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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۷خرداد   ۴]تاریخ:[ 

 

  ی : مخالفت سرسخت و حقوق شهروندانیو بهائ  یهللا منتظر تیآ

که بسرعت در   ران،یمنتقد حکومت ا یروحان نی تر هیبلندپا ،یمنتظر ینعلیهللا حس تیآ ریاساس اظهارات اخ بر

 شده است. دیتأک رانی" در اان یبهائ ی"حقوق شهروند تیخبرساز شد، بر ضرورت رعا ینترنتیا یتهایسا

"  یمشمول "حقوق شهروند انیگفته است که بهائ انیدر خصوص بهائ یدر پاسخ به استفتائ را  یاخ یهللا منتظر تیآ

 شوند.یم

  یاز سو یادیز یاتفاق افتاده و واکنشها رانیدر ا تیاز بازداشت رهبران بهائ یموارد  ریاخ یماهها یکه ط ییآنجا از

" از انیبهائ یدر خصوص "حقوق شهروند یهللا منتظر تیاقدام مطرح شده، ابراز نظر آ نیمراکز مختلف به ا

 برخوردار شده است. یدو چندان تیحساس

کامل و  یهللا منتظر تیدر قم، نظرات آ یهللا منتظر تیدفتر آ یمسئول امور اطالع رسان ،یلطف یبه گفته مجتب اما

 سخنان شده است. نیمنجر به ا یطینکته مورد غفلت قرار گرفته که چه شرا نیمنعکس نشده و ا یبدرست

هللا  تیبه دفتر آ انیبهائ یتهایدر مورد فعال یادیز یپرسشها دیگو یم یهللا منتظر تیدفتر آ یامور اطالع رسان مسئول

 پرسشها بوده است. نیبه ا یمطرح کرده در واقع پاسخ یهللا منتظر تیو آنچه آ دهیرس یمنتظر

آن را   روانیداند و پ ینم نیرا د تی بهائ یهللا منتظر ت یکه آ دیگو یم یهللا منتظر تی آ اتیبر نظر هیبا تک  یلطف یآقا

 خواند. ینم زین یمذهب یتهایجزو اقل

فرقه جزو   نیمنعکس کرده است که: "ا نیچن  انینظر خود را در خصوص بهائ یهللا منتظر تیآ  ،یلطف یآقا انیب به

 لیشان نه تورات است، نه انج یچون کتاب آسمان ستندی هم ن یو کافر ذم ستندین یشوند اما کافر حرب یکفار محسوب م

که   یاند و مادام یاسالم تیکه در امان و عهد حاکم یمعن نیا بهمستأمنند،  ای( کافر معاهد انیاست و نه زبور اما )بهائ 

برخوردارند چون به هر حال حق آب و گل دارند،   یانجام ندهند از حقوق شهروند یاسالم تیحاکم هیعل یتیفعال

 ". رهیپردازند و غ یم اتیمال

ماجرا  هیگرفتن بق دهیفتوا و ناد نی"بزرگ کردن سه خط ا یرا به نوع یهللا منتظر تیآ  دگاهیاس دنحوه انعک  یلطف یآقا

 نشده است.  جادیا یرییتغ ت ی به بهائ یهللا منتظر تیکه در اصل نگاه آ دیگو یداند و م یم

هللا  تی)آ شانیدشمنان ا ایاز دوستان  یدرقم، "متأسفانه برخ یهللا منتظر تیدفتر آ یگفته مسئول امور اطالع رسان به

 نی( را فراموش کرده و فقط همت یفرقه )بهائ نیبا ا شانیمخالفت ا نهیشیسه خط را گرفته و پ نی( فقط همیمنتظر

 قسمت را گرفته اند".

دانند و خودشان از   یبر همان مواضع خودشان هستند، آنها را کافر م یهللا منتظر تی: "آدیگو  یم یلطف یمجتب

 بوده اند". تی مخالفان سرسخت بهائ

قرار  ییموجود، مورد استقبال مقامات مسئول بها  طیبا توجه به شرا ان،یدر مورد بهائ یهللا منتظر تیآ دگاهید طرح

 گرفته است.
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  یب یخواند، به ب یم ی را تحول مثبت یهللا منتظر تیل که اظهارات آدر سازمان مل انیارشد بهائ ندهی دوگال، نما یبان

در  انیبهائ یبه احترام به حقوق شهروند یهللا منتظر  تیچون آ یا هیبلند پا یکه مقام روحان میگفت: "ما خوشحال یس

 انگذارینکرده اند، بن  یاقدام رانیمنافع ا هیپا نگذاشته و هرگز عل ریرا ز یقانون چیه انیاشاره کرده است، بهائ رانیا

