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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[

 

 محسن کدیورایت:[ برگرفته از س]

 1388دی  22]تاریخ:[ 

 

 حقوق شهروندی بهائیان از منظر استاد

 محسن کدیور 

خود تحت عنوان "اتاق فکر فتنه سبز بهایی از آب درآمد" مدعی  1388دی  21روزنامه کیهان در خبر ویژه مورخ 

 شد 

ظر مدیر مسئول کیهان ای از نقش فعال حزب استعماری بهائیت در مدیریت فتنه سبز به دست آمد. به نهای تازهسرنخ

ای با بهائیت و بهائیان دارند.به عنوان مثال محسن کدیور روحانی "گردانندگان اصلی سایت جرس ارتباطات ویژه

ای را انجام داد تا سرانجام با فریب آقای منتظری توانست از وی فتوایی نمای فراری و مقیم آمریکا تالش گسترده

سابقه بود به ویژه اینکه فرقه انگلیس ساخته و انحرافی اقدام در طول تاریخ شیعه بی باره حقوق بهائیان بگیرد! ایندر

پرداخته بود. برخی خبرهای  –های اخیر به جنگ با مهدویت و امامت _ از مبانی اصلی تشیع بهائیت علنا طی دهه

 منتشره در سال گذشته، حاکی از بهایی بودن برخی بستگان کدیور است."

شود برای مشوه کردن المال و زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسالمی اداره میان که با بودجه بیتروزنامه کیه

چهره جنبش سبز کوشیده است آنرا به بهائیان نسبت دهد. کیهان در داستان تخیلی خود مرتکب چندین فقره دروغ شده 

 است از جمله:

هللا العظمی منتظری گفتگو نکردم،چه برسد به اینکه از مغفور آیت باره بهائیان با استادم مرحوماوالً اینجانب هرگز در

که فتح باب نیکوئی در به  –ایشان در این باره استفتائی کرده باشم . دو فتوای تاریخی فقیه عالیقدر در باره بهائیان 

ط اینجانب متأسفانه توس –شود رسمیت شناختن حقوق شهروندی آدمیان و نقطه عطفی در فقه شیعه محسوب می

 استفتاء نشده است.

ای االختیار آقای خامنهثانیا بهائی بودن برخی بستگان اینجانب کذب محض و ساخته و پرداخته ذهن بیمار نماینده تام

 است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین 

اوج خود رسانیده بود،  احترامی به مقام شامخ مرجعیت رشیده را بهروزنامه کیهان که در طول دو دهه، هتاکی و بی

دارد و اینگونه حتی اکنوه هم که آن عالم ربانی رو در نقاب خاک کشیده، دست از وقاحت و بیشرمی خود را بر نمی

 گذارد. فی قلوبهم مرض فزادهم هللا مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون.ادب اسالمی را زیر پا می

ماینده ولی فقیه در کیهان مشابه استحکام فتاوای منسوب به مقام معظم بر اساس قاعده سنخیت استحکام دعاوی ن

رهبری در رسانه االستفتاتات ایشان است و قوت حقوقی مّولی علیه در حد قوت فقهی موالی اوست. ان اوهن البیوت 

 لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. 

والیت جائر بر دروغ و افترا و توهین بنا شده است،  از آنجا که رویه این روزنامه همانند دیگر ارگانهای تبلیغاتی

باید به نقد "عمود خیمه استبداد دانم و وقتیکه میهمین اشاره اجمالی را در باب دفاع از حقوق واجب استادم کافی می

 دهم. سالم علیکم. دینی" صرف شود با پاسخگوئی به ایذائات مکرر آن مامور غیر معذور هدر نمی
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باره بهائیان متن کامل فتاوای استاد اشتیاق آن روزنامه و دیگر کودتاگران در باره نظر استاد و شاگرد دربا توجه به 

 آید:عالمه )به نقل از وبسایت معظم له( و نیز پاسخ شاگرد به سوال مشابهی )به نقل از کتاب حق الناس( در دنبال می

 فتوای اول: حقوق پیروان فرقه بهائیت

 هللا العظمی منتظریسالم و خسته نباشید خدمت حضرت آیتسؤال: ضمن عرض 

سؤال بنده در مورد جایگاه حقوقی پیروان فرقه بهاییت و نظر جنابعالی در قبال این رفتار است. البته بر همه ما واضح 

ست که آیا فارغ است که بهاییان از دیدگاه فقه اسالمی هیچ گاه مشروعیت دینی نداشته و ندارند. با این حال سؤال اینجا

