[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:حقوق بشر در ایران
[تاریخ ٢ ]:دی ١٣٩٣

نقد آراء موسوی بجنوردی درباره بهائیت ،به قلم محسن کدیور
محسن کدیور در نوشتهای که در برای چاپ دراختیار کمپین بینالمللی حقوق بشردرایران قرار داده است می گوید که
مطالبی که اخیر توسط سیمحمدموسوی بجنوردی درباره محرومیت بهاییان از حقوق شهروندی منتشر شده است فاقد
وجاهت شرعی و قانونی است.
محسن کدیور -مطالبی که از آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی درباره محرومیت بهائیان از حقوق شهروندی و حق
تحصیل منتشر شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است .ایشان ابتدا در مصاحبه با خبرگزاری فارس (مورخ  ٢۴آذر
 )١٣٩٣بهائیان را به دلیل مخالفتشان با اسالم و اهل کتاب نبودن بدون نیاز به تخصیص فاقد حقوق شهروندی و حق
تحصیل آزاد دانست.
وی در مصاحبهی دوم با پایگاه جماران که یک روز بعد از مصاحبهی قبلی منتشر شد بهائیها را به دو دسته تقسیم
کرد :دستهی اول آنها که با رژیم فاسد اسرائیل همکاری میکنند و بر ضد اسالم یا بر ضد جمهوری اسالمی ایران
فعالیت دارند .این دسته اگر چه برخوردار از حقوق انسانی هستند اما فاقد حقوق شهروندی بوده به دلیل مجرم تلقی
شدن از حقوق و آزادیهای دیگر شهروندان محرومند .دسته دوم بهاییهایی که بی هیچ تبلیغی در جامعه ،به آرامی
زندگی میکنند ،و بهایی بودن خود را ابراز نمیکنند؛ تجسس درباره آنها و محروم کردنشان از حقوق شهروندی جایز
نیست.
به دو دلیل دستهبندی آقای موسوی بجنوردی در اصالحیه لغو است .اوال مطابق قوانین موضوعهی ایران «همکاری
با رژیم اسرائیل و فعالیت بر علیه اسالم یا جمهوری اسالمی» جرم است و هر کسی با هر دین و آئینی ولو مسلمان
شیعهی اثنی عشری چنین اتهامی دربارهی وی اثبات شود مجرم محسوب شده مجازات میشود .این قیود هیچ
اختصاصی به بهائیان ندارد ،تا بر اساس آن دسته بندی صورت گیرد .این تقسیم بندی همانقدر لغو است که گفته شود
یهودیان یا مسلمانان بر دو قسمند :قسم اول همکاران دولت اسرائیل و مخالفان اسالم و جمهوری اسالمی ،قسم دوم
دیگر یهودیان و مسلمانان!
اگر منظور گوینده و دیگر بلندگوهای رسمی جمهوری اسالمی از ارتباط بهائیان با دولت غاصب اسرائیل قرار داشتن
مقر بهائیت در حیفا (فلسطین اشغالی) است ،ایشان ظاهرا خبر ندارد که این مقر در سال  ١۸٩۰در ارض فلسطین
تاسیس شده و تاریخ تشکیل دولت نژادپرست اسرائیل  ١٩۴۸است ،یعنی  ۵۸سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل!
ارتباط یک بهائی با همکیشان خود و رهبران آئینی معنایش لزوما همکاری با اسرائیل نیست.
ثانیا بهائیان ابراز آئین و اظهار بهایی بودن خود را واجب دانسته تقیه در این مورد را حرام میدانند .بنابراین قید
عدم ابراز بهائی بودن در دستهی دوم فاقد موضوعیت و لغو است.
اینکه تجسس از احوال شخصیه افراد الزم نیست هم اختصاصی به بهائیها ندارد ،تجسس در احوال شخصیه همگان
ممنوع است .بنابراین نظر نهایی و عملی موسوی بجنوردی و جمهوری اسالمی همان است که در مصاحبهی اول
اظهار داشته یعنی بهائیها چون نه مسلمانند و نه از اهل کتاب (یهودی و مسیحی و زردشتی) پس فاقد حقوق
شهروندی و محروم از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی هستند.
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این قول به دالیل ذیل باطل است .اوال حقوق شهروندی قبل از هرچیز متکی بر قوانین موضوعه مربوط به حقوق
متقابل شهروندان و دولت است .هیچ قانونی در محرومیت بهائیان از حقوق اجتماعی و سیاسی وجود ندارد .اگر مستند
محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل در داشگاههای کشور مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی (مورخ  ۶اسفند
 ١٣۶٩و بار دیگر  ١١اسفند  ١٣۸۵هر دو در زمان رهبری آقای خامنهای) است ،شورای عالی انقالب فرهنگی در
قانون اساسی تعریف نشده و تنها مرجع رسمی قانونگذاری مجلس شورای اسالمی است.مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی فاقد وجاهت قانونی است و جز حکم حکومتی مقام رهبری هیچ محملی ندارد .حکم حکومتی نیز تا از
مجرای بند  ۸اصل  ١١۰نگذشته باشد صریحا غیرقانونی است ،و این مصوبه چنین مراحلی را طی نکرده است.
ثانیا منکر اسالم بودن ،منکر امام زمان بودن ،منکر خاتمیت پیامبر اسالم بودن ،منکر خدا بودن و در یک کالم کافر
و ملحد بودن هیچ فردی را از حقوق پایهی انسانی ،حقوق بشر و حقوق شهروندی محروم نمیکند .این حقوق هیچ
ربطی به دین و مذهب و آئین و عقیده ندارد .هیچ دلیل معتبر دینی برای محرومیت بهائیان از حقوق بشر ،حقوق
شهروندی و حقوق پایهی انسانی وجود ندارد.
تا زمانی که هر شهروند ایرانی به حکم دادگاه صالحه و بر اساس قوانین عادالنه سلب تابعیت نشده و مجرم شناخته
نشده احدی حق ندارد او را از حقوق شهروندی از قبیل حق تحصیل ،حق کار و کسب ،حق دفن شدن ،و احترام جان
و مال و ناموس محروم کند .بهائیان مثل دیگر شهروندان ایرانی هستند و از کلیهی حقوق هر ایرانی برخوردارند.
ضمنا «تلقی مجرم بودن» کسی را از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم نمیکند ،تنها و تنها حکم دادگاه صالحه به
مجرمیت می تواند اعمال مجازات کند و الغیر.
در نتیجه آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی سخنی بی مبنا و فاقد هرگونه مستند شرعی و قانونی زده است .بر ایشان
الزم است استدالل و مستندات شرعی و قانونی مدعای خود را ارائه کند .ایشان به عنوان عالم دینی موظف است با
اقامه ادله و براهین دعاوی دینی بهائیان را نقد کند نه اینکه با محرومیت ایشان از حقوق مسلم سیاسی و اجتماعی
ناخواسته زمینهی رشد ایشان را به دلیل مظلومیت فراهم کند.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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