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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 ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷بهمن  ۲۷[ ]تاریخ:

 

 :اي به وزیر اطالعاتكل كشور در نامه  دادستان

 فرقه ضاله بهائیت غیر قانوني و ممنوع است فعالیتهاي

اي  گزارش خبرگزاري فارس، آیت هللا قربانعلي دري نجف آبادي طي نامه اي خطاب به غالمحسین محسني اژه به

وزیر اطالعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسي مبني بر حقوق شهروندي همه افراد ملت و نیز اصل بیست و 

ولي   آزاد داشت: "داشتن یك عقیده و مرام، ارظهسوم قانون اساسي مبني بر آزادي افراد براي داشتن هر عقیده اي ا

سازي و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشویش  جریان اعالن و ابراز آن به منظور تحریف افكار دیگران،

اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود". دادستان كل كشور در ادامه تاكید كرد: اساسا "اشخاص حقیقي و 

داده شده در قانون اساسي و قوانین عادي در فعالیتهاي موصوف آزادي عمل دارند اما مبادرت به هر  میتحقوقي رس

امنیت ملي و تمامیت ارضي كشور را در معرض مخاطره  اگر یا تشكیالتي، جمعي گونه فعالیتي چه در قالب فردي، 

و منافع ملي استفاده خواهد نمود و  يماست كه حاكمیت از اقتدار خود در جهت تامین مصالح عمو بدیهي قرار دهد،

 -برخورد مقتضي را با خاطیان خواهد داشت". وي سپس با اشاره به كارنامه و پیشینه شبكه و تشكیالت سیاسي 

 امارات اند: "مستندات،اطالعاتي فرقه ضاله بهائیت و همچنین وجود مركزیت آن در سرزمینهاي اشغالي فلسطین گفته

حاكي از آن است كه تشكیالت مذبور با دشمنان خارجي ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده،  هو قرائن به دست آمد

داراي پیوندهاي دیرینه و مستحكمي با رژیم صهیونستي است و در ایران نیز به جمع آوري اطالعات و فعالیتهاي 

بر دستورات پیشین دادستان وقت  یداكنفوذي و تخریب پایگاههاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمایند". وي در پایان با ت

دال بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تشكیالتي جریان مذكور اعالن    ،۱۳۶۲كل كشور و ریاست وقت قوه قضائیه در سال  

"تشكیالت فرقه ضاله بهائیت در تمامي رده ها غیر قانوني و غیر رسمي بوده و وابستگي آنها به اسرائیل  داشته است:

و نظام اسالمي محرز و خطر آنها براي امنیت ملي مدلل و مستند است و الزم است با هر نوع  مو ضدیت آنها با اسال

تشكیالت جایگزین نیز كه در حكم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود". سران تشكیالت غیر قانوني 

در دستگاه قضائي است و با دستور  فرقه بهائیت توسط وزارت اطالعات دستگیر شده و پرونده آنان در حال رسیدگي

 دادستان محترم كل كشور برخورد قاطع با عناصر تشكیالت، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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