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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 فارس یخبرگزار سایت:[ ]وب

 ۷۸۳۲بهمن  ۷۲تاریخ: 

 ۳۲۷۷۷۲۷۷۲۷شماره: 

 

 :ر اطالعاتیبه وز یا دادستان كل كشور در نامه

 و ممنوع است یرقانونیغت یفرقه ضاله بهائ یتهایفعال

ز هر نوع یها و ن رده یت در تمامیالت فرقه ضاله بهائیتشك یتهایفارس: دادستان كل كشور گفت: فعال یخبرگزار

 .و ممنوع است یرقانونیغن آن یگزیالت جایتشك

 

ر یوز یا اژه ین محسنیخطاب به غالمحس یا نامه یط یآباد نجف یدر یقربانعل هللا یتآفارس،  یبه گزارش خبرگزار

ست و سوم یز اصل بیهمه افراد ملت و ن یبر حقوق شهروند یمبن یستم قانون اساسیاطالعات با اشاره به اصل ب

اعالن و  یول آزاد ده و مرام،یك عقیداشتن : "اظهار داشت ای یدهعقداشتن هر  یافراد برا یبر آزاد یمبن یقانون اساس

گران یش اذهان دیو تشو یغ و تظاهر به قصد اغواگریا تبلیو  یساز انیجر گران،یف افكار دیابراز آن به منظور تحر

ت یرسم یو حقوق یقیاشخاص حق" اساسا  كرد:  یدتأکدادستان كل كشور در ادامه  ".ن مشابه مجاز نخواهد بودیو عناو

چه  یتیفعال هرگونهعمل دارند اما مبادرت به  یموصوف آزاد یتهایدر فعال ین عادیو قوان یداده شده در قانون اساس

 یهیبد كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، یت ارضیو تمام یت ملیامن اگر ،یالتیا تشكی یجمع ،یدر قالب فرد

را  یاستفاده خواهد نمود و برخورد مقتض یو منافع مل یمصالح عموم ینتأمت از اقتدار خود در جهت یاست كه حاكم

فرقه ضاله  یاطالعات - یاسیالت سینه شبكه و تشكیشیسپس با اشاره به كارنامه و پ یو ."ان خواهد داشتیبا خاط

و قرائن به دست آمده  امارات مستندات، "اند: ن گفتهیفلسط یاشغال ینهایت آن در سرزمین وجود مركزیت و همچنیبهائ

نه و یرید یوندهایپ یبوده، دارام یران در ارتباط مستقیملت ا یالت مذبور با دشمنان خارجیاز آن است كه تشك یحاك

 های یگاهپاب یو تخر ینفوذ یتهایاطالعات و فعال یآور جمعز به یران نیاست و در ا یونیستیصهم یبا رژ یمستحكم

است وقت قوه ین دادستان وقت كل كشور و ریشیبر دستورات پ یدتأکان با یدر پا یو ."نمایند یممردم مبادرت  یاعتقاد

الت فرقه یان مذكور اعالن داشته است:"تشكیجر یالتیت تشكیت هرگونه فعالیبر ممنوع دال ،۲۶۳۱ه در سال یقضائ

ت آنها با اسالم و نظام یل و ضدیآنها به اسرائ یبوده و وابستگ یررسمیغو  یرقانونیغ ها رده یت در تمامیضاله بهائ

ز كه در ین نیگزیالت جایمدلل و مستند است و الزم است با هر نوع تشك یت ملیامن یمحرز و خطر آنها برا یاسالم

ت توسط وزارت یفرقه بهائ یرقانونیغالت یسران تشك  ".ند، طبق مقررات برخورد شودیحكم بدل از اصل عمل نما

ل كشور است و با دستور دادستان محترم ك یدر دستگاه قضائ یدگیر شده و پرونده آنان در حال رسیاطالعات دستگ

 ام/زیپ یانتها .تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت التیبرخورد قاطع با عناصر تشك

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


