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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[

 

 بهارروزنامه  ]برگرفته از سایت:[

 ۲۰۱۳مارچ  ۱۳ –  ۱۳۹۱اسفند  ۲۳]تاریخ:[ 

 

 هللا مصباح یزدیواکنش غروی به تشبیه مکتب ایرانی به بهاییت توسط آیت

 دار استبهایی خواندن مکتب ایرانی جهت

 خوارزمی ( مهراوه۲سیاست )

سخنان و نظرات  هللا مصباح یزدی به کنایه در ردای که چند روز پیش آیتگری شعار بهاییان است« جمله»ایرانی

مختلف مواجه شد. با این حال   ھایدولت و حلقه پیرامونش بر زبان راند و دیروز با انتقاد روحانیونی از طیفرییس 

که حاصل تند و تیزی این اظهارنظر بیش از آن نژاداعتراض روحانیون کمی تا قسمتی منتقد یا حتی مخالف احمدی

گیرد. جمالتی که آمیز گذشته شکل میمیان این جمله و جمالت حمایت کننده باشد حاصل قیاسی است که ناخودآگاهمتهم

-نژاد ناچار به حذف آن از متن سخنرانیھای حامی محمود احمدیرساند که حتی سایتمی آنجا در حمایت کار را به

 ...شوند. هللا میآیت ھای

موضع اخیر مصباح در قبال  کند نهگرایی« را جالب توجه میبا این حال آنچه انگ بهاییت زدن بر پیشانی »ایرانی

جریان داشته؛ از دادن آدرس منتهی به صندوق  ھای قبلاست که در سال نظیریکننده این ایده که سابقه حمایت بیطرح

-به ریاستتا تعبیر خاص درباره الزام تبعیت از او پس از  ۸۴ نژاد کاندیدای ناشناخته انتخاباترای محمود احمدی

 . ..۸۸  اش در سالجمهوری رسیدن

 الفارقمقایسه از نوع مع

بار دیگر یک هللامحبوب محمدتقی مصباح یزدی در دور دوم تمدید شده بود که آیتجمهوری کاندیدای دوره ریاست

گفته: لقب بهاییت دادن به   برانگیز درای بحثنژاد را بر خود واجب دید و نتیجه شد بیان جملهحمایت ویژه از احمدی

ابراھیمی، عضو جامعه روحانیت ھم  االسالمحجت دانمدار میپسندم و این تعبیرات را جهتشعار مکتب ایرانی را نمی

-با تاکید بر اینکه نباید ایرانیت را با بهاییت منطبق دانست، در گفت گرایی است ومخالف دیگر اتهام بهاییت به ایرانی

شود یزدی اینگونه پاسخ داده که بنده بر این باورم که ایرانیت با بهاییت منطبق نمی هللا مصباحوگو با آریا به نظر آیت

 ھا اشتباه است. علی عسگری، رابط پارلمانی وکند. عنوان کردن این صحبتبا ایرانیت تمایز پیدا نمی و اسالمیت ھم

اینکه »زمانی  مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خطاب به مصباح یزدی با بیان

ھا نسبت به جای این حرف «، گفته: بهتر است امروز بهزنندنژاد روزه میگرفتند حاال اتهام بهاییت میبرای احمدی

دارای اجتهاد و نظر کارشناسی در مسائل  گذشته بررسی صورت بگیرد و به صورت شفاف به مردم گفته شود ما

 زنیم. سیاسی نیستیم و فقط حرف دینی خود را می

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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