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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[

 

 (رنای)ا یاسالم یجمهور یخبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵خرداد  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 نظام اسالمي ندارد علي مطهري: بهائیت حق تبلیغ در

بهائیت یك فرقه خرافي است كه توسط  گفت:علي مطهري نایب رییس مجلس شوراي اسالمي  –ایرنا  –اصفهان 

 استعمار بوجود آمده است و بر آمده از فكر و اندیشه نیست و لذا حق آزادي تبلیغ ندارد

جشنبه درمناظره 'حدود آزادي بیان و اندیشه درانقالب اسالمي' با بیان اینكه هر به گزارش ایرنا، مطهري عصر پن

استعداد انساني منشاء یك حق است، افزود: استعداد تفكر منشاء حق آزادي، استعداد یادگیري منشاء حق تحصیل، میل 

 .نشاء هنر، استبه جنس مخالف منشاء حق ازدواج، قوه ابتكار منشاء حق فن و صنعتگري و زیبا دوستي م

وي با بیان اینكه برخي امور در انسان اجبار بردار نیست، ادامه داد: ایمان، اخالقیات، رشد اجتماعي، حق انتخاب و 

رشد فكري از این دسته است هر چند برخي امورمانند رشد اجتماعي نیاز به مراقبت دارد ولي بالندگي و نهادینه شدن 

 .و حق انتخاب افراد است این امر منوط به آزادي

نایب رییس مجلس شوراي اسالمي با بیان اینكه تعیین وكیل ولو اینكه فرد صالحي باشد قوه تعقل مردم را رشد نمي 

دهد، گفت: اگرعده اي گمان كنند فالن مساله به صالح مردم نیست و مثال صالح مردم در این است كه فالن دسته راي 

 .ي كند و رشد و بالندگي در امر انتخاب پدید نمي آیدنیاورند ذهن مردم تمرین نم

وي تصریح كرد: كسي كه در رسیدن به حق دچار شك و تردید مي شود از نظر اسالم مرتكب گناهي نشده است زیرا 

ایمان مافوق شك ارزشمندتر از ایمان مادون شك است و ازهمین رو بوده است كه در سیره امامان شیعه مناظرات 

 .ن دیدگاهاي مختلف و حتي مخالفان برگزار مي شده استمتعددي بی

مطهري با بیان اینكه عقیده از تفكر متفاوت است، افزود: اسالم با آزادي تفكر موافق است ولي با آزادي عقیده موافق 

داد و نیست چرا كه هرعقیده اي منشاء فكر و عقالنیت ندارد و بسیاري از عقاید برگرفته از تعصبات، راه آبا و اج

خرافه گرایي است و از همین رو اسالم با این دسته ازعقاید مبارزه كرده است و آنها را زنجیري بر دست و پاي بشر 

 .مي داند

وي تصریح كرد: راه تفكر باز است و آزادي تفكر وجود دارد و حتي افراد مي توانند آزادي بیان داشته باشند به 

و نفاق، با پرچم مكتب فكري خود به بیان فكر خود بپردازند نه اینكه پرچم  شرطي كه در بیان تفكر خود بدون فریب

 .اسالم را بلند كنند و در لواي آن اندیشه دیگري مثل كمونیست را مطرح كنند

نایب رییس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: غرب بر خالف اسالم مي گوید، آزادي عقیده را مطرح مي كند و 

 .شي از افراط گرایي كلیساي قرون وسطي و شخصي دانستن دین استرسیدن به این نقطه نا

وي اظهار كرد: غرب بر خالف اسالم آزادي فرد را تا جایي مي داند كه فقط به دیگران ضرر نزند، درحالیكه اسالم 

یندگان آزادي فرد را تا جایي مي داند كه به جامعه، خود و آیندگان ضرر نزند و لذا مصلحت خود فرد، جامعه و آ

 .محدودیت هایي براي آزادي فرد به وجود مي آورد

مطهري اظهار كرد: آزادي بیان در اسالم وجود دارد و هر مكتبي در حكومت اسالمي مي تواند به بیان اندیشه خود 

 .بپردازند و این آزادي تا جایي كه منجر به اقدام عملي علیه اسالم نشود، ادامه خواهد داشت
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اي اگر ناشي از فكر باشد آزادي بیان دارد و تنها مرز آزادي بیان اقدام عملي و مسلحانه علیه وي گفت: هرعقیده 

 .حكومت اسالمي است و تا جایي كه صرف اظهار نظر است، هر كس حق دارد نظر خود را بیان كند

كند و آزادي تبلیغ در  وي ادامه داد: حكم ارتداد نیز زماني اجرا مي شود كه فردي مرتد شود و براي این امر تبلیغ

 .اسالم وجود ندارد

مطهري در بخشي دیگر ازاین مناظره درخصوص ابطال منتخب پنجم حوزه انتخابیه اصفهان گفت: اگر قرار است 

 .كسي حذف شود، نمایندگان ملت مي توانند این كار را انجام دهند

لي مطهري' فرزند شهید مطهري و نایب رییس مناظره 'حدود آزادي بیان و اندیشه در انقالب اسالمي' با حضور 'ع

مجلس و 'محمد حسین قدیري ابیانه' پژوهشگر و سفیر سابق ایران در كشورهاي اروپایي توسط 'مجمع فرهنگي 

 .تحقیقاتي بینش مطهر اصفهان' برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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