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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[

 

 تسنیم خبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 رودها نمیبهاییمسلمان به دیدار  هللا نعیم آبادی در گفتگو با تسنیم:آیت

جمعه بندرعباس با بیان اینکه بهائیت از انگلستان آغاز شده و در خدمت بیگانگان است، دیدار فائزه هاشمی با امام

 .تعدادی از افراد این فرقه را مورد نفرت جامعه اسالمی دانست

گفت: نشست و برخاست با  ...ندرعباس جمعه بفقیه در استان هرمزگان و امامآبادی نماینده ولیهللا غالمعلی نعیمآیت

ها با رعایت مرزهای اسالمی نشست و تواند با بوداییغیرمسلمانان اگر برای اثرگذاری باشد، مانعی ندارد. انسان می 

برخاست کند، اما بهائیان ــ غیر از عقاید فاسدشان ــ یک جریان تند ضداسالمی و در تضاد با اسالم و در واقع یک  

 .ی هستندجریان جاسوس

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان امام راحل درباره فرقه ضاله بهائیت خاطرنشان 

شود و تا نگاه تندی به کنیم داد شوروی بلند میفرمودند "ما تا نگاه تندی به حزب توده میکرد: حضرت امام)ره( می

آید، چرا که حزب توده مجموعه جاسوسی شوروی بود و بهائیت هم می  شان درها صدایشود آمریکاییبهائیت می

 ".مجموعه جاسوسی آمریکاست

توانند از این رفت و آمدها استفاده سوء کنند، متذکر شد: ممکن است فردی خبری بر  وی با بیان اینکه بهائیان می

د. اینها یک جریان معمولی نیستند. زبانش جاری شود و اعضای این فرقه آن خبر را به جاهای دیگری منتقل کنن

 .بهائیت دین نیست، بلکه یک حرکت سیاسی است که از انگلستان آغاز شد و در خدمت بیگانگان هستند

آبادی درباره دیدار فائزه هاشمی با تعدادی از سرکردگان فرقه بهائیت تصریح کرد: هرکس این کار را  هللا نعیمآیت

ت. این کار عملی زشت و مورد نفرت جامعه اسالمی است، کار غلطی است و انسان  انجام داده کار خالفی کرده اس

 .زندمنطقی و مسلمان دست به این کار نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

