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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[

 

 مشرق نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷اسفند   ۹]تاریخ:[ 

 

 ی ضاله بهائیت در کشور کلید خورده است؟ آیا پروژه به رسمیت شناختن فرقه 

بود که »فائزه هاشمی«، دختر هاشمی رفسنجانی و عضو شورای مرکزی حزب  ۹۵اولین بار در اردیبهشت 

 .کارگزاران به دیدار »فریبا کمال آبادی« از رهبران فرقه ضاله بهائیت رفت

مدتی است که در فضای کشور، برخی جریانات با سو استفاده از اوضاع اقتصادی کشور و   -سرویس سیاست مشرق

شود، در حال حرکتی هماهنگ جهت  ره جستن از سیاست »رهاشدگی« فرهنگی که از سوی دولت پیگیری میبه

ها هستند. البته این جریان در وهله  سازی برای به رسمیت شناخته شدن آن ها و مکاتب باطل و زمینهسازی فرقه عادی 

 .ها« کلید خورده استام به ظلم به »اقلیتاول تحت عنوان »آزادی عقیده«، »حقوق اقلیت« و البته متهم کردن نظ

، حجت االسالم مصطفی محقق داماد، از روحانیون تجدیدنظرطلب، در همایش »مدرسه تربیتی امام ۹۷اسفند   ۱در 

موسی صدر در مدرسه دارالفنون گفت "به نظرم در زمان فعلی در این دنیا باید این را از قرآن برداشت کنیم که ایمان 

 " .است و در حقوق شهروندی اثری نداردو کفر قلبی 

دهم که به نظرم در زمان فعلی در این دنیا باید این را از  محقق داماد گفت: به امام موسی صدر روحاً انتصاب می

قرآن برداشت کنیم که ایمان و کفر قلبی است و در حقوق شهروندی اثری ندارد. به بیان دیگر در روابط شهروندی 

ی ندارد آنچه مؤثر است اطاعت خدا و پیامبر یعنی مقررات اجتماعی است؛ یعنی به مقررات عمل  ایمان و کفر اثر

 .شود

 :این عضو فرهنگستان علوم در انتهای سخنان خود افزود

باید از آموزش و پرورش تفکر دیگرپذیری را ترویج کنیم. چرا باید در قلوب تفتیش کنیم؟ آنچه هست این است که  “

توانیم از مکتب امام موسی صدر بگیریم و به قول  هایی است که میرا رعایت کند. این یکی از درس هر کسی قوانین 

 ...  ."حافظ درخت دوستی بنشانیم

 

 

 

 

 

 

 

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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