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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[

 

 حوزهخبرگزاری رسمی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آذر   ۸ ]تاریخ:[

 

 :حجت االسالم والمسلمین رهایی

 هللا العظمی موسوی اردبیلی بودرشد فرقه بهائیت از دغدغه های آیت 

حوزه/ عضو هیئت علمی داشگاه مفید گفت: مرحوم آیت هللا العظمی موسوی اردبیلی از همان ابتدا در اردبیل و بعد هم  

 .های اصلی ایشان بوددر تهران با رشد فرقه ضاله بهائیت مواجه بود و این موضوع جزء دغدغه 

ت االسالم والمسلمین سعید رهایی امروز در نشست تخصصی حقوق به گزارش خبرنگار خبرگزاری »حوزه« حج

سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقالل قوه قضائیه که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت هللا العظمی 

ه بارها در  موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار کرد: آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی می باشد ک

 ... .تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است

هایی در باب آزادی دینی  های خودمان همیشه بحثعضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: در کشور و در همسایه 

وجود داشته است و امروز اسناد بین المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان 

 .بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست

وی با بیان اینکه در صحنه بین المللی و در قوانین دولتی بحث ارتداد و بحث توهین به مقدسات از مباحث اصلی  

آزادی دینی بوده است عنوان کرد: دولتی مثل بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین مقدسات داشت و آن را به  

ی می کرد مجبور شد که قانون خودش را عوض کند و توهین به مقدسات را دیگر جرم نشمارد و عنوان جرم تلق

بینید که این دو بحث یعنی ارتداد و بحث توهین به مقدسات را  امروز در صحنه بین المللی کشورهای اندکی را می 

 .شمارندجرم می

ها که ارتداد  ها و غیر مذهبیه از جانب مذهبیحجت االسالم والمسلمین رهایی خاطرنشان کرد: همیشه اشکال بود

انگاری بشود و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود که در  تواند به صورت مطلق جرمچطور می

 .شودشود و معامله انسانی با او نمیحقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری می

هللا موسوی اردبیلی از همان ابتدا در اردبیل و بعد هم در تهران با رشد فرقه بهائیت وی در ادامه گفت: مرحوم آیت 

 .های اصلی ایشان بودمواجه بود و این موضوع جزء دغدغه 

 ... 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 تماس با ما بفرستید[ایمیل در صفحه 
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