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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[

 

 هللا مصباح یزديپایگاه اطالع رساني آثار آیت]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲شهریور  ۶]تاریخ:[ 

 

 پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت هللا مصباح یزدي)دام ظله(

 عالمه مصباح یزدي: حقوق شهروندي به معناي برابري بهائي و مسلمان، خالف اسالم و قانون اساسي است

پژوهشي امام هللا مصباح یزدي، رئیس مؤسسه آموزشي و به گزارش پایگاه اطالع رساني آثار حضرت آیت

اي كم نظیر در جهان دانست و خمیني)ره( در دیدار با جمعي از طالب و مسئوالن مدرسه علمیه رشد، انقالب را پدیده

خاطر نشان كرد: عوامل مختلفي در پیروزي انقالب اسالمي نقش داشتند، اما یكي از مهمترین عوامل، وجود 

عج( دانسته و اطاعت از او را بر خود واجب دانستند و این انقالب شخصیتي بود كه مردم او را نائب عام امام زمان)

 ... .نیز در جهان با نام او شناخته شده است

فرمایند میزان رأي ملت است، نه به این معنا كه اگر ملت دیگر اسالم را وي ادامه داد: لذا اینكه امام)ره( مثال مي

از آنجا كه آنچه در ادبیات سیاسي امروز مالك عمل قرار گرفته، رأي نخواستند، ما هم اسالم را كنار بگذاریم، بلكه 

كنند. لذا امروز هم اگر رهبري از حقوق هاي مقابل، به رأي مردم استدالل ميمردم است، امام )ره( براي اقناع طرف

، بلكه از باب گویند نه به دلیل این كه حقوق بشر غربي را پذیرفته باشندبشر و نقض حقوق بشر در غرب سخن مي

 .جدال و استفاده از مقبوالت آنها براي اقناع آنهاست

وي ادامه داد: لذا همواره اصل، اسالم است و حقوق بشر غربي و حقوق شهروندي به معناي برابري مسلمان و بهائي، 

اسالم و ربطي به اسالم ندارد، چرا كه حقوق بشر و حقوق شهروندي به معنایي كه در غرب تعریف شده با روح 

قانون اساسي و حرکت امام)ره(، كامال مخالف است. مردم كشور نیز به خاطر اسالم، این همه شهید و كشته داده و 

پذیرند. هرچند كساني هم كه مسلمان نیستند، در سایه ها را تحمل كردند و لذا هرچه با اسالم مخالف باشد را نميسختي

 .هستند كه اسالم براي آنها قرار داده استنظام اسالمي محترم بوده و داراي حقوقي 

داند، هرچند حقوقي را براي یهودي هم در نظر وي ادامه داد: لذا اسالم، هرگز یك یهودي و مسلمان را مساوي نمي

گذارند. هر اي نام شهروند درجه دوم بر آن ميگیرد، اما این به معناي تساوي آنها در همه حقوق نیست. گاه عدهمي

 .دهندخواهند بگذارند، اما این واقعیت را تغییر نمياسمي مي

عالمه مصباح ادامه داد: در واقع همین مسأله بود كه سبب شروع نهضت اسالمي شد، چرا كه اسدهللا علم، تصویب 

كرد كه الزم نیست قید مسلمان براي انتخاب شونده وجود داشته باشد و به جاي قسم خوردن به قرآن كریم، نمایندگان 

مجلس بتوانند به هر كتاب آسماني قسم بخورند و امام با تكیه بر همین مسأله و انتقاد از آن، نهضت را شروع كرد و 

 .معتقد بود این آغاز حذف اسالم است

اي بیایند و حقوق شهروندي را مطرح كرده و خواستار تساوي عضو خبرگان رهبري خاطر نشان كرد: اینكه حاال عده

سال و شهادت صدها هزار نفر در  ۵۰و یهودي و مسلمان و.. شوند به این معناست كه بعد از گذشت همگان از بهائي 

ها، دوباره وضع به همان حالتي برگردد كه امام)ره( به خاطر آن قیام ها و گرفتاريها، شكنجهاین راه و تحمل رنج

 .كرد و این هرگز پذیرفتني نیست
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شود ادامه داد: طبیعي هاي اسالمي خط قرمزي است که مانع از پیشرفت ميارزش وي با اشاره به اینكه برخي معتقدند

ها، كامال معتقد به مباني اسالم و توان انتظار داشت كه تحصیل كردهاست وقتي مباني علوم انساني، غربي باشد، نمي

اینگونه است. مخصوصا اگر كسي شان هاي اسالمي باشند. نه اینكه واقعا آنها دشمن اسالم باشند، بلكه شناختارزش

در انگلیس و نظیر آن نیز تحصیل كند، چرا كه در آنجا چنان از حقوق بشر، حقوق شهروندي و امثال آنها با آب و 

شود. لذا اگر شود كه به مرور در نظر دانشجو، این مسأله از مهمترین مسائل تلقي ميتاب و احترام خاصي بحث مي

گیرم، چه برسد به جواني كه معرفتش نسبت به مباني اسالمي عمیق بروم، تحت تأثیر قرار مي ساله هم به آنجا 8۰بنده 

 .نباشد

اند كه كسي نتواند رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( با اشاره به اینكه حقوق بشر را چنان تبلیغ كرده

بر حقوق بشر تسلیم هستند، در حالي كه اسالم علیه آن حرف بزند، اظهار داشت: حتي كشورهاي اسالمي نیز در برا

دین كاملي بوده و نه تنها حقوق بشر، بلكه حقوق حیوان را هم در نظر گرفته است، اما حقوق بشر اسالم بر اساس 

 .احكام اسالم است

در  وي در پایان خاطر نشان كرد: هیچ كس در مصونیت نیست، انسان آرام آرام با معاشرت با برخي افراد، شركت

اهمیت رسد كه اسالم و نظام اسالمي براي او بسیار بيبعضي اجتماعات، خوردن برخي غذاها كم كم به جایي مي

 .شودمي

 .بهمن ماه سال جاري در این مدرسه برگزار شد ۲8گفتني است دیدار طالب و مسئوالن مدرسه علمیه رشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

