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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[

 

 خط صلح  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶خرداد   ۵ ]تاریخ:[

 

 کالئیآیت هللا منتظری در رابطه با بهاییان؛ در گفتگو با احمد منتظری/ علی  دیدگاه

های تاریخی و یا مسائل حساس، منش و آیت هللا منتظری به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه، بارها در بزنگاه

ی حقوق بهاییان است. ایشان در اعالم نظری که در  ها مسئلهی متفاوت خود را نشان داده است؛ یکی از آن اندیشه

ز “حق آب و گل” و “حقوق شهروندی” ایشان سخن گفتند های عمرشان منتشر شد، در خصوص بهاییان اآخرین سال 

 .که در نوع خود و در میان علمای شیعه کم نظیر بود

ی این اعالم نظر پرسیده است و آقای منتظری نیز با تشریح  ی خط صلح در گفتگو با احمد منتظری، از زمینهماهنامه

زوم همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حقوق یکدیگر  های پدرشان در خصوص معتقدین به دیانت بهاییت، از لدیدگاه

 .اندمیان شهروندان یک کشور با عقاید مختلف سخن گفته

 :گذردمشروح گفتگو با احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت هللا منتظری، در ذیل از نظر شما می

که شکل گرفت؟ و با توجه به این  ی اعالم نظر مرحوم منتظری و دفاع از حقوق بهاییان چطورلطفاً بفرمایید زمینه

 ی بهاییت در ایران قدمت طوالنی دارد، چرا این اعالم نظر در آن زمان ونه زودتر روی داد؟ مسئله

در آن زمان ایشان اظهار نظر کردند، چون از ایشان سوال کردند؛ تا پیش از آن سوال نشده بود. خانم شیرین عبادی  

توانم در دادگاه از این بهاییان دفاع  ایشان سوال کرد که آیا من که مسلمان هستم می وکیل چند تن از بهاییان بود و از

ها و نه ی شماست. یعنی شما وکیل هستید و از حقوق آن کنم؟ و ایشان ]آیت هللا منتظری[ جواب داد که بله، این وظیفه

ها که اگر شما دفاع نکنید، ظلمی به آن اثر این  کنید. و عالوه بر این گفتند که اگر ببینید برها دفاع می ی آن از عقیده

ها دفاع کنید. در واقع ایشان گفتند چون رفع ظلم واجب است، این  خواهد شد، اصالً واجب است که بروید و از آن 

 .ی شماست که این وکالت را قبول کنیدوظیفه

چون ایرانی  -ا صرفاً حقوق شهروندی آنان شناختند؟ آیآیت هللا منتظری چه قسمتی از حقوق بهاییان را به رسمیت می

ی آزادی مذاهب هم  ، مد نظر ایشان بود یا مثالً مسئله-هستند و باید حقوق برابر با حقوق شهروندان ایرانی داشته باشند 

تری  ی جهانی حقوق بشر حقوق گستردهکنیم که اعالمیه شد؟ این سوال را از این جهت مطرح میشامل این حقوق می

 .گیردت به قوانین جاری و مدنی ایران برای انسان در نظر میرا نسب

نظر ایشان مطابق قانون اساسی بود. مطابق قانون اساسی، آزادی عقیده و آزادی بیان هست. خوب وقتی کسی به یک  

یادم هست که در  تواند آن را بیان و از آن دفاع کند. من ای پایبند باشد و آن را قبول داشته باشد، خود به خود می عقیده

ای با دین ندارند، ایشان اصرار داشت که  کالم آیت هللا مطهری هم حتی در مورد کسانی که کمونیست هستند و رابطه

ها آزادی ندارند و آزادی بیان نباید داشته باشند، در واقع اعتراف  باید آزادی بیان داشته باشند و اگر روزی ببینید که آن

ها نداریم. به همین دلیل از آزادی بیان آن افراد کمونیست در ی آن ها یا رد عقیده ی آن عقیده کردیم که ما جوابی برای

 .کردقبل از پیروزی انقالب دفاع می

طور نبود که ایشان دسته بندی خاصی داشته باشد؟ از نظر آیت هللا منتظری کدام دسته از حقوق غیر  یعنی در واقع این 

 شد؟ی محسوب میقابل سلب از شهروندان بهای
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خوب، ایشان بهاییت را به عنوان یک دین قبول نداشت. دین امری است که از طریق وحی آمده باشد؛ پیغمبری از 

اند که بهاییت  هایشان صریحاً گفتهسوی خدا آمده باشد و آن دین را آورده باشد و متصل به وحی باشد. ایشان در نوشته

که اسم دین را بر روی آن بگذارند، ایشان قبول بشر است. در واقع اینی دست چنین خصوصیتی ندارد و ساخته

دهند و پایبند به قوانین کشور  ای هستند که در کشور مالیات مینداشت. ولی معتقد بودند چون یک گروه یا یک فرقه

باشند، از خودشان دفاع کنند، و  ها وکیل داشتهتوانند در دادگاه که می اند و حقوقی دارند. از جمله این هستند، قابل احترام 

