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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 ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷اسفند   ۹]تاریخ:[ 

 

 دادستان کل کشور 

 دار شود.های غیرقانونی خدشهفعالیتدهیم امنیت ملی با اجازه نمی

دادستان کل کشور با رد ادعای غرب از جمله آمریکا مبنی بر تضییع حقوق فرقه ضاله )بهاییت( در ایران گفت:  

"جمهوری اسالمی ایران به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با فعالیت تشکیالتی، غیرقانونی و غیرمجاز، امنیت ملی  

 د." دار کنکشور را خدشه 

آبادی" تصریح کرد  به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، "قربانعلی دری نجف

اند و به )پیروان( فرقه مزبور همچون دیگر اتباع کشور از همه امکانات کشور و حتی بیشتر از آن استفاده کرده

 فصل سوم قانون اساسی از حقوق مقرره برخوردارند.عنوان شهروند جمهوری اسالمی ایران بر پایه اصل سوم و 

ای خاص مورد تعرض قرار  توان به صرف داشتن عقیده دادستان کل کشور گفت: "به موجب قانون هیچ کس را نمی

گری و داد، اما در صورت نقض قوانین و مقررات کشور و خدشه بر امنیت ملی و ارتباط با دشمنان ملت و فتنه

علیه مصالح ملی، قطعا با مسامحه و انفعال برخورد نخواهیم کرد و به دشمنان نیز اجازه مداخله در  فعالیت تشکیالتی 

 امور داخلی خود را نخواهیم داد." 

های غرب نیز گفت: " صرف نظر از  آبادی در باره بازداشت روسای فرقه ضاله بهاییت در ایران و واکنشدری نجف 

 اند."ن اشخاص حقیقی و شهروندان ایران از همه امکانات کشور استفاده کردهعقیده و اندیشه، این افراد به عنوا

اند، اما وقتی آنها تبانی وی افزود:"باوجود تخلفات گسترده بویژه در بعد اقتصادی به فعالیت بسیار سودآور ادامه داده 

ها هستند، چه باید صهیونیستکنند و تحت نفوذ صد در صد  کنند و از طریق کشوری ثالث با اسرائیل همکاری میمی

 کرد؟  

ای با استفاده از امکانات کشور متبوع  دهد عده آباد این سوال را مطرح کرد که "آیا هیچ کشوری اجازه میدری نجف 

 خود بر ضد مصالح ملی و امنیت و کیان کشور فعالیت کنند؟!

اسالمی" را محکوم کرد و گفت:" ما مجدانه مخالف این  ها و ارتباط با دشمنان نظام گونه فعالیتدادستان کل کشور "این 

کنیم و همواره بر های خصمانه هستیم و به هیچ عنوان تضییع حقوق شهروندان را با هیچ توجیهی توصیه نمیارتباط

ایم. اما بدیهی است که در قبال امنیت ملی خود مسامحه روا نخواهیم های قانونی تاکید کردهمدارا و حفظ چارچوب

 داشت." 

کنند اند، ادعا میآبادی اضافه کرد:"غرب از جمله آمریکا با وجودی که این افراد، اتهامات خود را پذیرفتهدری نجف 

 ایران با نقض قوانین حقوق بشری به سرکوب آنها پرداخته است." 

نی اسالمی،  های غوی تصریح کرد "البته این تاکتیک غرب، کهنه است و جمهوری اسالمی با تاسی به آموزه

های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و خارج از این چارچوب را در صورتی که  اقلیت

اند و به ضد امنیت ملی و ضدیت با قوانین و مقررات مربوطه عمل نکنند، به عنوان اتباع خود مورد تبلیغ نکرده

 ای خاص، مورد تعرض قرار نخواهد گرفت." داشتن عقیده حمایت قانونی قرار خواهد داد و کسی به صرف 
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دادستان کل کشور گفت:"در گفتمان نظام اسالمی، آزادی عقیده و اندیشه جزو عناصر ذاتی و محوری است. اما این  

مستمسکی برای اخاللگری در امنیت ملی و تبلیغ جریانات انحرافی و تخریب بنیادهای فکری و اعتقادی جامعه نیست 

 بت به سالمت جامعه حساس هستیم."  و نس

وی اظهار داشت:"حمایت همه جانبه از همه ایرانیان، رسالت ماست. اما نه به عنوان نفوذی، نه به عنوان جاسوس با 

یک باند سیاسی جعلی که با حمایت انگلیس و اسرائیل در ایران فتنه کنند. بلکه به عنوان یک انسان مورد احترام ما  

 امکانات کشور برخوردارند و مسئوالن کشور به رسالت قانونی و ایمانی خویش ملتزم هستند." هستند و از همه

آبادی مبنای استراتژی کلی نظام اسالمی را "عدالت، محبت و اصالح امور" دانست و گفت:"البته این دری نجف 

ردن علیه امنیت و تبانی نکردن با برخورد عادالنه و حکیمانه به شرط توطئه و فتنه نکردن، اقدام و برنامه ریزی نک 

 گیرد."های نظام اسالمی صورت میدشمنان اسالم و دشمنان قرآن برای تخریب پشتوانه

دادستان کل کل کشور اظهار داشت:" جمهوری اسالمی ایران خانه بزرگ همه ایرانیان است و یکایک شهروندان مثل 

امکانات این کشور در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار شده و  دادستان کل کشور و دیگر مسئوالن از مجموعه 

 خواهند شد." 

وی افزود: "کارگزاران نظام اسالمی خدمتگزاران مردم هستند و همه شهروندان در نظرگاه آنان مساویند و از حقوق 

 مقرره در قوانین برخوردارند. صد البته این منطق، مستمسکی برای سوء استفاده نخواهد شد." 

برخی از رهبران فرقه ضاله بهاییت به اتهام "فعالیت تشکیالتی غیرقانونی، تبانی با دشمنان نظام اسالمی  چند ماه قبل،

های نفوذی و آوری اطالعات و فعالیتاز جمله رژیم صهیونیستی برای اقدام علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، جمع 

 گر" دستگیر و بازداشت شدند. های اعتقادی مردم" و "جرایم دیتخریب پایگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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