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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[

 

 تحلیلی زیتونخبری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۸ ]تاریخ:[

 

 هاِی ایراننجس

 محمد رهبر

های نمره، یکی، دو غرفه حمام را به اقلیت دینی اختصاص نشین تهران، گرمابههنوز هم شاید در مناطق ارمنی

اکثریت و این های اقلیت و دهند که مبادا مسلمین و مسلمات در طهارت به نجاست اهِل ذمه آغشته شوند. آن حماممی

 .خاطره نحِس دوره نوجوانی از نجسی در یادم مانده است

های مدرسه از شیرینی فروشی ساسوِن ارمنی، شیرینی زباِن اعالیی گرفته بود و درست وقتی همه دو لپی یکی از بچه

های نازنین شیرینیهای کالس در حال نوش جان بودند، یک دفعه گفت که شیرینی فروش ارمنی بوده و خیلی از بچه

 .را در سطل آشغال انداختند و یکی دو نفری همه دویدند تا دستشویی که باال بیاورند

های ای منقسم به آدماین تصویر جامعه فقهی و مکارمی و نوری و بهجت پسند است در دهه طالیی شصت. جامعه

 .که کم از قوانین آپارتاید ندارد شان به دهان علماست و فتاویهای پاک و متشرعینی که نگاهنجس و آدم

مال کرد و معاشرت با این طایفه مکروه ها را باید شست و بلکه خاکها دست داد. ظرف خوراک نجسنباید با نجس

گونه است که عقل قاصر ها مورِد اشکال و اگر دست طرف خیس بود که باید آب کشید. ایندادن با نجساست و دست

آداب مستراح را تا سِر سفره و بعد از انقالب تا سیاست کشاند. تازه این احوال اهل کتاب  فقیهان، احکام طهارت و

است که نام پیامبرانشان در قرآن بسیار بیشتر از رسول اسالم رفته است. کار علما که به بهاییان بیفتد، حرِف مهدور 

 .الدم بودن است و لگد مال کردن جان و مال و ناموس این بینوایان

 موقعم زمان بیاما

ی محمد شیرازی ادعای امامت و نبوت کرد، کینهاندی سال پیش که علیوبیراه نیست اگر بگوییم فقهای شیعه از صد

 .تر بهاییه را سینه به سینه ارث بردند و زنده نگاه داشتندفرقه بابیه و بعد

باب و بهاء. آِل امیه بخشی از مذهب شیعه قدر که های علمیه نپرورانده آنحتی شمر و یزید چنین نفرتی در حوزه

رسید رساندند، میراث دین به علمای اسالم نمیشوند و در واقع اگر نبودند و امام حسین را به شهادت نمیمحسوب می

 .شدندو ایشان نایب امامان نمی

کشاند و خمس ی منبر میدارد و بازار علما را گرم و مردم را پامحرم و صفر است که مذهب شیعه را زنده نگاه می

همان کاری است که شمر و یزید کردند. امام  دهد. این نعمات، حاصلفقیه را مشروعیت میو زکات و کرسی والیت

ها سپرده ای را دارد که قصر مجلِل زعامت عامه و سیادِت امت را به فقغایب نیز در دستگاه علما نقش صاحب خانه

 .کندکه از سفر دراز خود عزم وطن نمیو خیاِل مستاجران آسوده است 

ی تشیع را بچیند و یکباره ادعای ی چند صد سالهمحمد شیرازی ملقب به باِب امام زمان، قصد داشت تا میوهاما علی

مهدویت کرد. در واقع آنچه شیخیه و احمد احسایی و سید کاظم رشتی در اواِن دوران قاجاریه، درباره ظهور قریب 

پسندیدند. تنوِر غیبت و انتظار باید گفتند، پروراندن خیاالِت شیعه بود که قاطبه علمای شیعه نمیزمان میالوقوع امام 

محمد باب از آن نانی به کف آرد. بابیه در واقع رقیب قدِر علما و ماند اما نه این قدر داغ که کسی چون علیگرم می

 .ها شدندفق
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دادند، به واقعیت روز و شهر و برزن کشاندند و در خیال به عوام نشان می بابیه، قرِص ماه صورت امام را که فقها

آنگاه که خود امام بیاید دیگر چه جای فقیه و مرجع. خود باب هم در اولین قدم، علمای تشیع را نشانه گرفت و بعد از 

ردند، هدف بابیه دو چیز شد، ساقط تر ناصرالدین شاه را تشویق به قلع و قمع بابیان کآنکه فقها، دربار محمد شاه و بعد

 .کردن قاجار و علما

در تاریخ ایران شاید نتوان نسل کشی پیدا کرد به جز همین خونریزی و سفاکی علیه بابیه که به فتوای علما و به دست 

خصی هم های شها به بهانه بابی بودن، مردم انتقامناصرالدین شاه انجام شد. کشتن به قدری ساده بود که بعضی وقت

