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 حقوق شهروندی بهائیان، یک بحث سفارش شده

هللا صافی گلپایگانی گفت  دیداری که امروز با او داشتیم به نکته جالبی اشاره کرد. آیتیکی از مراجع تقلید شیعه، در 

 که بهائیان در باره حقوق شهروندی خود نباید بیشتر از زمان شاه، از دولت جمهوری اسالمی انتظار داشته باشند.

هللا منتظری منسوب شد بیان کرده  یرا به آیتهللا صافی گلپایگانی این سخنان را احتماال در واکنش به استفتائی که اخآیت

است. وی بدون اینکه از شخص خاصی نام ببرد، تنها به نقل ماجرایی مشابه در اوایل انقالب پرداخت. زمانی که وی  

 عضو شورای نگهبان قانون اساسی بوده است. 

خواهیم )منظور ایشان  حقوق شهروندی میای از فرقه بهائیت فشار آوردند که ما گوید که زمانی عده هللا صافی میآیت

از حقوق شهروندی، بیشتر احوال شخصیه گویا بوده است مانند ازدواج و طالق و ...( جمعی از سرانشان مانند دکتر 

اید؟ ایشان گفتند که ما کردهای از ایشان پرسیدم که قبال در زمان شاه مخلوع چه می فالن و ... آمده بودند و در جلسه

 کردیم که نشان از ازدواج با دیگر روابط ما بود. ای امضاء میر اقرارنامه در محض

افزاید که به ایشان گفتم قطعا جمهوری اسالمی برخوردش با شما بهتر از برخورد شاه  هللا صافی گلپایگانی میآیت

 مخلوع نخواهد بود. لذا انتظاری نداشته باشید که حقوق شهروندیتان به رسمیت شناخته شود.

 اما اینکه چرا اکنون بحث حقوق شهروندی بهائیان، باال گرفته است بحثی دیگر است. 

رسید طرح روحی در گسترش تبلیغ بهائیت موفق عمل کرده است. اما بازداشت مفید اما دیر تا چندی قبل به نظر می

سنگینی را به ایشان وارد   های اصلی و آموزش دیده طرح روحی شکست نسبتا  هنگام برخی از سران این فرقه و حلقه 

العدل از این  العدل در حیفا شده است. چرا که اگر بیتکرده است که باعث عقب نشینی موقت البته بدون اطالع بیت

 های سختی از خود بروز خواهد داشت. عقب نشینی موقت مطلع شود واکنش

نتظری به شکل هماهنگ شده و با نفوذ در هللا مبا این اوصاف طرح بحث حقوق شهروندی و استفتا ذکر شده از آیت

 بیت ایشان، نشان از تغییر موقت رویکرد مرکزیت بهائیت در ایران برای ترمیم و بازسازی است.

هللا صافی گلپایگانی، این سیاست نیز با موضع گیری رسمی مرجعیت نیز راه به و در نهایت با فرمایشات امروز آیت

 برد.جایی نمی

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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