائيان نه تنها جهان و جهانيان را دوست ميدارند بلکه عاشق هر وجب از خاک پاک ايرانند، و نه تنها . است

آنان آگاه شده . ه هّمشان را مصروف اعتالء و سربلندى آن مرز و بوم ميسازندبا سرافرازى و افتخار از زادگاهشان ياد ميکنند بلک

اند که بهائيان مرامشان صلح جوئى، هدفشان خدمت به نوع بشر، مسلکشان صداقت، امانت و پاکدامنى، و مبناى اعتقادى 

يکى از پيامدهاى اين . تحقيقبرخى به پرس و جو پرداختند، و برخى به . شان يگانگى نوع بشر و وحدت اديان الهى است

  .تحول، تأسيس برنامه هاى تلويزيونى آئين بهائى بود

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/33/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٣



www.bahai-projects.org 
info@bahai-projects.org

Bahai Projects Press
Baha’i Developers Network

٢٣

برنامه هاى تلويزيونى آئين بهائى مى کوشند تا با پخش گزارشها، ميز گردها، مصاحبه ها و گفتگوها با پژوهشگران و اند يشمندان 

. ديدگاه هاى متنوع را مطرح ساخته از جهان فردا بگويند از جامعه بهائى و يا دوستان جامعه بهائى و همينطور افراد گوناگون

جهانى که در نتيجه رشد معنوى و روحانى انسان ها، ميتواند جايگاه صلح و عدالت و بستر رشد و پيشرفت تمدن آينده انسان 

  ».باشد

با مراجعه به لينک . ش مى شودپخ» کانال يک«و » کانال تصوير«، »کانال پارس«برنامه هاى تلويزيون آئين بهائى از سه شبکه 

:زير مى توانيد تاريخ و ساعات پخش برنامه هاى تلويزيون بهائى را مشاهده نمائيد

 h p://www.bahaiview1.org/broadcast-information 

. ها دسترسى داشته و آن ها را به صورت آنالين در وب سايت مشاهده کنيد در اين وب سايت مى توانيد به آرشيو برنامه

  .همچنين اين امکان وجود دارد که آن ها را دانلود کرده و بر روى کامپيوتر خود مشاهده کنيد

توانستيد به اين سايت دسترسى پيدا کنيد مى چنانچه ن. مى باشد http://www.bahaiview.orgآدرس رسمى اين وب سايت

hتوانيد از آدرس  p://www.bahaiview1.org آخرين آدرس سايت هاى بهائى در سايت. استفاده کنيدwww.bahai-sites.org 

  .فهرست شده است
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٢۴

پژوهشنامه
١٤

  

www.pazhuheshnameh.org

انجمن هاى . در سالهاى اخير توّجه و عالقۀ فراوانى به تحقيق در مسائل مربوط به تاريخ و تعاليم بهائى پيدا شده است  

اتى که سخنرانى هاى آن مجامع را در بر دارد منتشر مطالعات بهائى در غرب تشکيل شده، مجامع تحقيق بر پا گرديده، و نشريّ 

سواى آن، . اّما زبان اين نشريّات اغلب انگليسى است و خوانندگان فارسى زبان از مطالعۀ آن مقاالت محرومند. گرديده است

االت خويش که حاصل برخى از محققين و دانشمندان آثار خود را به زبان فارسى مى نگارند و نيازمند نشريّه اى براى درج مق

  .ماه ها و شايد سالها تحقيق و مطالعه مى باشد هستند

سايت پژوهشنامه منتشر شد تا کوشش کند براى نشر ترجمۀ پژوهش هاى دانشمندان انگليسى زبان، تحقيقات فارسى زبانان و هم 

تاريخ امربهائى و حيات اجتماعى جامعه را چنين اسناد و مدارک و يادداشت ها و عکس هاى تاريخى که بتواند گوشه هائى از 

  .در ايران يا خارج روشن سازد

را به عنوان آخرين  www.pazhuheshnameh19.infoسايت پژوهشنامه نيز در ايران با مشکل مسدود بودن مواجه است و آدرس

  .معرفى مى کند آدرس براى دسترسى بازديدکنندگان خود

  

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/39/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٤
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٢۵

راديو نسيم
١٥

  

www.radionasim.com

  

  .که برنامه هاى آن از طريق اينترنت قابل شنيدن است استاينترنتى راديو نسيم يک راديوى 

  :اين سايت چنين آمده است» درباره ما«در قسمت 

بخش اساسى . روحانى ميباشد تا روح عشق و وحدت شنوندگانش را تجلى دهدهدف راديو نسيم انتشار مطالب معنوى و «

