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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[

 

 بهائیت در ایران  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶تیر  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 هللا منتظری پیرامون فرقه ضاله بهاییت چه بود؟ نظر آیت

ایران: چندی قبل بود که یکی از نشریات بهاییت با زوق زدگی بسیار باال با منتشر کردن گفتگویی با احمد بهائیت در 

های اخیر خصوصا بعد از فوت ایشان هر از  هللا منتظری تالش کرد، حسینعلی منتظری که در سال منتظری فرزند آیت

ها در فضای مجازی تبدیل را حامی فرقه ضاله  چندی بیخاطر انتشار مطالب منتسب به ایشان به تیتر اول رسانه 

 بهاییت معرفی کند.

  ۱جناب احمد منتظری ای کاش قبل از اینکه پدرتان را حامی و دلسوز بهاییان معرفی نمایید کتاب خاطرات پدرتان ج

 رو عین به عین یکی از خاطرات پدرتان است. کردید. متن پیشرا مطالعه می ۱۸۲ص 

آباد به اجرا گذاشته شد من به اصفهان آمدم و با علمای اصفهان صحبت  هللا بروجردی در نجف ت"پس از اینکه حکم آی

آبادی همراهی کردند و با چند نفر دیگر از علما یک متن کوتاهی علیه بهائیت کردم، آقای حاج شیخ محمدحسن نجف

 آقای حاج شیخ جمال گلپایگانی خیلی هللاصادر کردند؛ بعد از علمای نجف استفتاء کردم، در میان آنها مرحوم آیت

 خوب جواب داده بودند، متن جواب ایشان چنین بود.

بسم هللا الرحمن الرحیم. معاشرت و مخالطه و معامله با این طائفه ضاله مضله که ضرر آنها به دین و ملت و دولت و  

انواعها و اقسامها حرام است و اجتناب از آنها الزم منحرف کردن آنها مردم را از طریق حق بیان کردنی نیست، به 

هللا بروجردی متعناهللا و جمیع المسلمین بطول بقائه مرقوم فرمودند، و حکم آن بزرگوار  است کما اینکه حضرت آیت

جناب منتظری کوچک دقت کردید؟ از منظر پدر شما  االتباع و مخالفت ایشان حرام و در حد شرک باهلل است".الزم

ه مسبب این فتوا بوده است بهاییت گروهی ضال مضل هستند که معامله و معاشرت با آنها حرام است و مخالفت با ک

ها یاشد و به نظر میرسد جناب احمد منتظری این روزها برای اینکه تیتر یک رسانه این حکم در حد شرک باهلل است!

نماید. التبه الیه آشکار این نوع رفتارها کامال مشخص   به او  توجه شود حتی حاضر است گذشته پدرش را نیز تحریف

ای از آن بهره ببرد. الیه پنهان هم ای خوب احتماال با این توهم که بتواند در آیندهاست چهره شدن در محافل رسانه

وش میتواند سفید کردن خاندان منتظری نزد جریانات معاند، که البته فقط یک مورد را جناب احمد منتظری فرام

اند و آنهم شهادت محمد منتظری در علمیات تروریستی فرقه منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی در کرده

 هللا منتظری فرمودند:بود. حضرت امام )ره( در پیام تسلیت این شهید بزرگوار خطاب به آیت ۶۰سال 

ز برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس »... گرچه تمام شهیدان انقالب و شهیدان عزیز و معظم یکشنه شب، ا

برای آنان به سوگ نشستند و دشمنان اسالم در شهادت آنان شاد و اسالم عزیز سرافراز است لکن از فرزند عزیز شما  

های  شناختی دارم که باید به شما با تربیت چنین فرزندی تبریک بگویم. او از وقتی که خود را شناخت ... ارزش 

 اخت و با تعهد و انگیزه حساب شده وارد میدان مبارزه علیه ستمگران گردید".اسالمی را شن

 !!جناب منتظری کمی به تاریخ انفالب توجه کنید خوب است

 های معاند هم توجه کنند از این تنور آب گرمی حاصل آنها نخواهد شد. و البته رهبران بهائیت و فرقه 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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