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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[

 

 کیهان هروزنام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷آذر  ۱۰[ ]تاریخ:

 

 (ژهی! )خبر وابانیغول ب بارکش

  یمدع یاحزاب افراط یو برخ یمنتظر یآقا تیمرتبط با ب یروحان کی»زمانه« از قول  یضد انقالب ویراد

در   یبدیهستند. فاضل م یحقوق شهروند یدارا انیشد براساس برداشت عدالت محور از اسالم، بهائ یاصالحات مدع

شد »اگر   یو مدعمحور قرار داد  قگفت وگو با زمانه، اسالم نص محور را در تقابل با اسالم عدل محور و ح

داشته باشند، در قانون   یحقوق شهروند انیکه بهائ دیآ یبرداشت درنم نیبرداشت ما از اسالم نص محور باشد، از ا

 تینشده اند اما اگر برداشت حق محور و عدل محور باشد، آنها همانطور که آ دیق ینید  تیبه عنوان اقل نهایهم ا یاساس

که منطبق بر »نص« نباشد  ینداد برداشت حیالبته توض یهستند.« و یحقوق شهروند ی هم فتوا داده، دارا  یهللا منتظر

»نص« و شرع را در برابر حق و عدل قرار داده و همچنان که   دیتواند منطبق بر اسالم باشد و چرا با یچگونه م

شمار  یب یها انتیو خ تیبودن فرقه بهائ یستیونیبه صه یاشاره ا نیهمچن یبدیکنند. فاضل م یدشمنان اسالم القا م

 حینقض صر ت،یبهائ ینکته هم نشد که آموزه ها نیو پس از آن نکرد و متعرض ا  یآنها به کشور در روزگار پهلو

زمانه با   ویاست راد یاست. گفتن استیدر عرصه جامعه و س نیساختن د یمنزو یمبلغ و مناد نیو همچن نیارکان د

 یبرخ یشده و همکار سیتاس -سمیسکوالر جیدر کنار ترو -آشکار یزیاسالم ست  یراستا  ربودجه دولت هلند و د

رود قابل  یم شیپ یبه مقدسات اسالم یرسانه مغرض که بعضا تا مرز هتاک نیبا ا تیعناصر ملبس به لباس روحان

حرکت حق محور  کی با که  یفراوان همراه است، کسان یتجرب یکه با نمونه ها یقاعده علم کیتامل است. براساس 

  یخود م یو حزب یمنافع شخص یرا فدا یاسالم لیاص یشوند و مخصوصا آنان که آموزه ها یم ریو عدالتخواه درگ

 غلتند.  یکنند، معموال به دامان دشمنان اسالم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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