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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[

 

 رادیو زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹آذر  ۲۲ ]تاریخ:[

 

 بخش نخست -هللا منتظری نکاتی پیرامون فتوای اخیر آیت

 از حق بهایی بودن تا بهایی صاحب حق بودن

 اکبر گنجی

فقهای شیعی، یک گام به پیش محسوب باره حقوق شهروندی بهاییان، در فضای ذهنی هللا منتظری درفتوای اخیر آیت

ی بهاییت، چون دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، فرقه»فرمایند: شود. ایشان میمی

اند. ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند، های مذهبی شمرده نشدهدر قانون اساسی جزو اقلیت

باشند، همچنین باید از رافت اسالمی که مورد تاکید قرآن و اولیای دین است روندی برخوردار میو از حقوق شه

 «.مند باشندبهره

، فقها، روحانیون، روشنفکران دینی الزم برای نقد نگرش و رفتار ایرانیان، مراجع تقلید این فتوا یک بار دیگر فرصت

دهد. همین فتوا، به خودی خود، از مظالم مداران میخواهان و حقآزادیو دولت جمهوری اسالمی با بهاییان را به 

کند )محرومیت از تحصیل، محرومیت از مشاغل دولتی، محرومیت از برگزاری مراسم دینی، باری حکایت میتأسف

کرباس  زاده در کتاب سر و ته یکجمال -حبس و زندان، فشار جهت توبه، قتل. دو نمونه زیر قابل توجه است. یک

. بعد یک بابی -زنند: بابیمی شدیم، یک دفعه می دیدیم که فریادر ایام کودکی وقتی در بازار اصفهان رد میگوید دمی

ای را که خواهر یکی از  خانم سالخورده ِسر -زدند. دوریختند و او را آتش میظرف نفت بر سر طرف می

 ی بهایی بودن، از بدنش جدا کردند.(بهانه روشنفکران بنام کشور است، در ابتدای انقالب به

وجود نداشت، نه صدور چنین فتوایی ضرورت  انسانیاخالقی و غیر، و رفتار غیراگر نگاه نادرست و غیر عقالنی

هللا شد. شجاعانه بودن فتوای آیتصدور این فتوا از سوی اعلم و افقه فقهای شیعه، شجاعانه تلقی مینه  یافت،می

 .آید که از فضای فکری مراجع تقلید شیعیان مطلع باشدی به چشم کسی میمنتظر

کنند. به عنوان نمونه، آقای خمینی در یکی از ای که باید نابود شود، معرفی میمراجع تقلید، بهاییت را فرقه ضاله

دارد، العیاذ باهلل تعالی، کن در پیش یک گرفتاری بسیار بزرگی که خطر عظیم بنیان»نویسد: ها میباره آنموارد، در

قضیه نفوذ فرقه ضاله بهاییت است که در غالب تشکیالت، علی المحکی و المعروف، نفوذ دارند و روز به روز 

ها به همین زودی دهم آنشود و من احتمال میها به کجا ختم میدانم عاقبت کار اینشود و من نمیدارتر میدامنه

های شدیدی اینجانب به اولیای و با غفلت مسلمین ایجاد فتنه و خطر عظیم نمایند. پیام شروع به کار کند، به طور علن

 .شود پیدا کردامور در این امر دادم و از طرف آنها انکار بلیغ شده است، لکن اطمینان نمی

 ۱«ها بکاهیم.طوری بتوانیم از توسعه نفوذ آنحقیر در فکر هستم که بلکه به

ری شجاعانه است، اگر به مکتوبات جریان روشنفکری دینی نگریسته شود. اگر برخوردهای هللا منتظفتوای آیت

های دینی شیعی به بهاییان را ی رژیم جمهوری اسالمی با بهاییان را بتوان نادیده گرفت، اگر نگاه حوزهسرکوبگرانه