نهايت سعى ما اينست که ا ين برنامه ها مورد عالقه جوانان و . برنامه هاى اين راديو با توجه به آئين ديانت بهائى تهيه شده است

 ۲۴شما شنوندگان راديو نسيم در برنامه . نيدما را با پيشنهادا ت و نظرات خود خوشحال ک. تمام شنوندگان فارسى زبان باشد

ساعته از آهنگهاى هنرمندان مختلف از جمله آوا، ايراندخت عنايتى ، پريسا بديعى، رحمت ا بديعى، شکوه رضائى ، سنبل 

  ».، هوشمند عقيلى، عهديه، نرگس ، بديع يزدى و از آهنگهاى بيشمار در ايران لذت ببريد

اى مختلف با محتواهاى متفاوت است؛ از جمله ويدئوها، اخبار ايران، با هموطنان، عظمت تاريخ و اين راديو داراى قسمت ه

  .مى باشد http://www.radionasim.comآدرس اين وب سايت... . ديانت جهانى و 

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/34/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٥
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٢۶

دوستصداى 
١٦

  

www.sedayedoost.org  

  

به عنوان يک ابتکار فردى و به قصد ارتقاء آگاهى، آفرينندگى و گفتمان درباره ى ديانت بهائى و مباحث » صداى دوست«

  . ملهم از آثار بهائى، ايجاد شده است

اى جوانب ويدئوئى است براى کسانى که به کنکاش درمواضيع مثبت، انديشه ه) يا پايگاه(يک سايت » صداى دوست«

) مثبت(مختلف اين سوال که نسل جوان چگونه مى تواند بطورمثبت در تقدم جامعه مشارکت کند و عاملى براى تغيير و تحول 

  .محسوب شود، عالقه مند هستند

از بازديدکنندگان خود دعوت مى کند تا در اين پايگاه ميدان حضور يابند و خالقيت بخرج دهند، بيان کنند، » صداى دوست«

  .بياموزند، پژوهش نمايند، منعکس سازند، نوآورى کنند، بحث وگفتگو کنند و جشن وشادمانى برپا دارند

که توسط کاربران سايت تهيه و عرضه مى گردد مى ) دقيقه اى ۱-۸بين (محتويات صداى دوست شامل فيلم هاى کوتاه ويدئوئى 

ند، يا داستانى را بيان مى کند، يا انديشه اى را مطرح مى نمايد و خوانده مى شو) Pods(اين نوع فيلم ها که به اختصار . باشد

چنين فيلم هائى را مى توان با يک دوربين سه تراشه اى حرفه اى يا يک دوربين يک تراشه اى . يا موضوعى را بررسى مى کند

م هائى موجود است و اين به عهده راه هاى متعددى براى توليد چنين فيل. دستى و يا حتى يک دستگاه تلفن موبايل توليد نمود

  . ى کابران سايت صداى دوست است که تعيين کنند کدام راه بيشتر با ايده هاى آنها مناسبت دارد

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/37/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٦
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pod  ارسال مى شود تا مورد بررسى » صداى دوست«به گروه مديريت » صداى دوست«هاى توليد شده توسط کاربران سايت

بعد از نشر به گروه مناسب منتقل خواهد شد تا همگان آن را مشاهده . گاه باشد منتشر شودقرار گيرد و اگر مطابق ضوابط اين پاي

  . کرده و لذت ببرند

را تماشا کند؛ اما فقط کاربرانى که ثبت نام کرده باشند » صداى دوست«هر شخصى مى تواند فيلم هاى ويدئوئى موجود در 

سايت صداى دوست کاربران اينترنت را در سراسر جهان به ثبت . هاى خود را براى بررسى و نشر، ارسال نمايند podمى توانند 

  .نام در اين سايت و ارسال ويدئو هاى خود دعوت مى کند

  .استفاده کنند www.sedayedoost55.infoکاربرانى که براى دسترسى به اين سايت مشکل دارند، مى توانند از آدرس جانبى
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٢٨

دکتر داوودى
١٧

  

www.drdavoodi.org   

  

  عليمراد داوودى.:: 

توان با کلمات و  داودى به سختى مىاى ارجمند و فيلسوفى دانشمند چون دکتر عليمراد  براى بيانى به اختصار و گذرا از چهره

اى از قدر و منزلت او را بيان داشت، زيرا او چنان مسلّط بر بيان، و کالم در دستش چون موم نرم و ناتوان  جمالت معمولى گوشه

