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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[

 

   رادیو فرداسایت:[ برگرفته از ]

 ١٣٩٢مردادماه  ٩]تاریخ:[ 

 

 ای: گزارش ظلم مسووالن به مردم حرام است تواهای جدید خامنهفانتشار 

ای از فتواهای او را منتشر کرده است که در  مجموعهای، رهبر جمهوری اسالمی، هللا علی خامنهپایگاه خبری آیت

گویند »جایز های« جمهوری اسالمی سخن میگوید. گوش دادن به کسانی که از »کمبودها و ضعفیک مورد آن می

 نیست«. 

ای است که موضوعات  ترین« فتواهای علی خامنه  این مجموعه، چنانچه خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، شامل »تازه

های دیگر، مانند بهاییت، رقص، موسیقی و ... را در بر  ای از پناهندگی سیاسی، ارتباط با پیروان ادیان و آییندهگستر

 میگیرد.

ای منتشر هللا خامنهنویسد که این فتواها »اخیرا به صورت پراکنده« در پایگاه اطالع رسانی آیتخبرگزاری تسنیم می

 ی آنها کرده است.شار »یک جا«شده، اما این خبرگزاری اقدام به انت

در یکی از فتواهای رهبر جمهوری اسالمی ایران در رابطه با »بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات« آمده 

است که »گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول ... اشکال ندارد ... اما بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد،  

 فساد و تضعیف دولت اسالمی شود، حرام است.«  بلکه اگر موجب فتنه و

های اخیر بارها به منتقدان دولت و جمهوری اسالمی هشدار داده است که از آنچه »سیاه نمائی ای در سال آقای خامنه 

 نامد اجتناب کنند. امور کشور« می

نظام ایران و »خوراک تبلیغات   کند و آن را ضربهاو همچنین از طرح علنی اختالفات میان مسئوالن کشور انتقاد می

 داند.  های بیگانه« میرسانه

پرسش دیگری که از رهبر جمهوری اسالمی شده در رابطه با پناهندگی سیاسی به کشورهای خارجی است :که آقای  

 ای بر آن مترتب نشود، فینویسد: »پناهندگی سیاسی به دولت غیرمسلمان تا زمانی که مفسدهای در پاسخ می خامنه

 نفسه اشکال ندارد«. 

داند اگر که »پوشیدن نامد، جایز نمیهایی را که »پوشش و لباس غیرمسلمانان« میاو اما بستن کروات و دیگر لباس

 آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط غربی شود.« 

»امنیت   های مختلفی مانندکند. در قالب طرح س ایران که فرماندهی آن را رهبر جمهوری اسالمی تعیین مییپل

 گونه »مغایرتی با شرع« نداشته باشد. کند که هیچاجتماعی« پوشش شهروندان ایرانی را کنترل می

ها هشدار داد که اجازه ندهند پرسنل بیمارستان، اعم  سال گذشته حتی جانشین فرمانده پلیس ایران به روسای بیمارستان

 یظ« داشته باشند.از پزشکان پرستاران و ... کراوات ببندند یا »آرایش غل

 فتواهایی علیه بهاییان

ای، در رابطه با آیین بهاییت و پیروان آن است که پایگاه اطالع رسانی آقای هللا خامنهاما یکی از شدیدترین فتاوی آیت

 ای آن را در شمار فتاوی مربوط به »کفار« آورده است.خامنه
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نویسد: »آنها ]بهاییان[ نجس و دشمن یا نجاست« بهاییان می ای در پاسخ به یک استفتا در باره »طهارتآقای خامنه 

 دین و ایمان شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید.« 

رهبر جمهوری اسالمی در پاسخ به استفتایی دیگر در رابطه با تماس دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان بهایی در  

گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی،  نویسد: »همه پیروان فرقه مدارس می

 مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به اموری که مشروط به طهارت است. واجب است.« 

دهد که معلمان مدارس باید با دانش آموزان بهایی »براساس مقررات قانونی و اخالق او اما در عین حال فتوا می

  ی« رفتار کنند.اسالم

ها و آزار و اذیت اقلیت بهاییان در ایران هشدار  ها و فعاالن حقوق بشر بارها نسبت به سخت گیریپیش از این گروه

 اند. داده 

های دینی خود در  ها بهایی به خاطر فعالیتالملل حکایت از آن دارد که هم اکنون دهگزارش نهادهایی مانند عفو بین

 برند.اسالمی به سر می های جمهوریزندان 

سازمان ملل متحد نیز به تازگی در باره »تبعیض فراگیر« علیه بهاییان در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمهوری 

 اسالمی خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد. 

ها و مفاسد فرقه گمراه  ین باید با حیلهگوید: »همه مؤمنای در یکی دیگر از فتواهای خود می با این حال آقای خامنه 

 بهائیت مقابله کرده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند.«

ترین مقام در جمهوری اسالمی ایران است. تعیین فرماندهان پلیس، سپاه، ارتش و نیروهای  ای، دارای عالی علی خامنه 

قهای شورای نگهبان و رییس رادیو و تلویزیون تنها بخشی از شبه نظامی بسیج، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه، ف

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران  اختیارات این رهبر دینی و سیاسی در کشور ایران است. وی همچنین سیاست

 را به مسووالن قوای سه گانه ابالغ میکند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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