 .توان نادیده گرفتن را نمیبتوان نادیده گرفت، سکوت معنادار بسیاری از روشنفکران دینی نسبت به بهاییا
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ترین موارد گویند. ولی در خصوص یکی از مهمروشنفکران دینی در خصوص حقوق بشر بسیار سخن گفته و می

شود و دفاع از حقوق اساسی هایی که به بهاییان میاند. اعتراض به ستمنقض حقوق بشر در ایران سکوت اختیار کرده

 ۲ت.ی روشنفکری دینی اسها، وظیفهآن

گرا(، چند نکته غالی کثرتی غیرشیعه)فتوای نماد مقاومت و مبارزه و پاکی، به عنوان یک مسلمان شیعه ی در حاشیه

 :دارمرا بیان می

ها را باطل، داند و دیگر آیینفرقه ضاله بهائیت: انحصارگرا آیین خود را حقیقت مطلق، هدایت و سعادت می -۱

، رهایی، کمال، یا هر چیز دیگر که هدف آورد. انحصارگرایان معتقدند که رستگاریگمراهی و شقاوت به شمار می

شود، منحصراً در دین آنها وجود دارد و تنها از طریق دین آنها به دست می آید. چون نهایی دین تلقی می

، باطل و د، تمام ادیانانحصارگرایان تمام ادیان چنین رویکردی دارند، وقتی همه ی انحصارگرایان در نظر گرفته شون

است که دیگر « ی ضالهفرقه»قدر گمراهی و شقاوت محسوب خواهند شد. از موضع انحصارگرایی، بهائیت همان

 .ادیان

ی ضاله کنندگان را فرقهکنند، بهائیان انحصارگرا هم متهمی ضاله معرفی مییعنی وقتی انحصارگرایان بهائیت را فرقه

ها )شیعه و سنی( هم صادق است. هر مسلمانی در خصوص مسیحیان، یهودیان و مسلمانحکم آورند. این به شمار می

گگور را با صدای بلند به اطالع خواهد بهائیان را متهم به ضاللت کند، بهتر است پیش از آن این کالم کیروقتی می

 :همگان برساند

در واقع  -شکار کنم که دیگران هم مسیحی ]دیندار[ نیستندتوانم آجا دیندار[ نیستم، و بدبختانه میمن مسیحی ]در این»

کنند مسیحی ]دیندار[ ها خیال میآشکار کنم که حتی از من هم کمتر مسیحی ]دیندار[ هستند. علتش این است که آن

ی خوانم )تا آرمان مسیحگویند مسیحی]دیندار[ هستند... من خودم را مسیحی ]دیندار[ نمیهستند، یا به دروغ می

 ۳«توانم آشکار کنم که دیگران اصالً مسیحی ]دیندار[ نیستند.بودن]دیندار بودن[ را لکه دار نکنم(، اما می

تر از دیگران و هدایت نایافته تر دینخود را بیتر از سخن کیر گگور این است که هر کس البته متواضعانه و عقالنی

ن از یکدیگر باز شود. بهایی همانقدر انسان است، که مسلمان. از دیگران بخواند تا فضای صلح، گفت و گو و آموخت

 .... اگر محال نباشد، بسیار دشوار استها، بهائیان ومسلماناثبات عقلی باورهای دینی یهودیان، مسیحیان، 

ینی را ، گروه یا آئفرد دلیلی،که بیاز این جهت، تفاوت چندانی بین ادیان و مذاهب مختلف وجود ندارد. ضمن آن

کیشان خود را هدایت یافته و دهد که خود و همکند. چه چیز جز خود خواهی اجازه میمستحق اهانت و سرکوب نمی

توان اثبات کرد که ما برحقیم )تمام باورهای بهشتی، و دیگری را گمراه و جهنمی بخوانیم؟ چگونه و با چه روشی می

 باطل است )یعنی باورهایشان کذب محض است(؟ ما حقیقت مسلم است( و دیگری، مثالً بهائیان،

