[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:ادیان نیوز
[تاریخ ۲۹ ]:اردیبهشت ۱۳۹۳

آیت هللا های جعلی را محاکمه کنید
«برخی در فنالند توجیه شده اند تا در اسالم زدایی صهیونیسم نقش ایفا کنند .من استفاده از واژه توبه را برای برخیها
حیف می دانم ،اما می گویم فیلمنامه ای که در فنالند نوشته شده ،بیشتر برای جاسوسان است».
به گزارش ادیان نیوز ،رئیس شورای هماهنگی حزب هللا شمال غرب کشور با انتقاد از مظلوم نمایی بهائیان در
رسانه های دشمنان گفت« :بهائیت مثل یهود و مسیحیت و اسالم ،دین نیست بلکه فرقه ای انحرافی و ضاله از شیعه
است که ماموریتش از بین بردن اسالم با تشدید اختالفات و وارد کردن بدعت هاست؛ همانطوری که وهابیت هم
ماموریتش ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و از بین بردن اسالم است».
حجت االسالم روح هللا بجانی افزود« :وهابیت با شیوه وحشی گری و ایجاد وحشت پیش می رود و بهائیت با مظلوم
نمایی و فساد زیرزمینی گسترده سازماندهی شده انجام ماموریت می نماید».
وی با انتقاد از حضور "عبدالحمید معصومی تهرانی" در جمع بهائیان و مصاحبه غیرعلمی و ماموریتی وی با رسانه
دولتی آمریکا ) (VOAگفت« :برخی در فنالند توجیه شده اند تا در اسالم زدایی صهیونیسم نقش ایفا کنند .من استفاده
از واژه توبه را برای برخی ها حیف می دانم ،اما می گویم فیلمنامه ای که در فنالند نوشته شده ،بیشتر برای
جاسوسان است».
بجانی ضمن محکوم کردن روحانی نمایان گفت« :بنده به عنوان مطالبه حزب هللا بخش عظیمی از میهن اسالمی ،از
دادسرای ویژه روحانیت خواستار بررسی و رسیدگی و برخورد با چنین افرادی هستم .همچنین از جناب آقای رئیسی
خواستارم تا از تولید آیت هللا های یکشبه جلوگیری کنند .مگر جعل عنوان جرم نیست؟ پس چگونه عده ای جاسوس و
خائن برای پیشبرد اهداف دشمنان جعل عنوان می کنند؟»
این روحانی بسیجی ادامه داد« :ما در قم علمایی داریم که ده ها سال شبانه روز زحمت کشیده اند و واقعا آیت هللا اند.
اما برخی یکشبه فورا عنوان آیت هللا جعل می کنند .از حزب هللا تهران انتظار داریم تا با شکایت از معصومی،
دادسرای ویژه روحانیت را به عنوان دادرسی به برخورد با او دعوت کنند».
منبع :جام نیوز

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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