تر بود، قصاص و تاوانی ندادند. شاید همین گرفتند و بنابر حکم مهدور الدم و خونریزی که از شیرمادر حالل

تر بهاءهللا را که دین تازه تری از باب آورد به صرافت انداخت که به اضمحالل بابیه در کشاکش سیاست بود که بعد

 .هر حکومتی دستور دهد کلی سیاست را ترک کند و پیروانش را به مدارا با

با اینکه بهاییان از سیاست گریخته بودند و الاقل در دوران پهلوی آسوده از حکومت بودند، اما سواران فقیه همچنان 

زدند. حتی مرجع خونسردی چون آیت هللا بروجردی که سقوط دولت ملی مصدق و تبعید هم در پی ایشان تاخت می

، آنقدر از بهاییان کینه موروثی داشت تا با حجت االسالم فلسفی درد دل کند و لباسش کاشانی را به پشیزی نگرفت

پیامی به دولت کودتا و شاه بدهد که ساختمان حظیرت القدس در تهران را با خاک یکسان کند. فلسفی در مصاحبه با 

من به قم مشرف شدم و در قبل از اینکه ماه مبارک رمضان پیش آید »گوید: می ۳۴روزنامه اتحاد در اردیبهشت سال 

ها هم به اتمام ایآنجا آیت هللا بروجردی را بسیار ملول دیدم و به من گفتند حاال که قضیه نفت حل شده و کار توده

 ۱« اند.ها فکری کرد که قد علم کردهرسیده باید برای بهایی

ن به حکومت بود و با انقالب اسالمی و در واقع مبارزات فقها با بهاییان در دوران پهلوی بسی بیشتر از اعتراضشا

قدرت گرفتن علمای اسالم، اگر هنوز بهایی زنده مانده است یا بخت بوده و یا معجزه. آیت هللا خمینی در یکی دو ماه 

مانده به انقالب در پذیرش دموکراسی و آزادی خدعه و تقیه کرد اما در اینکه رحمی به بهاییان نخواهد کرد، اندکی 

اشت و در مصاحبه با پروفسور جیمز کاکرافت که از آزادی بهاییان در حکومت بعدی پرسیده بود گفت: تردید ند

آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد. آیت هللا به این پرسش که آیا به بهاییان آزادی 

 ۲غلیظ و قاطع فرمودند. « خیر»انجام مناسک داده خواهد شد، یک 

 .اندقاطع را گفته« نه»های شیعه از پس مشروطه تا حال هر جا که پای مساوات حقوقی میان آمده همین فق

 خواهیم اقلیت باشیمنمی

گویند. در زیربنای تفکر فقهی، اصل ای است که برای عوام میاصول دین نزد علمای شیعه نه فقط آن پنجگانه

سیادت علمای شیعه بر همه ادیان و مذاهب از اصول غیر قابل تغییر  ها، فرودست ماندن زنان ونامساوی بودن انسان

 .است

ای بود که بر پایه حقوق مساوی و آزادی و شیخ فضل هللا نوری از مروجان این نظرات کهن فقهی در قبال مشروطه

بین مرد و زن و وقفه شیخ که نه تساوی بین مسلمان و غیرمسلمان و نه مساوات قانون مطرح شده بود. تالش های بی

نه یکسانی منزلت فقیه و عامی را قبول داشت، باعث شد که نویسندگان قانون اساسی مشروطه افراد ملت را تنها در 

 .قبال قانون دولتی مساوی اعالم کنند و جایی برای تبعیض شرعی و فقهی نگاه دارند

اندیشد، محال است که به نتیجه دیگری تبعیض در ذات فقه اسالمی است و یک فقیه مادام که در این دایره بسته می

برسد. اگر آیت هللا منتظری درباره بهاییان به حق آب و گل ایشان در خاک وطن اشاره کرد و اهل این دین را مستحق 

نظام فقهی قابل فهم نیست به حقوق طبیعی رسید و پای از این همان حق آب و گل که در  حقوق شهروندی دانست، با

 .چنبره بسته بیرون نهاد

اش کند که پدر فقیههمان حقی تاکید می ها فائزه هاشمی در دیدار با دوست بهایی از زندان آمده، درست براین روز

نژاد و البته دین در هاضمه فقه گ ودرکی از آن ندارد. حق مساوات در حقوق و زندگی برای هر انسان فارغ از رن

معیار حقوق برای فقیه شیعه، انسان نیست، بلکه پایبندی به مذهب تشیع و پایبندی به قرائتی است که  .گنجدشیعه نمی

 .پسندندحاکمان فقیه می
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رفته و هر ها تر از اهل کتاب و بهاییان و مارکسیستها در جمهوری اسالمی بسی فرااز همین است که دایره نجس

اش دلخواه مکارم شیرازی نباشد، نجس است و حق ای، جنتی، مصباح، فکر نکند و زندگیکس که مانند حلقه خامنه

 ... .تعیین سرنوشت ندارد

 پانوشت

 : صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی نوشته فریدون وهمن۲و  ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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