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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[

 

 سالم نوپایگاه خبری تحلیلی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳شهریور  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 :االسالم ناصر قوامیحجت

 اهانت به مقدسات دیگران کار اشتباهی است

تواند اعتقادات و باورهای اهل سنت باشد و یا اهانت به مقدسات دیگران کار اشتباهی است. حال این مقدسات می

 .مقدسات افردی که حتی دینی الهی هم ندارند

گیری ها و شکلتوان مهمترین زمینه بروز خشونترا می ها و اختالفات قومیتی و مذهبیسرویس اجتماعی: محدودیت

های تندرو دانست. از همین روست که جریانات معاند که سعی دارند به ناامنی در کشور و منطقه دامن بزنند، گروه

ه گمارند. در همین رابطهای به ظاهر مذهبی و توهین به مذاهب دیگر همت میاندازی رسانههر چیز به راه÷بیش از 

 :خوانیداالسالم ناصر قوامی، عضو بنیاد باران داشته که در ادامه میسالم نو گفتگویی با حجت

این عضو بنیاد باران گفت: در حال حاضر و بعد از قیام حضرت امام و برقراری جمهوری اسالمی، شیعیان کامال 

ها ای عوام به دلیل نادانی گابته عدهاند و سعی دارند وحدت خود را حفظ کنند. الحرمت اهل سنت را رعایت کرده

 .اند که نباید آن را به حساب شیعیان گذاشتهایی را به اهل سنت داشتهتوهین

گفت: باید مراقب بود. اهانت به مقدسات  «سالم نو»گو با پایگاه خبری تحلیلی وحجت االسالم ناصر قوامی در گفت

واند اعتقادات و باورهای اهل سنت باشد و یا مقدسات افردی که حتی تدیگران کار اشتباهی است. حال این مقدسات می

های کافران توهین اند که به خدایان و یا بتدینی الهی هم ندارند. زیرا در قرآن آمده است که خداوند به پیامبر فرموده

 .کنندها هم به مقدسات شما توهین مینکنید چون آن

شود. اهل ها پخش میها از ماهوارهماز جمعه باید مراقب باشند زیرا این خطبههای نوی افزود: ائمهٔ جمعه در خطبه

 .منبر اهل سخن باید مراقب باشند که توهینی نداشته باشند. این امر باید رعایت شود

ا با ها الهی و آسمانی نیست امای است و دین آنحجت االسالم قوامی تاکید کرد: بهاییت مذهب نبوده و فرقهٔ ساخته شده

مند کنند بهرهکنند باید حتی آنها هم از تمام مزایایی که مردم استفاده میاین وجود این افراد اگر در کشور زندگی می

کنند باید از ها باید درس بخوانند، دانشگاه بروند، کار و شغل داشته باشند. تا زمانی که در کشور زندگی میباشد. آن

 .حمایت حکومت برخوردار باشند

ها هم باید قبول کنند که قوانین جمهوری اسالمی را رعایت کنند و دولت و ملت هم باید به در پایان گفت: البته آن وی

ها برخورد بدی ها پایگاه الهی ندارد باید محترم باشند و نباید با آنها احترام گذاشته شود. اما با وجود اینکه دین آنآن

 .اندایت کردهداشته باشیم مادامی که قانون را رع

 

 

 

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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