های رسمی چون یهودیان و زرتشتیان پیروان این فرقه حق برخورداری از حقوق دینی ذکر شده در قانون برای اقلیت

کند؟ ضمن آرزوی از حقوق شهروندی را دارند یا نه؟ رافت اسالمی چقدر در مورد این چنین گروههایی صدق می

 مت به آستان الهی.سالمتی و پایداری برای شما در تمام مراحل خد

 جواب :

 بسمه تعالی 

 با سالم و تحیت

های فرقه بهائیت چون دارای کتابی آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت

اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار مذهبی شمرده نشده

 شاءهللا موفق باشید.مند باشند. انباشند. همچنین باید از رأفت اسالمی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهرهمی

 حسینعلی منتظری 

 1387اردیبهشت  25

 فتوای دوم: پیروان فرقه بهائیت و حقوق شهروندی

 هللا منتظری با عرض سالمسؤال: حضرت آیت

در یکی از پاسخهای جنابعالی در مورد فرقه بهائیت، پس از اشاره به این که این فرقه به خاطر نداشتن کتاب آسمانی 

 اید:اند فرمودههای رسمی محسوب نشدهدر قانون اساسی جزو اقلیت

 ".باشند"ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند و حق آب و گل دارند از حقوق شهروندی بهره مند می

به دنبال انتشار این پاسخ بعضی از پیروان این فرقه از واژه " حقوق شهروندی" سوء استفاده کرده و مطالبات زیادی 

اید عوض را مطرح نموده و حتی گفته شده نظری که حضرتعالی در سالهای قبل از انقالب در مورد این فرقه داشته

ظور از حقوق شهروندی جهت رفع هرگونه ابهامی نظر خود شده است. مستدعی است نسبت به این موضوع و نیز من

 را بفرمایید. با تشکر

 جواب:

 بسمه تعالی

 با سالم و تحیت

همان نظر سالهای قبل از انقالب است و تغییری نکرده است. ولی به طور  نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه

کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه: ال ینهاکم هللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین 

( و فرمایش 8ره ممتحنه، آیه و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان هللا یحب المقسطین". )سو

امیرالمومنین علیه السالم در نامه به مالک اشتر : "و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم و ال تکونن 

 علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان:

 نی آنان رعایت شود.( باید حقوق انسا53الدین او نظیر لک فی الخلق )نهج البالغه، نامه اما اخ لک فی
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حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم 

مشخص شود. البته اگر کسانی در صدد دشمنی با مردم کشور برآیند و با دشمنان خارجی همکاری نمایند و همکاری 

ثابت شود باید طبق قانون مجازات شوند. و شهروندی آنان مانع از اجراء آنان مطابق قوانین کشور برای دادگاه صالح 

شود. و الزم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبلیغات سوء آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با قانون نمی

 هللا موفق باشید.شاءآنان موجب تقویت آنان شود الزم است از آن اجتناب گردد. ان

 منتظری حسینعلی 

  1387خرداد  25

 حقوق شهروندی بهائیان 

توان به واسطه اعتقادات دینیش ها فارغ از اعتقادات دینیشان از حقوق بشر برخوردارند. هیچ انسانی را نمیهمه انسان

از حداقل حقوق انسانی )حقوق مصرح در اعالمیه جهانی و دو میثاق( محروم  –ولو از دید ما غلط و نادرست  –

برخورداری از این حقوق تالزمی با صحت اعتقادات و باورهای دینی ندارد. اصوالً حقوق بشر حقوق همه  کرد.

 ها است. نه فقط حقوق موحدان، مؤمنان و راست کیشان.انسان

ها به عنوان اهل کتاب یاد کرده قرآن کریم ادیان ابراهیمی را به عنوان ادیان الهی به رسمیت شناخته، از پیروان آن

خداباوری، باور به روز واپسین و باور به پیامبری محمدبن  –به گزارش قرآن کریم  –است. باورهای پایه اسالم 

داند و هر باشد. قرآن کریم به صراحت محمد )ص( و اسالم را آخرین پیامبران و ادیان الهی میعبدهللا )ص( می

 –شمارد. مسلمانان در این باور پایه مرز ایمان میادعایی معارض با این باور پایه را باطل، ناحق و خروج از 

 هیچ اختالفی همداستانند.بی

محسن کدیور پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی آفتاب، ماهنامه دانشجویی دانشگاه و اترلو، کانادا، شماره 

ر، تهران چاپ اول ، انتشارات کوی 163الناس )اسالم و حقوق بشر( صفحه کتاب حق 1384، بهمن و اسفند، 6

 1388، چاپ چهارم، 1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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