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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 تسنیم ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آذر  ۲۶[ ]تاریخ:

 

 با سهم امام انییو بها نیبه خانواده منافق یمنتظر هللاتیآ یهاکمک

 یادیگذشته بازتاب ز یدر روزها ان،یبه بهائ یو یدرباره کمک مال یمنتظر هللاتیاز شاگردان آ یکی ریاخ اظهارات

 .کرده است دایها پدر رسانه

و دهه  یمنتظر هللاتیآ تیب»با عنوان  یاماه مناظرهآبان ۳۰، چهارشنبه میتسن یخبرگزار یاسیگزارش گروه س به

عضو مؤسس واحد  یباقر یمرتض ن،ینمیمیبا حضور عباس سل رانیا خیتار نیدر دفتر مطالعات و تدو« ۶۰

 یمنتظر هللاتیعضو دفتر آ یلطف یو مجتب یمرحوم منتظر کانیاز نزد یزدیا یمصطف بخش،یآزاد یهانهضت

 .برگزار شد

از  یدر ارتباط با بخش یادداشتی رانیا خیتار نیدفتر مطالعات و تدو سیرئ ن،ینمیمیمناظره، عباس سل نیاز ا بعد

 .بود انییو بها نیمنافق یهابه خانواده یمنتظر هللاتینوشته بود که مربوط به کمک آ یاالسالم لطفحجت یهاصحبت

 یپاسخ زین نینمیمینوشته بود، داد. سل نینمیمیکه سل یادداشتیبه  یاهیجواب یلطف یاالسالم مجتباز آن، حجت پس

 .کندیارسال م یاالسالم لطفدر جواب نامه حجت تیسا نیا یبرا

 هللاتیآ انیتوسط اطراف نیاز ا شیبود که پ یابه مسئله یمنتظر هللاتینشست اشاره شاگرد آ نیا زیبرانگجنجال نکته

 یاالسالم مجتب. حجتهاستییبها ی( و حتنیخلق )منافق نیبه مجاهد یو آن هم کمک کردن و شدیگفته نم یمنتظر

 یمنتظر هللاتیآ»، گفته بود: ۶۰و دهه  یمنتظر هللاتیآ تیباز نشست  یدر بخش یمنتظر هللاتیعضو دفتر آ ،یلطف

قبل و  یامسلمان، مجاهد و توده ،ییاعم از بها هایبود که به خانواده زندان نیو آن هم ا کردیم یکار انسان کیفقط 

بود.  انیزندان یهاکمک به خانواده یبرا یمنتظر هللاتیرابط آ ،یاشرف منتظر شانی. دختر اکردیبعد انقالب کمک م

 د؟یدهیغذا نم هایمگر شما به زندان»: دیگویم ،یکنیکمک م نهایچرا به ا دیگویم یحصار به وزندان قزل سیرئ

 «.هم انسان هستند نهایخب زن و بچه ا

  چسبدینم تیلکه به دامن مرجع نیا

 نیا»با عنوان  یادداشتیدر  یصفارهرند نیحس یهمراه داشت؛ آقابه یمتعدد یهابازتاب و واکنش یسخنان لطف نیا

 ما  یمستق شانیهاو خانواده تیاز آنجا که محکومان فرقه ضالّه بهائ»: سدینویم ،«چسبدینم تیلکه به دامن مرجع

 یهادرباره سرنوشت خانواده یقرار دارند، نگران یلیرائاس میو رژ یفرقه استعمار نیا یشبکه جهان هیالحماتحت

 یاقدامات سازمان لیدلبه نیدر خصوص خانواده منافق ینگران نیاست، همچنان که ا یلوحو نشانه ساده موردیب شانیا

 هاست و ن یمسوول حکومت یباشد، مربوط به نهادها ییمتوجه جاهم  یتیو تازه اگر مسوول جاستینفاق، ب التیتشک

