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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[

 

 داناشبکه اطالع رساتی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳آذر  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 :امام جمعه رفسنجان

 پرداخته شود بحث بهائیت موضوع روز است و باید به آن 

امام جمعه رفسنجان گسترش فرقه بهائیت در رفسنجان را به دلیل عدم اطالع رسانی مناسب بیان کرد و گفت: از  

دیرباز یهودیان در شهر ما حضور داشته اند و در مواقعی نیز کار سیاسی کرده و درآمدهایی را برای کمک به 

 ... .اسراییل فرستاده اند

رفسنجان را به دلیل عدم اطالع رسانی مناسب بیان کرد و گفت: از دیرباز یهودیان در  وی گسترش فرقه بهائیت در

 .شهر ما حضور داشته اند و در مواقعی نیز کار سیاسی کرده و درآمدهایی را برای کمک به اسراییل فرستاده اند

بحث بهائیت موضوع روز است و حجت االسالم رمضانی پور حکم بهایی ها را بدتر از یهودیان عنوان کرد و گفت: 

 .باید به آن پرداخته شود؛ چرا که اینان فرقه ای سیاسی هستند و سر منشأ آن ها شیخیه می باشد

گری و اعتقادات بی پایه و مخالف اسالم آنان اشاره نمود و  امام جمعه رفسنجان به بروز بهائیت در ادامه راه شیخی 

 .فرقه پیدا شدند و فعالیت هایی نیز توسط آنان انجام شدافزود: در این راستا پیروانی از این 

وی با اشاره به اینکه بهائیان نجس العین هستند و طبق فتاوای مراجع هر گونه مراوده با آنان حرام است، ابراز داشت:  

نگونه گسترش د می شد، االن ایاگر در سالیان گذشته از جهت قانون دستمان باز بود و طبق حکم اسالم با اینان برخور

 .یافتند و بهائیت را به عنوان دین معرفی نمی کردند نمی

حجت االسالم عباس رمضانی پور به فعالیت های ضد و نقیض بهائیان اشاره کرد و گفت: این گروه اینقدر جرأت یافته 

ه با تدابیر شهردار اند که برای خودشان جایگاه قائل شده و حتی زمین بزرگی را برای ایجاد قبرستان گرفته بودند ک

 .محترم باز پس گرفته شد

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

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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