 .زندگی کنند؛ به تعبیر ایشان بهاییان حق آب و گل دارند

 گاه با بهاییان یا نمایندگان آنان دیدار حضوری داشتند؟  آیا آیت هللا منتظری هیچ

را ایشان تحت   هایی که بینشان گذشتهو بحث ها مناظره داشتند. این مناظرهبله، قبل از پیروزی انقالب ایشان با آن 

 .ای درآوردند و چاپ کردند که موجود استی مسلمان و بهایی” به صورت یک کتابچهعنوان “مناظره

 آیا بعد از انقالب هم دیداری ]با بهاییان[ داشتند؟ 

 .خیر، نداشتند

جات وابسته یا دستهآیا مرحوم منتظری بعد از دفاع از حقوق شهروندان بهایی تحت فشار قرار نگرفتند؟ مثالً آیا 

مذهبی تندرویی بودند که از این نظر آیت هللا ناخرسند باشند و برای تعدیل یا تغییر این موضع به ایشان فشار آورده  

 باشند؟

ی علمیه، کسی در مورد اعتبار  که ایشان را همه از نظر سطح باالی علمی قبول داشتند. هیچ وقت در حوزهخیر؛ چون

ایشان تشکیکی نکرد. چون ایشان از شاگردان مبارز آیت هللا العظمی بروجردی بودند و از همان    علمی و سواد و توان

دانند و به این خاطر، کسی زمان این مسئله در مورد ایشان مورد توجه بود. در واقع نظر ایشان را نظر اسالم می 

برند؛ مثالً با  اظ بسیار زشتی به کار میکنند و برخی اوقات هم الفمتعرض نشد. ولی خوب تبلیغاتی علیه ایشان می 

عناوینی چون ساده اندیش و یا این چیزها به صورت کلی تهاجماتی به ایشان شد، ولی همان طور که گفتم از نظر 

توانستند اشکال بگیرند. البته آن موقع که آیت هللا منتظری از حقوق شهروندی علمی در سطحی بودند که به ایشان نمی

 .تند، صرفاً یک اعالم نظر دینی و شرعی کردند و یک موضع گیری سیاسی نبوده استبهاییان گف

آیت هللا منتظری به خاطر پافشاری بر حق و عدالت، نزد مدافعان حقوق بشر بسیار محترم است و شهروندان مسلمان 

آخر بفرمایید که بر اساس کنند. به عنوان سوال زیادی هم در ایران هستند که از آراء و دستورات ایشان پیروی می

، رفتار ایده آل یک شهروند ایرانی -که شما به خوبی نسبت به آن شناخت دارید و آگاه هستید-ی ایشان منش و اندیشه

 مسلمان با یک شهروند ایرانی بهایی چگونه باید باشد؟

ض به بهاییان به هیچ وجه جایز  باید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد. باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. تعر

دار  ای داشته باشد و مشکلکه یک شهروند بهایی، مغازهنیست. یعنی این تعرض نه انسانی است، و نه اسالمی؛ این 

احترامی شود، باید مانند سایر  ی او بیرود به هیچ عنوان نباید به جنازهکه حتی وقتی از دنیا میشود و یا این

ها حقوق مسلمی است که هم حقوق انسانی است و هم پیغمبر بر آن تاکید داشته  فون شود. این شهروندان در جایی مد

کردند و است. در زمان پیغمبر، و در زمان ائمه، پیروان ادیان یهودی و مسیحی بودند و افراد مسلمان هم زندگی می

ید، با هم بحث کنید: “قُْل یَا أَْهَل اْلِکتَاِب گوید بیایید در اموری که با هم مشترک هست همزیستی داشتند. قرآن کریم می

گوید که در مورد قبول نداشتن شرک و خدایی که  ی آل عمران(؛ میسوره  ۶۴ی تَعَالَْوا إِلَى َکِلَمٍه َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُکم”)آیه

. اگر قرار باشد بر نقاط افتراق قبول دارید با هم بحث کنید؛ یعنی بر نقاط مشترک تاکید کنید نه بر روی نقاط افتراق

ها جزو دستورات توانند با هم تعامل داشته باشند؛ چون باالخره اختالف سلیقه دارند. اینتاکید کنند، دو برادر هم نمی

ای عمل  ها بعداً سلیقهسال قبل این سیره و روش مورد قبول و انسانی بوده ولی متاسفانه این ۱۴۰۰دینی مسلم است. 

 .ر واقع با رقیب خودشان همیشه برخورد کردند، و این رویه ادامه دارد کردند. د

ی خاص دیگری در این خصوص هست،  با سپاس از لطف شما و وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید. اگر نکته

 .بفرمایید

شود و همیشه رو به  های مختلف تلطیف ها، ادیان و فرقه امیدوارم زحمات شما موثر باشد تا روابط انسانی میان گروه

 .کندتری برای تمام بشر جهت سازندگی و پیشرفت فراهم میبهبود باشد. این مسئله فرصت بیش
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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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