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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[

 

 خبرگزاری فارس گرفته از سایت:[]بر

 ۱۳۸۸تیر  ۱۴تاریخ:[ ]

 

 آخرین وصایاي امام را بخاطر بیاورید!

خرداد امسال كه حضور حماسي مردم غیور ایران برگ زرین دیگري در كارنامه مردم ساالري  ۲۲در انتخابات ... 

برخي اظهارنظرهاي نابجا در خصوص رد صالحیت برخي افراد و نظارت شوراي نگهبان صورت نظام ما رقم زد،  

هاي انتخاباتي كاندیداها یتكه مشخصاً بیشترین اظهار نظرها از طرف آقاي كروبي بود؛ شاید قبل از شروع فعالگرفت،

كسي فكر نمي كرد، رئیس دو دوره قانونگذاري این نظام و مدعي همراهي امام )ره(، مشاوران و همراهان ایشان یكي 

دفاع از بهائیت و فرقه هاي  از شعارهاي اصلي خود در تبلیغات انتخاباتي را ضمن زیر سؤال بردن جمهوریت نظام،

دهند، فرقه ضاله اي كه امام )ره( در مورد آن فرمودند"بهایي ها یك مذهب نیستند، یك ضاله اي شبیه به آن قرار 

انگلستان پشتیباني انها را مي كرد و حاال هم آمریكا دارد پشتیباني مي كند، اینها حزب هستند، یك حزبي كه در سابق،

ا بهائیت طي نامه اي از امام  ( حتي در یك مورد گروهي مبارزین انقالبي براي مبارزه ب۱هم جاسوس اند".)

مهر   ۱۵درخواست نمودند اجازه استفاده از وجوهات جهت مبارزه با بهائیت را صادر نمایند كه ایشان در تاریخ 

( به نظر مي رسد اگر  ۲طي نامه اي فرمودند"مؤمنین از وجوه شرعیه ازقبیل زكات و شرعیات به آنها بدهند") ۱۳۴۹

ختلف كه مورد تأئید شوراي نگهبان قرار نگرفته اند بررسي گردد؛ شخص یا اشخاصي  دالیل رد صالحیت داوطلبین م

را بتوان یافت كه شوراي نگهبان فقط بدلیل ارتباط یا طرفداري از بهائیت آنان را تأئید نكرده است؛ لذا با توجه به  

ي بوده و خود را محق شكایت از هاي آقاي كروبي، حتماً این افراد نسبت به اقدام شوراي نگهبان ناراضموضع گیري

 ... آن به سبب جانبداري از یك كاندیدا مي دانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