 .تیدستگاه مرجع

 نیمرتکب چن کانش،یگفته نزدبه ،ینید تیمرجع گاهیبر جا زدههیمجتهد و تک کیدر مقام  یآنجا که مرحوم منتظر از

اتهام قرار داده  نیرا در مظاّن ا عهیش تیاست، اکنون ساحت پاک مرجع شدهیم یدوره مستمر و طوالن کیدر  یاقدام

 !کار گرفتخدا به هیلامام و ع هیسهم امام را عل توانیم رباهللیکه نستج
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 یکه برا ۶۸ نیفرورد ۶در نامه معروف  یمنتظر یاز حضرت امام)ره( خطاب به آقا یاجمله یادآوریبا  انیپا در

از منحرفان برحذر داشتند، به ساحت آن  تیبزرگ حما یبه اعوجاج رفته شاگرد خود او را از خطا ریاصالح مس

تا سهم مبارک امام، بر حلقوم  دیت خود را عوض کنیافراد ب دیکن یسع»: میکنیــ روح خدا ــ عرض ادب م یاله میحک

در  ینماند و لطف پاسخیهم ب یصفارهرند ادداشتی نیالبته ا« .زدینر هابرالیو ل یهاشم یو گروه مهد نیمنافق

 دنیکش شیپاسخ نداد و تنها با پ یصفارهرند راداتیاز ا کدامچیدر مطالبش به ه یپاسخ او را داد، البته لطف یادداشتی

 .و ... به او حمله کرد یساخت مستند قائم مقام توسط فرزند صفار هرند یماجرا

مناظره  انیدر جر»منتشر شد، آورده که    یمجاز یکه در کانال جماران در فضا یادداشتی یط نینم یمیسل یآقا

و  نیمنافق یهابه خانواده یمنتظر هللاتیآ یها( تالش کرد به کمکیمنتظر هللاتی)از مسئوالن دفتر آ یلطف یمجتب یآقا

است  یبار نیاول نیبدهد. ا یجنبه انسان بردند،یدر زندان به سر م لیاسرائ میرژ یبرا یکه به جرم جاسوس یانیبهائ

که در آن  یو اذعان یلطف ی. درباره سخنان آقاشودیم رفتهیپذ یمحفل عموم کیرسما  و در  یارتباط نیکه وجود چن

 انیب قتیقصورت گرفته، در ح رانیمعاند با اسالم و ا اناتیبا جر یمنتظر هللاتیمرحوم آ تیب یوندهاینسبت به پ

 «.است ؟ره امام؟ یخینامه تار دییدر تأ یشاهد

در  نیرو شد. اروبه یلطف یبا واکنش مجتب یمنتظر هللاتیامام راحل به آ حتینص یادآوریو  نینمیمیسل ادداشتی

خود در مناظره، اظهار داشته  یهاگفته دییضمن تأ «میتسن» یوگو با خبرگزاردر گفت نیاز ا شیپ یاست که و یحال

 .ودب نقالببعد ا یقبل انقالب و هم برا یها هم براکمک نیبود: ا

 نینوشت که تنها در ا نیو منافق انییبا بها یمنتظر هللاتیدرباره ارتباط آ نینم یمیسل ادداشتیدر پاسخ به  یلطف

از  یمنتظر هللاتیدفاع شاگرد آ نیگفته است. البته ا یشیبا هر گرا یاسیس انیمناظره درباره کمک به خانواده زندان

چراکه محکومان فرقه ضالّه  بخشد،یم تیرا تقو انییو بها نیبا منافق هللاتیدرباره ارتباط آ هایزنخود تنها گمانه

 .قرار دارند یلیاسرائ میو رژ یفرقه استعمار نیا یشبکه جهان هیالحماتحت ما  یمستق شانیهاو خانواده تیبهائ

 تیو کتمان واقع یلطف یآقا

در پاسخ به « !ستیهنر ن تیکتمان واقع یلطف یآقا»جماران با عنوان  تیدر سا یادداشتیدر  ن،ینم یمیسل عباس

