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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[

 

 در ایران  بهائیت ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶شهریور  ۲۵ ]تاریخ:[

 

 ها باشد؟رسانهچرا احمد منتظری به بدترین شکل ممکن سعی دارد در تیتر 

هللا بهائیت در ایران: چندی پیش بود که یکی از نشریات بهاییت با منتشر کردن گفتگویی با احمد منتظری فرزند آیة

انقالب ایران   های اخیر به مرجع تقلید مورد عالقه دشمنان مردم ومنتظری تالش کرد، حسینعلی منتظری که در سال 

بهاییت معرفی کند. اما اینکه چرا منتظری پسر چنین رفتاری را در پیش گرفته تبدیل شده بود را حامی فرقه ضاله 

 است؟

اینکه جناب احمد منتظری تالس دارند به بدترین شک ممکن در سر تیتر رسانه قرار گیرند جای بحثی جداگانه دارد  

از فوت پدر ایشان با بردن یک   اما اینکه ایشان چرا برای رفتار خود بدترین وجه را انتخاب میکند جای تامل است بعد

نوار صوتی از ایشان بدون در نظر گرفتن عواقب اینکار و شاید هم با این نگاه که پدر را از وابستگی به انقالب و 

آرمانهای آن تبرئه نماید و البته طبق معمول تمامی کسانی که سعی در گرفتن ژست مخالف با نظام دارند گوشه چشمی  

هائی را به نظام وارد  ی پسر( از سوی دشمنان آنور آب شود، منتشر کرد. که در جای خود هزینههم به ایشان )منتظر

آورد. ولی حاال بحث بهائیت است. جناب منتظری کوچک ای کاش قبل از اینکه این رفتارها را از خود نشان دهد  

آنکه: این رفتار او برداشت شخصی  کمی فکر هم میکردند. که دو احتمال را باید در این رابطه مد نظر داشت: اول  

است و نظراتش در حوزه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران است. صرف نظر از اینکه او پسر پدری  

است که از همراهان امام راحل در تشکیل همین نظام بوده است. در پذیرش این نظر انشاهللا خداوند به ایشان سالمتی 

. تا اینجا مشکلی نداریم فردی مانند تمامی آنهائیکه با نظام مخالفند از قدیمیها تا اینها که روح و جسم عنایت فرمایند

 اند قابل بحث و تحملند.تازه به دوران رسیده 

دوم آنکه: این رفتار با هدایت خاص و با هدف خاص انجام گرفته باشد. خوب نمیتوان قبول کرد که جناب منتظری از 

بهائیت مطلع نبوده و اگر حرفی زده از عدم اطالع و مطالعه بوده است. جایگاه حضرت  نگاه پدر به فرقه ضاله

هللا منتظری محفوظ، اما نمیتوان رفتار پسر را بخاطر آنچه به پدرش نسبت میدهد و کامال مغایر با نگاه او میباشد آیت

 نادیده گرفت.

لی داشت دیگر مسئله دوم شاید هم بدلیل توهم جناب اگر دستگاه قضائی مرتبط با موضوع برخوردی قوی با اتهام او 

آمد. آرمانهای انقالب و نگاه احمد منتظریها اساسا دور از هم و هیچگونه احمد منتظری مسائل سوم به بعد هم پدید نمی

چه  همخوانی با هم ندارند و نخواهند داشت. فقط نمیدانیم این جناب با شهادت برادرش در مسیر این نظام و انقالب

 خواهد کرد؟ 

ها باشد و به او توجه شود حتی حاضر است گذشته پدرش را نیز این روزها احمد منتظری برای اینکه تیتر یک رسانه

چه گروهی وطن فروش که هیچ فرق ضاله را هم جذب نماید. پس بهتر است به رعفت به و چه تحریف نماید تا شاید به

 شته باشیم.اسالمی درحق این نوع انسانها امید ندا

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

