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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ رجا نیوز

 ۱۳۹۷آذر  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 چرایی پشتیبانی منتظری از منافقین

)از  دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران برگزار شد، آقای مجتبی لطفیای که در  هفته گذشته در جریان مناظره

های منافقان و بهاییانی که به جرم  هللا منتظری به خانوادههای آیتهللا منتظری( تالش کرد به کمکمسووالن دفتر آیت

 .بردند جنبه انسانی بدهدسر میجاسوسی برای رژیم اسرائیل در زندان به 

شاگرد  -شود: »سایت قطرهاست که وجود چنین ارتباطی رسماً و در یک محفل عمومی پذیرفته می  این اولین باری

ها اشاره کرد که پیش از این  هللا منتظری به مجاهدین خلق و حتی بهاییهللا منتظری در نشستی به کمک کردن آیتآیت

 ...«.شدهللا منتظری گفته نمیتوسط اطرافیان آیت

 :وری این نکته خالی از لطف نخواهد بوددر این زمینه یادآ

اند )از صدام تا صهیونیسم( عناصر تشکیالتی بهاییت نیز در هاست در خدمت بیگانهگونه که مجاهدین خلق دهه همان

اند؛ به همین دلیل بعد از استقالل ملت ایران  دوران پهلوی از جمله کارگزاران مورد وثوق رژیم اسرائیل در ایران بوده 

ها یاری رسانده و بعضاً های ضد ایرانی صهیونیستطه بیگانگان همواره این عناصر تشکیالتی به طرحاز سل

 ...  .اندشناسایی و دستگیر شده

های عناصری که  هللا منتظری را به عرصه پشتیبانی از خانوادهآید که آیا اصوالً ورود آیتجا این سوال پیش میدر این 

توان انسانی خواند؟ قابل انکار نخواهد بود که  اند، مین جمهوری اسالمی قرار گرفته در مسیر تامین منافع دشمنا

ای پنهان به پشتیبانی مالی از دادن به اعضای دستگیرشده خود از طریق شبکهسازمان مجاهدین خلق برای روحیه

تشکیالتی با آن مرتبط بوده و  پردازد، یا اسرائیل به طرق مختلف به عناصر بهایی که به لحاظهای آنان میخانواده

 .رسانداند به همین گونه پشتیبانی میدستگیر شده

 ... 

 نوصبح منبع:

 

 

 

 

 

 

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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