کنندگان اگر شرکت یو در قالب مناظره حت هیسوبه صورت دو یخیمسائل تار یریگیپ»نوشت:  یلطف یمجتب ادداشتی

را در  قیتحق زهیانگ تواندیخضوع نورزند، م قتیقدر برابر ح ایمستند نباشند  ییبه سخنگو بندیدر آن چندان پا

حضور  «۶۰و حوادث دهه  یمنتظر هللاتیآ تیب»که در نشست  یزانیکند. چه عز تیگونه مباحث تقو نیمخاطبان ا

 شهیانجمن اند» خیجلسه را )که به همت گروه تار نیا یمحتوا یمجاز یفضا قیکه از طر یداشتند و چه سروران

کنند  مراجعه قرار گرفته، یلطف یکه در کانال آقا یصوت لیبه قسمت دوم فا توانندیم رند،یگیم یپ برگزار شد(« وقلم

 «.کندیم قتیکتمان حق یچه کس ابندیتا در

به عهده دارد را با  زیو قلم را ن شهیانجمن اند تیآن، مسئول ریکه مد وزیدارنید یهایگفته است که بررس نینم یمیسل

 یمناظره که در کانال مجتب یصوت لیدر گزارش خود به سراغ فا وزین دارید رد،یپذیآن م یطلباصالح شیوجود گرا

فقط »: دیگویمنتشر شده م یصوت لیمطابق فا یلطف یکند که مجتبیم دیخرد منتشر شده رفته و تأک یبه نام آوا یلطف

و   یامجاهد، توده ،ی. گبر، مسلمون، بهائکردیکمک م هایبه خانواده زندان کردیم یکار انسان کی یمنتظر یآقا

را برده است و ما شاهد  هاانیاز جر یکه او نام تعداد دهدینشان م یصوت لیفا نیدر واقع مراجعه به ا«. …

 .میستیموضوع ن نیدر ا «نینمیمیسل یآقا انهیگرافیتحر تیروا»

 یهادر سال نیبه منافق یمنتظر هللاتیکمک آ یادعا به بزرگ کیکه اثبات  کندیم دیدر مطلب خود تأک وزین دارید البته

او  انیاطراف قیردقیبا تسامح و غ یهاو سند مستقل است و حرف لیدل ازمندین ها،ییبعد از انقالب و بدتر از آن به بها

مناظره بوده است  یجانیه یدر آن فضا یجدل انیب کی یلطف یمجتب یهاکرد. قطعا  حرف یتلق یسند مهم توانیرا نم

بعد از انقالب در  یهادر سال «یامجاهد، توده ،ییگبر، بها»به  یمنتظر هللاتیاثبات کمک آ یبرا یلیو خود او هم دل

  .ندارد اریاخت

 یماجرا» ادداشتیدر مورد  زین وزین داریدر تماس با د رانیا خیتار نیدفتر مطالعات و تدو ریمد ن،ینم یمیسل عباس

 یانیدر بخش پا»را متذکر شد و نوشت:  ینکات «ست؟یچ انییو بها نیمجاهد یهابه خانواده یمنتظر هللاتیکمک آ

بعد از انقالب و بدتر از آن  یهادر سال نیبه منافق یمنتظر هللاتیکمک آ یبزرگادعا به کیاثبات » دیاگفته ادداشتی
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 یتلق یسند مهم توانیاو را نم انیاطراف قیردقیباتسامح و غ یهاو سند مستقل است و حرف لیدل ازمندین هاییبه بها

را مطرح کرده  عااد نیا یمنتظر هللاتیآ تیاز جانب ب یقیو نه حق یفرد حقوق کیعنوان به یلطف یمجتب یآقا«. کرد

حضور ندارم که به اسناد  یمنتظر هللاتیام. در ضمن من که در دفتر آاستناد کرده یاست و من صرفا  به سخنان و

