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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:[

 ۱۳۸۷مرداد  ۵ ]تاریخ:[

 

 وء بهاییان نشوند تبلیغات سدر پاسخ به سئوال دانشجویان امیركبیر؛ منتظري: جوانان گرفتار 

د دشمني با كشور حسینعلي منتظري در جدیدترین حكم فقهي خود با بیان این كه بهاییاني كه در صد خبرگزاري فارس:

 .قانون مجازات شوند، گفت: جوانان كشور گرفتار تبلیغات سوء بهاییان نشوند برآیند باید طبق

ترین حكم فقهي خود در پاسخ به سئوال  فارس، حسینعلي منتظري در تازه به گزارش خبرنگار سیاسي خبرگزاري 

جمعي از دانشجویان دانشگاه امیركبیر تهران در مورد فرقه ضاله بهاییت، گفت: »بهاییاني كه در صدد دشمني با 

درمورد فرقه   جانب كهكه »نظر اینكشور برآیند باید طبق قانون مجازات شوند«. وي در این حكم فقهي با بیان این

حقوق شهروندي یك واژه كلي »  هاي قبل از انقالب است و تغییري نكرده«، اظهار داشت:ضاله بهاییه همان نظر سال 

است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسي مورد پذیرش اكثریت مردم مشخص شود، البته اگر كساني  

جي همكاري نمایند و همكاري آنان مطابق قوانین كشور براي درصدد دشمني با مردم كشور برآیند و با دشمنان خار

شود«. منتظري در این  دادگاه صالح ثابت شود باید طبق قانون مجازات شوند و شهروندي آنان مانع از اجزا قانون نمي 

معامله و  حكم فقهي تأكید كرده است: »الزم است كه مراقبت شود جوانان كشور گرفتار تبلیغات سوء آنان نشوند و اگر

معاشرت با آنان موجب تقویت آنان شود الزم است از آن اجتناب گردد«. فرقه بهائیت از چندي پیش با حمایت و 

پشتیباني صهیونیستها سعي كردند در داخل با استفاده از طیف جریانهاي اصالح طلبي براي خود مشروعیت ایجاد كنند 

 فرقه بهائیت را مردود دانسته و خواستار برخورد با آن شدند.  كه حسینعلي منتظري و جریانهاي اصیل اصالح طلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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