نگرد، بلکه ی بهائیت نمیی خاص )به شرح زیر( به مسالهذکر یک نکته بسیار مهم است. نوشتار حاضر از دو زاویه

 :از یک منظر ویژه وارد این مساله شده است

های سیاسی در تولید تاریخی در خصوص پیدایش ادیان و مذاهب و فرق مختلف و نقش قدرت هایما وارد نزاع -۱-۱

، آورندهایی به یکدیگر وارد میی ادیان و مذاهب و فرق چنین اتهامهمه -که: الفشویم. برای اینها نمیو تثبیت آن

 .فروکاستگر ی گروهی توطئهتوان به توطئهیک آیین پرستش و نظام باور را نمی -ب

دانند؟ و مگر عالمه عسگری در دوجلد کتاب، به نمی -عبدهللا ابن سبأ -شیعه را ساخته ی یهودیان های سلفیمگر سنی

درصد شیعیان ایرانی  ۷۰اعالم نکرده است که: تازگی این شبهه پاسخ نگفته است؟ مگر روزنامه القبس کویت به

 ۴فهمند؟معانی قرآن را نمیایرانیان هم درصد  ۹۰توانند قرآن را خوب بخوانند، نمی

ی یهودی بودن و قرآن ناشناسی روبروست، بهائیت را دست با اتهام دست ساخته ای که از طرف اکثریت مسلمینشیعه

گوید: ای اخیراً در یک سخنرانی در اشاره به بهائیت میکند. آقای خامنهی استعمار و صهیونیسم معرفی میساخته

 .۵«ایی که اسمش دین است، باطنش سازمان سیاسی استسازمان ه»

کنند )دیانت ما عین سیاست ماست(، دین خود را ترین دین معرفی میبهائیان برعکس مسلمین که دین خود را سیاسی

د. ها نباید اسالم را دین سیاسی بنامنکنند. اگر سیاسی بودن یک آیین، عیب آن آیین باشد، مسلمانسیاسی معرفی میغیر
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ای ای از سیاسی بودن باطن بهائیت، این است که بهائیت چیزی جز برساختهآقای خامنهولی روشن است که منظور 

 .نیست صهیونیستی -استعماری

شویم که چه کسی )دینی( بر حق و چه کسی )دینی( ناحق است؟ یهودیان دین ما وارد این بحث کالمی هم نمی -۲-۱

... هم صادق است. ها وی مسیحیان و مسلمانکنند. این حکم دربارهن را باطل تلقی میی ادیاخود را برحق و بقیه

تاکنون هیچ دین و آئینی نتوانسته است حقانیت خویش و بطالن بقیه را با برهان اثبات کند. در پایان کار حق و ناحق 

 .روشن خواهد شد

گرا، با فهم آورد. اما انسان کثرتشمار مین را ناحق بهخود را برحق و دین دیگراگراست که دین فقط انسان انحصار

ی یک دین بر ادیان دیگر به نتیجه نرسیده و پیروان ادیان مختلف هر چه بحث های کالمی برای غلبهاین واقعیت که 

دینی حظی از  ای حاصل نگردیده )تکافوی ادله(؛ برای هراند علیه یکدیگر بکار برده اند و نتیجهدلیل و استدالل داشته

آورد. از منظر شمار میبه سوی خدا و سعادت بههای متفاوت حقیقت قائل است و تمام ادیان و مذاهب و فرق را راه

 .بیش دقیق یک حقیقت واحدندگرایی دینی، مدعیات ادیان، توصیف کماکثرت

و گرایی جلو آمده از آنان حداکثر تا شمول اند و نیستند. برخییکدام از مراجع تقلید و فقهای ما، پلورالیست نبودههیچ

 ۶شودشان فقط شامل یهودیت و مسیحیت میگراییشمول

، بهائیت گرا هم برای بهائیت هیچ حظی از حقیقت و سعادت و هدایت قائل نیستند. از نظر آناناما حتی فقهای شمول

 .رودکذب محض است و اصالً دین به شمار نمی

آورند. می هللا منتظری یهودیان و مسیحیان را کافر ذمی و بهائیان را کافر معاهد به شمار میآیتبه عنوان نمونه، 

شان شوند، اما کافر حربی نیستند و کافر ذمی هم نیستند. چون کتاب آسمانیاین فرقه جزو کفار محسوب می»فرمایند: 

عاهد یا مستأمنند، به این معنی که در امان و عهد اما )بهائیان( کافر منه تورات است، نه انجیل است و نه زبور. 

