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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[

 

 خبرنامه گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۷خرداد  ۲۶]تاریخ:[ 

 

نکرده   یقبل از انقالب است و تغییر یسال ها: "نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر یآیت هللا منتظر

 است"

 با عرض سالم  ی: حضرت آیت هللا منتظرسؤال

  یدر مورد فرقه بهائیت، پس از اشاره به این که این فرقه به خاطر نداشتن کتاب آسمان یجنابعال یاز پاسخها ییک  در

 محسوب نشده اند فرموده اید: یرسم یجزو اقلیت ها  یدر قانون اساس

 باشند".  یبهره مند م یاز آن جهت که اهل این کشور هستند و حق آب و گل دارند از حقوق شهروند ی"ول

را  ی" سوءاستفاده کرده و مطالبات زیادیاز پیروان این فرقه از واژه "حقوق شهروند یدنبال انتشار این پاسخ بعض به

قبل از انقالب در مورد این فرقه داشته اید عوض شده   ی در سالها یکه حضرتعال یگفته شده نظر یمطرح نموده و حت

نظر خود را   یجهت رفع هرگونه ابهام یاست نسبت به این موضوع و نیز منظور از حقوق شهروند یاست . مستدع

 بفرمایید.

 تشکر  با

 :جواب

 ی تعال بسمه

 سالم و تحیت  با

به طور   ینکرده است. ول یقبل از انقالب است و تغییر یهااین جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر سال نظر

  ینیستند نیز به حکم آیه شریفه: "ال ینهاکم هللا عن الذین لم یقاتلوکم ف یکه تابع هیچ یک از ادیان آسمان یافراد  یکل

و فرمایش ( ۸یه  تقسطوا الیهم ان هللا یحب المقسطین". )سوره ممتحنه، آ والدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم 

والمحبة لهم واللطف بهم و ال تکونن  ةیامیرالمومنین علیه السالم در نامه به مالک اشتر: "واشعر قلبک الرحمة للرع

باید ( ۵۳" )نهج البالغة، نامه لقالخ  یالدین او نظیر لک ف  یعلیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک ف

است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون   ینیز یک واژه کل یشهروند حقوق ود.آنان رعایت ش یحقوق انسان

با مردم کشور برآیند و با دشمنان  یدر صدد دشمن یمورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود. البته اگر کسان یاساس

مجازات  انوندادگاه صالح ثابت شود باید طبق ق یآنان مطابق قوانین کشور برا ینمایند و همکار یهمکار یخارج

شود. و الزم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبلیغات سوء   یآنان مانع از اجراء قانون نم یشوند. و شهروند

 آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با آنان موجب تقویت آنان شود الزم است از آن اجتناب گردد. 

 شاء هللا موفق باشید. ان

۱۳۸۷/۳ /۲۵ 

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/

