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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ روزنامه شرق

 ۲۰۰۶اوت  ۷ – ۱۴۲۷رجب  ۱۲ – ۱۳۸۵مرداد  ۱۶ :[تاریخ]

 

 گزارشی از دومین روز همایش مشروطیت در مجلس

 انتقاد از روشنفكران عصر مشروطه

گروه سیاسی: دومین و آخرین روز همایش صدسال مشروطیت در مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد كه سخنرانان 

 تند.این همایش به مانند روز اول به انتقاد از نقش روشنفكران در انقالب مشروطیت پرداخ

... سخنران اختتامیه همایش هم علی اكبر ناطق نوری بود كه در مورد مشروطیت از نگاه روسای سابق پارلمان 

 ایران به ایراد سخن پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزاری همایش را فرصتی برای محققان، پژوهشگران و دانشمندان دانست تا 

 ضت مشروطه را بررسی كنند.بتوانند ابعاد مختلف و پرابهام نه

و  فهمیدمیجرم شیخ فضل هللا نوری این بود كه زودتر از بقیه »... وی به دورانی از مشروطه اشاره كرد و گفت: 

 این باعث زحمت وی شد...

عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس نیز یكی دیگر از سخنرانان بود كه مشروطه را سرشار از واگرایی ارزیابی 

حادثه  صرفا  كرد. به گزارش ایسنا، نماینده تهران و رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینكه پدیده مشروطه 

مفاهیمی كه در مشروطه مطرح شد »ار دارد، افزود: سیاسی نیست، بلكه یك مفهوم است كه كماكان در دستور كار قر

مثل حق، تفكیك قوا، آزادی، مساوات، عقالنیت و دموكراسی از مفاهیم فلسفه اجتماعی مورد بحث ما است و پس از 

 «نداریم. سؤاالتسال پاسخ درخوری برای این  ۱۰۰

اف مشروطیت پرداخت. وی تصریح مصطفی امر طلب محقق و پژوهشگر به تبیین نقش بابیت و بهائیت در انحر

كرد: شیخیه و بابیت با توجه به موضوع مهدویت شكل گرفت و نه تنها مهدویت بلكه نیابت فقها در عصر غیبت را نیز 

نامید و بعد ادعای  عج بیغابه چالش كشید. وی افزود: علی محمد باب با ادعای بابیت ابتدا خود را نماینده امام 

مهدویت و نبوت كرد. وی با تشریح تحركات سیاسی پیروان باب در دوره ناصرالدین شاه گفت: هدف اینان قدرت 

مرجعیت دینی و سیاسی جامعه را در اختیار بگیرند. وی در ادامه به تبیین نقش  خواستندیمطلبی بود و با نسخ اسالم 

هللا و دیگر بابیان و بهائیان در برخورد با رهبران دینی جامعه پرداخت و یحیی صبح ازل و میرزا حسینعلی بهاء

تصریح كرد: در خصوص فرقه بهائیه منبع جامعی نداریم و اهمیت و جایگاه آنها در تاریخ ایران نادیده گرفته شده 

 است.

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