اند و مادامی که فعالیتی علیه حاکمیت اسالمی انجام ندهند، از حقوق شهروندی برخوردارند. چون به حاکمیت اسالمی

 «.هر حال حق آب و گل دارند، مالیات می پردازند و غیره

الزم »هللا بروجردی درباره بهائیان به قرار زیر است: آیت یفتوای آقای خمینی را پیش از این از نظر گذراندیم. فتوا

است مسلمین با این فرقه معاشرت، مخالطه و معامله را ترک کنند، فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام 

 « .حرام استمخالطه با این طایفه ضالّه مضلّه »هللا گلپایگانی به قرار ذیل است: آیت فتوای« را از دست ندهند.

بهائیان اسالم طور که آورند، همانهای انحصارگرا، بهائیت را آئینی ناحق بشمار میگونه که مشاهده شد، مسلمانهمان

فلسفی نادیده گرفته  –کالمی  آورند. اگر مباحث پایان ناپذیر و توافق ناکردنیرا شریعت منسوخ و ناحق به شمار می

 .است د ماند، تفاوت چند میلیونی تعداد پیروان تشیع و بهائیتشود، تنها چیزی که باقی خواه

که شیعیان در مقابل کنم شیعیان، اقلیت و اکثریت بودن را مبنای حق و باطل بودن به شمار آورند. برای اینگمان نمی

 .شوند، اقلیتی بیش نیستند. مسلمین هم در مقابل مسیحیان اقلیت محسوب میاکثریت سنیان

ندارند. به « حق ناحق بودن»ای جز پذیرش ، چارهآمیز باشندگرایان هم اگر خواهان زندگی صلحرتیب، انحصاربدین ت

دیگری آمیز، به شمار آورد و در عین حال برای زندگی صلح توان خود را حق و دیگری را باطلمیتعبیر دیگر، 

 .باطل )ناحق( را تحمل کرد

که اثبات شود آیینی ناحق است، از ی آدمیان به عنوان انسان است. به فرض آنهمه ی ما، دفاع از حقوقمسأله -۳-۱

خود یک حق است. حتی اگر اثبات شود آئینی ناحق است، فعال حقوق بشر، از حق « ناحق بودن»موضع حقوق بشر، 

 .حق بودن هم دفاع خواهد کردنا

کالمی کنیم، از حقوق پیروان تمام ادیان، و بهائیان، دفاع  -که خود را درگیر مباحث تاریخیبدین ترتیب، ما بدون آن

کنیم. داوری در خصوص صدق و کذب باورهای بهائیان، کار فیلسوفان و متکلمان است، داوری در خصوص می

 .ی همه ی آدمیان استی تکوین بهائیت کار مورخان است، اما دفاع از حقوق شهروندی بهائیان، وظیفهتاریخچه

 :پاورقی

 .منبع -۱
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های من حضور داشت. دوستی با تاکید بر روشنفکران سرشناس، در یکی از سخنرانییکی از  ۲۰۰۶در سال  -۲

کس اعالم کرد. به او گفتم هیچ بهایی بودن فرد یاد شده، اعتراض شدید خود و برخی دیگر از دوستان را به من

نع نساخت. اضافه کردم که فرد مورد را قاکند. این توضیح او های عمومی را انتخاب نمیکنندگاِن پای سخنرانیشرکت

ی ادیان سر ستیز دارد. برداشت من این بود که پس از این ستیز است و با همهنظر شما، بهایی نیست، بلکه دین