داشت و در سخنش حشو و زوائد ن. کرد که از آن بهتر و رساتر ممکن نبود نمود، به عبارتى ادا مى بود و هر معنائى را اراده مى

گرفت، امواجى خروشان از  وقتى در توضيح و تشريح مطلبى قلم را به دست مى. شد کمال صالبت و ايجاز و متانت بيان مى

اختيار تحت تأثير آنهمه احساسات صادقانه  ريخت و هر صاحب انصاف و مرّوتى بى کلمات و ترکيبات منسجم بر روى کاغذ مى

  .داد که حّق مطلب ادا شده و از هر حيث در مرتبه کمال است گرفت و گواهى مى نه قرار مىو ترکيبات مملّو از عشق و صميما

به مناسبت سالروز شهادت ايشان  ۸۷به منظور بزرگداشت ياد و خاطرۀ دانشمند عاليقدر امر، دکتر عليمراد داوودى در بيستم آبان 

  .اين سايت راه اندازى گرديد

  :باشد بخش هاى مختلف آن به شرح ذيل مى

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/42/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٧
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  شرح مختصرى از زندگانى ايشان .۱

  مقاالت با موضوعات متنوع امرى .۲

  دانلود با دو کيفيت متفاوتسخنرانى ها با امکان  .۳

  گالرى تصاوير با قابليت مشاهده و دانلود .۴

  .در کشور مقدس ايران فيلتر شده است و با استفاده از آدرس جديد در دسترس مى باشد ۸۷متاسفانه اين سايت در اسفند سال 

www.drdavoodi1.info   

عضو خبرنامه مجموعۀ يادى از براى آگاهى از آخرين اخبار مى توانيد . هر ماه ، سه مقالۀ جديد به اين سايت افزوده مى شود

  .شويد بزرگان امر

براى دو مرورگر موزيال و اينترنت  تولبار مجموعۀ يادى از بزرگان امرهمچنين براى دسترسى آسان به مطالب اين مجموعه، 

  .اکسپلورر در دسترس عموم مى باشد
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٣٠

مهاجردکتر 
١٨

  

www.drmohajer.org  

  

  مهاجر ا رحمت ::.

 عالم ،"نشد قانع يومى راحت به"گذاشت، خدمت ميدان به قدم و بدرخشيد عالم انجمن در ثاقب شهاب چون مهاجر دکتر

  .نمود ديار هر آوارۀ خود چون را يزدان حضرت امر باوفاى ياران و" نهاد هجر بيابانهاى در سر" بسوخت، را جسم

 تبديل سازنده، بلکه ويرانگر نه عظيم، طوفانى و باد به متدّرجا و شد آغاز مطبوعى و لطيف نسيم مانند مهاجر دکتر زندگانى

 و قريب گوش به را بهاءا حضرت حياتبخش پيام گذاشت، پا زير را عالم قاّرات جميع برخاست، ابهى جمال موطن از گرديد،

  .نماند فارغ جمهور تبليغ از اى لحظه اخير نفس تا و ،" نجست استراحت آنى و نيافت آرام اى دقيقه"  رساند، بعيد

  .گرديد اندازى راه ۸۷ ديماه پانزدهم در مهاجر ا رحمت دکتر امرا، ايادى خاطرۀ و ياد بزرگداشت هدف با سايت اين

  :باشد مى ذيل شرح به آن مختلف هاى بخش

  زندگانى از مختصرى شرح.۱

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/47/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٨
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٣١

  امرى متنوع موضوعات با مقاالت  .۲

  مختلف کشورهاى به به تبليغى اسفار شرح.۳

 در فقط و است شده ارسال مهاجر ايران خانم سرکار توسط ها عکس از تعدادى -  دانلود و مشاهده قابليت با تصاوير گالرى.۴

  باشد مى مشاهده قابل سايت اين

  :باشد مى همگان دسترس در زير  آدرس بوسيلۀ اکنون هم سايت اين

www.drmohajer.org   

 از يادى مجموعۀ خبرنامه عضو توانيد مى اخبار آخرين از آگاهى براى. شود مى افزوده سايت اين به جديد مقالۀ سه ، ماه هر

  .شويد امر بزرگان

 اينترنت و موزيال مرورگر دو براى امر بزرگان از يادى مجموعۀ تولبار مجموعه، اين مطالب به آسان دسترسى براى همچنين

  .باشد مى عموم دسترس در اکسپلورر
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٣٢

فيضىابوالقاسم 
١٩

  

www.feyzi.org  

  

  فيضى ابوالقاسم ::.

