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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[

 

 فارسخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 

 گو با فارس:وهللا کعبی در گفتآیت

صهیونیستی است/ حضور در جلسه رهبران این فرقه و تشویق آنها حرکتی ضدمکتبی و ضدانقالبی ای بهائیت فرقه

 است

ای استعماری و نوکر آمریکا و رژیم صهیونیستی است، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان با بیان اینکه بهائیت فرقه

 .الب استانحرافی حرکتی ضد مکتب و انق گفت: مدارا، همراهی و تشجیع این فرقه 

وگو با خبرنگار حوزه احزاب هللا عباس کعبی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتآیت

ها فرقه ضاله و مضله  خبرگزاری فارس، با اشاره به حضور فائزه هاشمی در جمع بهائیان، با تاکید براینکه بهائی

شوند و در احکام دینی آمده که باید با »اهل بدع«  بدعت حساب می گذار است و جزو اهلهستند، گفت: این فرقه بدعت 

 .تند برخورد کرد تا موجبات ایجاد فساد در اسالم فراهم نشود

ای استعماری است و نوکر آمریکا و رژیم صهیونیستی است کمااینکه پایگاه مرکزی آنها در وی افزود: بهائیت فرقه 

 .حیفای رژیم صهیونیستی است

های انحرافی میدان داده شود، تصریح کرد:  مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان با بیان اینکه نباید به فرقه نماینده 

 .های انحرافی مجرمان امنیتی هستند و نباید به مثابه یک مذهب با آنها برخورد شودفرقه 

های انحرافی  تشجیع این فرقه  خویی و همراهی و حتی تشویق وهللا کعبی افزود: هر گونه مدارا، سازش، نرم آیت

 .حرکت ضد مکتبی و ضد انقالبی است

وی در پایان تاکید کرد: حضور در جلسه رهبران فرقه ضاله بهایی آن هم به بهانه آزادی یکی از نیروهای آنها از  

 .شودزندان نیز حرکتی ضد مکتبی و ضد انقالبی قلمداد می

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

