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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[

 

 تسنیمخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 

 بهائیان کافر و مرتد هستندهای اسالمی است/ معاشرت، رفاقت و دوستی با بهائیان خالف آموزه

شرقی در مجلس خبرگان با بیان اینکه فرقه بهائیت ساخته و پرداخته استعمار است، گفت: نماینده مردم آذربایجان

 .های اسالمی استمعاشرت، رفاقت و دوستی با بهائیان خالف آموزه

وگو با خبرنگار سیاسی در گفت شرقی درمجلس خبرگانهللا محسن مجتهدشبستری نماینده مردم آذربایجانآیت

ای است که تراشیده و ساخته و پرداخته استعمار است، گفت: اینکه فرقه ضاله بهائیت، فرقه خبرگزاری تسنیم، با بیان

امام زمان بوده  محمد علی باب سران این فرقه انحرافی هیچ منبع و مدرکی برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر اینکه

 .اساس استاساس ادعاهای آنها بی ندارند و بر همین

استعمارگران  به اسم مذهب شناخت، ادامه داد: بهائیت فرقه سیاسی است که توان این فرقه را وی با تاکید بر اینکه نمی

 .اندآن را ایجاد کرده 

ای شوم خود در  هجمعه تبریز با بیان اینکه استعمارگرانی مانند انگلیس فرقه بهائیت را برای رسیدن به خواستهامام

کشورهای مختلفی از جمله ایران ایجاد کردند، افزود: افرادی با تطمیع مرید این فرقه انحرافی شدند، اما باید گفته شود 

 .مریدان این فرقه جزو مسلمانان نیستند و کفار و مرتد هستند و حکم نجاست را دارند

اشرت با بهائیان چه حکمی در اسالم دارد، گفت: با توجه به  هللا مجتهدشبستری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه معآیت

االمکان براساس ضرورت انجام شود چون ممکن است اخالق اسالم وجود دارد معاشرت با کفار حتی احکامی که در

 .و افکار آنها در میان مسلمانان رسوخ کند

ا یکی از سران ارشد این فرقه به نام فریبا رفسنجانی بهللا اکبر هاشمیوی درباره دیدار فائزه هاشمی دختر آیت

های اسالمی است، چون دین ما این اجازه را  آبادی، ادامه داد: معاشرت، رفاقت و دوستی با بهائیان خالف آموزهکمال

 .به ما نداده است

ر و مرتدان معاشرت شرقی در مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه تنها در مقام ضرورت باید با کفانماینده مردم آذربایجان

های آنها خالف رویه اسالم است و باعث تقویت آنها شود، ای که آموزهکرد، تصریح کرد: حمایت از اعضای فرقه 

 .درست و جایز نیست

 

 

 

 

 

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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