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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[

 

 اعتدال پایگاه خبری تحلیلی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱اسفند  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 احمدی نژاد روزه میگرفتند حاال اتهام بهاییت میزنندانتقادات تند عسگری به آیت هللا مصباح؛ زمانی برای 

آیت هللا مصباح یزدی اخیرا گفته است که ایرانی گری ریشه در بهاییت دارد. این سخنان البته با واکنش هایی در 

 .. .محافل خبری و سیاسی مواجه شده است. در این مورد با علی عسگری به گفتگو نشسته ایم

پارلمانی و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با آریا در رابط  ، علی عسگری

است امروز به جای  بهتر :گفت گری شعار بهائیان است،ایرانی واکنش به سخنان آیت هللا مصباح یزدی مبنی بر اینکه

شود ما دارای اجتهاد و نظر   این حرف ها نسبت به گذشته بررسی صورت بگیرد و به صورت شفاف به مردم گفته

 .کارشناسی در مسائل سیاسی نیستیم و فقط حرف دینی خود را می زنیم

آنچه مسلم است این است که بهاییت یک جریان ساختگی از ناحیه انگلیس است داستان علی محمد باب  وی تاکید کرد:

مدعی پیامبری شدند سپس خود را امام   و برخی چهره ها و اشخاصی که خودشان را در موضع خدایی می دیدند و بعد

 . ..زمان معرفی کردند و بعد با تنزل گفتند ما باب حجتیه الهیه هستیم

جدید از بام افتاده و صدا کرده است اما برخی از بزرگان ما باید  یانیجر این نماینده سابق مجلس اظهار داشت:

ی معرفی کردند و روزه نذر کردند تا پیروز شود و در چطور شد یک روز احمدی نژاد را مائده آسمان پاسخگو باشند

 ... حال حاضر می گویند سخنانش ریشه در بهاییت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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