  یآروزها را برا نیو بهتر رانندیعاشق ا انیرو، تمام بهائ  نیشد، از هم یگذار هیپا رانیما در ا نییبود و آ یرانیما ا

 دارند". رانیا

است، به گفته احمد قابل، پژوهشگر امور  انیبهائ یحقوق شهروند تیقائل به ضرورت رعا یهللا منتظر تیآ نکهیا

 هم هست. گریحوزه و مراجع د یاز اهال یاریبس دییمورد تأ ران،یدر ا ینید

سروکار داشته معتقد است که  یمراجع مذهب یدگاههایبا د کیاز نزد هیعلم یقابل که خود سالها در حوزه ها یآقا

 است.  ی اسالم، نکته قابل دفاع خیو تار یاز منظر عقل و با استناد به احکام فقه انیبهائ یبرا یحقوق شهروند تیرعا

 یلیکه عرف جامعه دارد، ممکن است خ ییتها یمسائل به خاطر حساس یدارد که برخ دیقابل تأک  یوجود آقا نیا با

 گردد.  یبازم انیو بهائ تیاز آن موارد به بهائ یک یمطرح نشوند که 

که قبول نداشته باشند،    ستیسکوت بدان معنا ن نیکنند و ا یموارد حساس سکوت م نی علما در ا: " دیگو یقابل م یآقا

را قبول دارند   یهللا منتظر تیآ دگاهیهم د یاز فقها و صاحبان رساله کنون یکه برخ میتوانم بگو یم نانیمن با اطم

 نشود". یعلن یلیخ دیموافقتشان شا نیمنتها ا

و   یاسیس یاست که جنبه ها یبه گونه ا انیو بهائ  تیبه بهائ رانیکند که نگاه موجود در جامعه ا یم دیقابل تأک احمد

 مسئله نشوند.  نیدهند وارد ا حیترج یاریدر آن باعث شده تا بس  یوجود عامل خارج

و  یمختلف مذهب ی ها شهیشود که ر ینگاه م یمنف دیبه د انیبه بهائ رانیدر جامعه ا دیگو  یم ینیپژوهشگر د نیا

ساخته دست استعمار بود تا در اسالم خلل   تی وجود دارد که بهائ ران ینگاه قدرتمند در جامعه ا نیدارد و ا یخیتار

 کند. جادیا

تواند در   یفتاوا م ن یکدامها بوده اند؟ نگاه به ا رانیدر ا انیمهم در مورد بهائ یفتاوا ریکه سا نجاستیپرسش ا اما

 موجود کمک کند. طیدرک شرا

 کند. یموجود اشاره م یدر قم به دو مورد از فتاوا یهللا منتظر تیاز مسئوالن دفتر آ یلطف یمجتب

هللا  تیو استاد آ یالدیدر دهه پنجاه م عهیمرجع ش نیبزرگتر ،یهللا بروجرد تی فتوا به آ کی یلطف یگفته آقا به

فرقه معاشرت، مخالطه و معامله را ترک   نیبا ا نیخود اعالم کرد: "الزم است مسلم ی تعلق دارد که در فتوا یمنتظر

 تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند".  نیکنند، فقط از مسلم

به حفظ آرامش آن بوده   شانیا دیبوده و تاک انیبا بهائ یمبارزه منف  ینوع یهللا بروجرد ت یمنظور آ دیگو یم یلطف یآقا

 . ردیصورت نگ  یک ی زیبرخورد ف انیکه با بهائ

تعلق دارد  یگانیهللا گلپا تیکند، به آ یبدان اشاره م یهللا منتظر تیدفتر آ یکه مسئول امور اطالع رسان یگرید یفتوا

 ضالّه مضلّه حرام است". فهیطا نیخود اعالم کرده "مخالطه با ا یکه در فتوا

وجود داشته،  یهللا منتظر  تیبا آ تیکه در خصوص برخورد حاکم ییبهایبا توجه به فراز و نش رانیحاکمه ا دستگاه

 داند. ینم دیمرجع تقل نیا دگاهیخود را ملزم به احترام گذاشتن به د

 واکنش نشان نداده اند. انیخصوص بهائ در یهللا منتظر تیبه نقطه نظر آ یاسیهنوز رسانه ها و محافل س یطرف از

  رانیدر ا انیچراکه بهائ ستین یدینکته جد یحاو یهللا منتظر تیآ دگاهینظر باشند که د نیممکن است بر ا یبرخ

را   یهللا منتظر تی آ دگاهیممکن است د گرید یهم برخوردارند، برخ یحقوق شهروند یکنند و از برخ یم یزندگ

 شمردن آن الزم است.  متیبدانند که غن یفرصت

    

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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