 .ترندی آن دوست حل شد. یعنی خداناباوران از بهائیان قابل تحملتوضیح مساله

اشتغال دارد. محافل سیاسی و اقتصادی ایران با این استاد روابط  های بنام آمریکایک استاد ایرانی در یکی از دانشگاه

دین است. بدین گویند وی بیاند، میها که با وی در ارتباطبهایی است، اما آناو که دارند. بسیاری تردید ندارند  گرمی

 .دین، موجه و ارتباط با بهایی، ناموجه استشود. ارتباط با بیترتیب مسأله حل می

ها مقاالت افرادی که در که متعلق به جریان روشنفکری دینی است نگریسته شود، در آنر به نشریات و سایت هایی اگ

های شود، با چپاند و اینک هم خداناباورند، منتشر میای و... بودهگذشته چریک فدایی خلق )اقلیت و اکثریت(، توده

شود. روشنفکری ها دیده نمیاز یک بهایی در این نشریات و سایت شود. ولی هیچگاه یک مقالهخدا ناباور مصاحبه می

این نوع رواداری دینی که این گام مثبت را برداشته است، اگر واقعاً به پلورالیسم اعتقاد دارد، باید بهائیان را هم شامل 

 .کند

 .۳۸سوزان لی اندرسون، فلسفه کیرگگور، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، ص -۳

 انیوزفرد -۴

 .شیراز ۱۳۸۷/ ۲ /۱۴ -۵

اگر دولت ایران رابطه خود را با کشور »آقای خمینی به طور مکرر بهائیان را اسرائیلی خوانده است. می گوید: 

... علیه حکومت شیعه ایران قیام خواهند هاصدا بر تحریکات کشور؛ آن وقت روحانیت ایران یکاسرائیل قطع کند

" و " اسرائیلفساد را دامن می زنند. ما با " توسعه کنند،؛ روحانیت را ضعیف میتجددنمود... کسانی که به نام 

ها ؛ دست از حمایت این دو طبقه برندارند؛ ما به مخالفت با آن" نظر مخالف داریم و تا روزی که مسوولین امرهابهائی

 .(۷۷ص-۱صحیفه نور ج)« دهیمادامه می

! وای بر این ! وای بر ما! وای بر این علمای ساکت! وای بر این دنیات حاکمهن هیا؛ وای برایوای براین مملکت»

شود که ! این سکوت مرگبار اسباب این می. این مشهد ساکت! این قم ساکت است. این تهران ساکت استنجف ساکت

... اگر همه علمای اسالم پایمال شود؛ این مملکت ما؛ این نوامیس ما؛ ها؛ به دست همین بهائیهای اسراییلزیر چکمه

که همین حزب بهائیت  -؛ حاال که خطر بر اسالم وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهودیک مطلبی را بگویند

؛ همه با هم همصدا بگویند که آقا ما نمی ؛ طالب؛ خطبا؛ علمای اعالم؛ اگر آقایاناین خطر که حاال نزدیک شده -است

دین شما مردم مسلمان (. »۲۱۶و  ۲۱۳ص -۱ج -صحیفه نور)« ه یهود بر مقدرات مملکت ما حکومت کندخواهیم ک

ها شما را از بین ها و اسرائیلیخواهد به دست بهاییدر معرض مخاطره و هجوم قرار گرفته است. دولت شما می

ده که به لندن بروند، جمع شوند و علیه قرآن ببرد. بدانید که دولت شما به دو هزار بهایی، هر یک پانصد دالر کرایه دا

 .(۲۷۷، ص ۱صحیفه نور، ج )« و پیغمبر شما تصمیم بگیرند

سه رویکرد  (pluralism) گراییو کثرت (inclusivism) گراییشمول ،(exclusivism) انحصارگرایی -۶

 .کنندتبیین میمندی ادیان مختلف را بخشی و حقیقتاند که نجاتمختلف نسبت به تنوع ادیان

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

