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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 :مراجع عظام تقلیدای به شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نامه

چه شده است که در سکوت علما و بزرگان حوزه، بهائیان را به عنوان »مردان و زنان بزرگ ایرانی« معرفی  

 !کنندمی

ای به مراجع عظام تقلید اعالم کرد چه شده است که  شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نامه

بهائیت  ضاله  داند تحت حمایت پدر خود به دیدار بزرگان فرقه الم دین می امروز فرزند یکی از کسانی که خود را ع

 کند؛ بی آنکه خاطر کسی آزرده شود؟ رفته و آنان را دوستان خود معرفی می

ای به مراجع عظام تقلید خواستار  به گزارش »نماینده« شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نامه 

 .برابر اقدامات اخیر فائزه هاشمی در دیدار با بهائیان شدندگیری آنان در موضع

اند که باید دین را در  در ابتدای این نامه آمده است: مگر نه این است که علمای دین نگهبانان و حصارهایی مستحکم

اسی در دین  بهائیت انحرافی اس ضاله  ها و انحرافات حفظ کنند؟ مگر نه این است که فرقه ها و تحریفبرابر بدعت

داند تحت حمایت پدر خود است؟ پس چه شده است که امروز فرزند یکی از کسانی که خود را عالم و بزرگ دین می

 کند بی آنکه خاطر کسی آزرده شود؟ بهائیت رفته و آنان را دوستان خود معرفی می ضاله  به دیدار بزرگان فرقه 

سکوت علما و بزرگان حوزه، بهائیان را به عنوان »مردان و زنان   در ادامه این نامه آمده است: چه شده است که در

کنند، در حالی که پشتشان گرم است به این که پدرشان جایگاهی در جمهوری اسالمی و در بزرگ ایرانی« معرفی می

آخوندی هم   جمهوری اسالمی که از قضا داعیه  میان علمای دین دارد؟ چه شده است که فرزند یکی از مقامات بلند پایه

گیرد و ابایی هم از  نشیند و با دوستان بهائی خویش عکس میضاله می  دارد به راحتی زیر عکس بنیانگذار آن فرقه 

 کند؟ها ندارد و کسی هم اعتراضی نمی انتشار این عکس

دانشجویان نگران زبیرهایی ایم امثال زبیرها؛ و امروز هم ما در پایان این نامه آمده است: در تاریخ کم نداشته ... 

منحرفانی چون بهائیان، اسالم را   اند و دارند با تطهیر چهرههستیم که در انقالب اسالمی و در قلب اسالم رسوخ کرده 

خواهیم با تبیین مرزهای حق و دلسوزان اسالم عزیز می  کنند که مطلوب دشمنان اسالم باشد. از همه طوری معنا می

های نفاق را بدرند تا مبادا دوباره غبار فتنه بلند شود و  یخته شدن حق و باطل را گرفته و پرده باطل جلوی در هم آم

 مسیر حق را بر مردم بپوشاند.

 

 

 

 

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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