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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[

 

 سحام نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱٣۹۵خرداد   ٣]تاریخ:[ 

 

 ی انسانی بوده که اشکال هم ندارد مالقات فائزه هاشمی با زندانی زن بهایی یک عاطفههللا مقدس: آیت

های های اصفهان و چهار محال بختیاری )سالهللا محمدعلی مقدس، امام جمعه سابق اصفهان و حاکم شرع استانآیت

مالقات فائزه هاشمی با شهروند مندان خود درباره »ای از شاگردان و عالقه (، در پاسخ به سوال عده ۱٣۸۰تا  ۱٣۵۷

 « .ی انسانی بوده که ایشان ابراز کرده و اشکال هم نداردزندانی بهایی« گفت: »این یک عاطفه 

هللا محمدعلی مقدس »امین و معتمد« اکثریت مراجع تقلید در ایران است، وی از نمایندگان به گزارش آمدنیوز، آیت

لنکرانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و صانعی   آیات خمینی، اراکی، منتظری، بهجت، فاضل

 .باشدمی

مندان خود درباره »ارتباط با بهاییان« نوشته است: فقیه در پاسخ به این سوال شاگردان و عالقهاین نماینده سابق ولی

ایشان جواب دادند که: »با آنها   ، که معامله و معاشرت با بهاییان چه صورتی دارد؟۴۲من از امام استفتاء کردم، سال  

معامله نشود، ولی جان و مال آنها تا در بالد اسالمی و تحت حکومت اسالمی هستند، محفوظ است، اما مسلمانان با 

 «.آنها معامله نکنند

اری که  چنین درباره »مالقات فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی« شهروند بهایی زندانی گفته است: »کهللا مقدس همآیت

ی انسانی بوده که ایشان ابراز کرده و اشکال هم ندارد. ولی از  خانم هاشمی انجام داده از نظر انسانی، این یک عاطفه

العملی که در جامعه دارد، گاهی ممکن است یک کار مباح حتی از کارهای حرام بیشتر عکس نظر اجتماعی و عکس

خواستند بروند باید صورت عمومی اعالم شود، اگر می کار بهه اینالعمل منفی و بد داشته باشد. شایسته نبوده ک

ها کار مناسبی نبوده. لیکن این عکس که عکس بگیرند و… ایندادند، اما این خصوصی بازدیدشان را انجام می

 «.گونه هم که انجام شده تندروی است و اصال جالب نیستهای این العمل
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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