 «اورم؟یب لیسند و دل شیاست من برا یمنطق ایاند آها مطرح ساختهرا که آن ییادعا ،یداشته باشم. از طرف یدسترس

 یهاقطعا  حرف» دیاگفته نیهمچن ادداشتیدر آن بخش از »خود آورده است:  هیاز جواب یگریدر بخش د نینم یمیسل

 ا  یخود هستند و ثان یهااوال  افراد مسوول گفته«. مناظره بوده است یجانیه یدر آن فضا یجدل انیب کی یلطف یمجتب

تماس  یبا و «میتسن» یاما چند روز بعد که خبرگزار تگفته شده اس یمناظره حرف یدر فضا میبر فرض قبول کن

هم قبل از انقالب و هم بعد از  کندیم دیتأک یاست، و یاها مربوط به چه دورهکمک نیا کندیو سؤال م ردیگیم

 اند؟حرف را زده نیاند که امناظره بوده یجانیه یآنجا هم همچنان در فضا ایانقالب. آ

 انییبها یهااز کمک به خانواده تیحما

بوده، در مقام  هایمسئول کمک به خانواده زندان یکه از طرف و یمنتظر هللاتیبه آ کیاز افراد نزد یباق نیعمادالد

از  یتا آنجا که شخصا  اطالع دارم مراجعه و درخواست یمنتظر هللاتیآ»گفته است:  یادداشتیادعا در  نیسخ به اپا

)ع( با آنان یاند که همچون امام علنداشته یستیبار و ترورخشونت ماتمتهمان به اقدا زیو ن انیبهائ یهاخانواده یسو

 نیاما اصل ا کندیرا رد م هاییو بها نیمنافق یهاکمک به خانواده قیهرچند مصاد ادداشتی نیدر ا یباق« رفتار کند...

 یلتیبه فض یابیدست یینها بیکذکه در ت نیتر ا. از آن مهمداندیم ستهیشا یو آن را اقدام بردیسؤال نم ریاقدام را ز

 تیارتباطات امروز ب یسو ضمن در نظر گرفتن تبعات سوء برخ کیاز  نیبنابرا ؛ییشده است و نه ارتکاب خطا ینف

سو با  گریو از د شوندیمتوسل م بیبه ابزار تکذ یو حوزو ینیمطرود ملت در محافل د اناتیبا جر یمنتظر هللاتیآ

 یکه با انقالب اسالم یاناتیهمه جر نیکه ب ییوندهایو... پ نیو منافق انیبهائ انیزندان ادهشمردن کمک به خانو لتیفض

  .شمارندیها محترم مُعّده و عده شیافزا یدر تقابلند را برا

 تییدرباره بها یمنتظر هللاتیآ یفتوا

بود که بر لزوم حفظ حقوق  ۸۷در خردادماه  یمنتظر ینعلیحس هللاتیمهم را فراموش کرد که آ نیا دینبا البته

 یهاها از جمله بنگاهمنتشر شده در رسانه یبر اساس خبرها یکرده بود و حت دیدر کشور تأک انییبها یشهروند

 ورماهیدر شهر یحت دیمرجع تقل نیکرد. ا دییرا تأ یمنتظر هللاتیصحت پاسخ آ یمنتظر هللاتیدفتر آ گانهیب یخبرپراکن

دو  نیدو عنوان محارب و مفسد در فقه، ا اتیو خصوص طیبا توجه به شرا»کرد که  دیفرقه تأک نیهم درباره ا ۸۸

  امبریپ تیفرقه چون خاتم نیهر چند ا کندیعنوان بر فرقه مذکور صدق نم

 «.طبق قانون عمل شود دیو در رابطه با معاشرت و داد و ستد با آنها با باشندی)ص( را قبول ندارند، کافر م اسالم

 : روزنامه صبح نومنبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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