   .گرديد اندازى راه ۸۷ ديماه اول در فيضى ابوالقاسم جناب امرا، ايادى خاطرۀ و ياد بزرگداشت هدف با سايت اين

  :باشد مى ذيل شرح به آن مختلف هاى بخش

  زندگانى از مختصرى شرح.۱

  امرى متنوع موضوعات با مقاالت  .۲

  ها نامه و خطى آثار از اى مجموعه.۳

  دانلود و مشاهده قابليت با تصاوير گالرى.۴

  :باشد مى همگان دسترس در زير  آدرس بوسيلۀ اکنون هم سايت اين

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/48/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ١٩
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٣٣

www.Feyzi.org   

 از يادى مجموعۀ خبرنامه عضو توانيد مى اخبار آخرين از آگاهى براى. شود مى افزوده سايت اين به جديد مقالۀ سه ، ماه هر

  .شويد امر بزرگان

 اينترنت و موزيال مرورگر دو براى امر بزرگان از يادى مجموعۀ تولبار مجموعه، اين مطالب به آسان دسترسى براى همچنين

  .باشد مى عموم دسترس در اکسپلورر
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٣۴

واصالن
٢٠

  

www.vaselan.org  

  

   واصالن.:: 

 استاد دو ، داودى مراد على و حکيم منوچهر تا گرفته خراسان در نوک گمنام دهکدۀ دل پاک شکرنساى از ايران، بهائيان

 در ساله دو و نود پير منشادى کاظمى عبدالوّهاب تا شيراز زيباى سالّ  هفده دخترک مونا از طهران، دانشگاه ممتاز و خردمند

 يک جميع افتاده، دور هاى شهرک کارگر و زارع و جهانديده شهرنشين، فقير، و غنى دار، خانه زنان و بازار مردان يزد، اطراف

 و عّزت و پاکى همان به را الهى"  له عدل ال مرغوب ميراث"  و کردند مقاومت امتحان خروشان سيل برابر در زبان يک و دل

  .نمودند آينده هاى نسل تسليم ديرين عظمت

  .گرديد اندازى راه ۸۸ فروردين اول در ايران مقدس کشور در مبارک امر شهداى  خاطرۀ و ياد بزرگداشت هدف با سايت اين

  :باشد مى ذيل شرح به آن مختلف هاى بخش

   مبارک امر شهداى از نفر ۲۱۵ زندگانى شرح. ۱

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/49/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٢٠
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  آنالين ثبت امکان با شهدا آشنايان و دوستان خاطرات.  ۲

  شهادت و شهيد پيرامون مقدسه هياکل بيانات. ۳

   دانلود و مشاهده قابليت با تصاوير گالرى. ۴

  :باشد مى همگان دسترس در زير  آدرس بوسيلۀ اکنون هم سايت اين

www.Vaselan.org 

 از يادى مجموعۀ خبرنامه عضو توانيد مى اخبار آخرين از آگاهى براى. شود مى افزوده سايت اين به جديد مقالۀ سه ، ماه هر

  .شويد امر بزرگان

 اينترنت و موزيال مرورگر دو براى امر بزرگان از يادى مجموعۀ تولبار مجموعه، اين مطالب به آسان دسترسى براى همچنين

  .باشد مى عموم دسترس در اکسپلورر
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٣۶

کسروى و بهائيگرى
٢١

  

www.kasravi-va-bahaigari.com

  

وب سايت اين جوابيه را مى توانيد در اين . احمد کسروى است» بهائيگرى«سايت کسروى و بهائيگرى جوابيه اى به رديه 

  .مطالعه و دانلود کنيد

  :چنين آمده است» درباره سايت«در قسمت 

هاى  طرفانه به آراء و انديشه اين کتاب نگاهى است بى. مى باشد» کسروى و بهائيگرى او«اين سايت شامل فصلهاى کتاب «

دين . ، که در آن ديانت بهائى را مورد حمله و انتقاد قرار داده است»بهائيگرى«موّرخ مشهور و کتاب او احمد کسروى نويسنده و 

اما متاسفانه کتاب . بهائى از بطن ايران و فرهنگ آن سرزمين برخاسته و آگاهى و داورى در مورد آن حق همۀ ايرانيان است

در کتاب حاضر، نويسنده با . نده از پژوهشگرى چون او انتظار داردبهائيگرى کسروى فاقد آن دقّت و بيطرفى است که خوان

هاى بهائى، کوشش نموده است حقايقى را در معرض سنجش  کسروى و آوردن شواهدى از تعاليم و انديشه» بهائيگرى«بررسى 

