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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:[ ابهام نیوز

 ١۳۸۸خرداد  ١]تاریخ:[ 

  

 حمایت از فرقه ضاله بهائیت براي کسب رأي، نیرنگ انتخاباتي است 

محمود احمدي بي غش روز جمعه در گفتگو با خبرنگار پارلماني ایرنا، با تقبیح اقدام برخي از داوطلبان انتخابات 

ها براي کسب راي، اصول ریاست جمهوري و طرفداران آنها در حمایت از فرقه ضاله بهائیت اظهار داشت: برخي

 .به هر قیمتي که شده راي کسب کنند کنندمیمي برند و تالش  سؤالنظام جمهوري اسالمي ایران را زیر 

 نماینده مردم شازند در هشتمین دوره مجلس شوراي اسالمي - غشیبمحمود احمدي 

وي تأکید کرد: این اظهارنظرها مبني بر این که بهائیان در ایران داراي حقوق شهروندي هستند غیرقانوني و تخلف 

 .انتخاباتي است

اي است که از نظر دین مبین اسالم، فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: بهائیت فرقهعضو شوراي مرکزي 

 .قانون و بزرگان، ضاله شناخته شده است

نظارتي بر انتخابات این اظهارنظرها را مدنظر دارند، مجیزگویي یک  هایدستگاهاحمدي بي غش یادآور شد: قطعاً 

 .اسي استفرقه ضاله براي کسب رأي خالف قانون اس

 .و شعارهاي برخي از نامزدهاي انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري انتقاد کرد ها وعده وي همچنین نسبت به 

 دهممیوي گفت: هر نامزدي اگر جز این مطلب به مردم وعده بدهد که اگر به من اعتماد کردند و رأي آوردم قول 

 .گویدیمخدمتگزار خوبي در چارچوب قانون اساسي باشم، دروغ 

عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس ادامه داد: همه اختیارات در ایران در حیطه وظایف رئیس 

 .آیدینمهر کاري از دستش بر  شودمیجمهوري نیست، هر فردي که رئیس قوه مجریه 

، اما رأي آنها دهندمی و شعارها گوش ها حرفاحمدي بي غش تأکید کرد: مردم ایران بسیار هوشیار هستند و به همه 

رأي مردم را بربایند و خودشان را  خواهندمینامزدها خواهد بود. کساني که با دروغ، فریب و نیرنگ  تریناصلحبه 

 .هاي خود خواهند شدمثبت قلمداد کنند مطمئناً در آینده شرمنده دروغ

مردم به  زنندمیي کذب ها حرفو  کنندمینماینده مردم شازند در مجلس یادآور شد: تجربه نشان داده کساني که غلو 

ي ها وعدهآنها اقبالي ندارند. شاید در جلسات انتخاباتي آنها شرکت کنند و به سخنان آنها گوش دهند اما به معناي قبول 

 .آنها نیست

مهوري در قانون اساسي مشخص شده است، اگر یک رئیس جمهور کوچکترین احمدي بي غش گفت: وظایف رئیس ج 

 .کندمیاقدامي خارج از وظایف خود کند، مجلس وي را بازخواست 

 مرجع: ایرنا

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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