زرگترين نهضت اجتماعى و دينى خوانندگان بگذارد تا با قضاوتى بيطرفانه و منطقى بتوانند بهائيّت را، که به اعتقاد بهائيان ب

  ».ايران در عصر حاضر است، مورد داورى قرار دهند

  :در قسمتى از مقدمه اين کتاب چنين آمده است

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/28/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٢١
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٣٧

منتشر ساخت که ظاهرًا گذشت زمان هنوز چيزى از » بهائيگرى«بيش از نيم قرن پيش آقاى احمد کسروى تبريزى کتابى به نام 

گذرد هنوز همراه با ساير آثار کسروى در  که از انتشارش مى  پس از حدود شش دههاين کتاب . اهميت آن نکاسته است

  .رسد هاى اروپا و امريکا به فروش مى هاى تازه در کتابفروشى هاى کامپيوترى در دسترس است و يا با چاپ سايت

ها و  برخى سوء برداشتکتابى که اينک در پيش رو داريد کوششى است در روشن کردن برخى حقايق تاريخى و رفع ... 

هاى نوينى در  هدف آنست که آگاهى. هدف اين کتاب تبليغ آيين بهائى نيست. هايى که کسروى با آن روبرو بوده است فهمى کج

اختيار مردم روشنفکر و دوستداران آثار کسروى بگذارد و نشان دهد که چگونه او با طبعى تند و پرخاشگر، نهضتى ايرانى و اصيل 

گوى بسيارى از مشکالت امروز و فرداى ايران باشد زير ضربات تازيانۀ قلم خود مورد حمله قرار داده و  توانست پاسخ را که مى

از اين رو بجاست ما نيز . مال ساختن آن، جمع بزرگى از فرهيختگان ايران را نسبت بدان بد گمان نموده است چگونه با لجن

نوشت در اينجا تکرار نمائيم و از  مى» بخوانيد و داورى کنيد«هايش با عنوان شعارى را که کسروى بر روى برخى از کتاب

  .خوانندگان بخواهيم از اين کتاب بى داورى نگذرند

  .است http://www.kasravi-va-bahaigari.comآدرس اين وب سايت

  :اين جوابيه را مى توانيد از لينک زير دانلود کنيد PDFفايل 

http://www.kasravi-va-bahaigari.com/docs   
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٣٨

بهائى تيوب
٢٢

  

www.ourbahaitube.com

  

با عضويت در اين وب . است شبيه سايت يوتيوب که توسط شرکت گوگل تاسيس شده استوب سايت بهائى تيوب، سايتى 

سايت مى توانيد کليپ ها و فيلم هايى را که ساخته ايد و مايليد با ديگران به اشتراک گذاريد، آپلود کنيد تا براى ديگر افراد در 

ر کليپ ها و فيلم هايى که ديگران به اشتراک گذاشته همچنين امکان جستجو د. دنيا نيز به صورت آنالين قابل مشاهده باشد

در اين وب سايت مى توانيد فضاى . شما مى توانيد کليپ هاى ديگران را به صورت آنالين مشاهده نمائيد. اند نيز وجود دارد

  .مخصوص خود را داشته باشيد

  .است http://www.ourbahaitube.comآدرس اين وب سايت

                                                            
.کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/35/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٢٢
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٣٩

تصاوير بهائى
٢٣

  

www.bahaipictures.com  

  

از يک وب سايت انگليسى زبان است که تصاوير و ويدئو هايى زيبا و بديع  (bahaipictures.com)وب سايت تصاوير بهائى  

  .اماکن بهائى در اراضى مقدسه ارائه مى دهد

تصاوير با کيفيت و دقت باال از مقام اعلى در کوه کرمل، روضه مبارکه در عکا، طبقات و باغهاى بهائى در دامنه کوه کرمل، 

از باغهاى همچنين تصاوير جالب و متنوع ديگرى . ساختمان هاى ادارى جامعه جهانى بهائى از اين سايت قابل دريافت است

  .بهائى در اين سايت وجود دارد که گوياى زيبايى و نو بودن آنهاست

                                                            
  .کنید مشاھده www.bahai-projects.org/content/view/38/17 در الکترونیکی صورت بھ را مطلب این ٢٣
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۴٠

  

انتشارات پروژه هاى بهائى

شبکه توسعه دهندگان بهائى

  مجموعه معرفى وب سايت هاى بهائى

  ويرايش اّول

  بديع ۱۶۶شهر الجالل 
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