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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ دقیانوس

 ۱۳۹۳دی   ۳۰]تاریخ:[ 

 

 امام جمعه جیرفت در جمع خبرنگاران:  

نجاست هستند/مردم طبق فتوای مراجع از معاشرت و معامله با این فرقه ضاله  پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به 

  اجتناب کنند

همه پیروان فرقه گمراه بهائیت   در همین رابطه مقام معظم رهبری می فرمایند: امام جمعه جیرفت تصریح کرد: 

 اب کرد.محکوم به نجاست هستند و از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله باید اجتن

حجت االسالم والمسلمین رضا کرمی پور در جمع خبرنگاران با اشاره به   به گزارش پایگاه اطالع رسانی دقیانوس

ادیان آسمانی اگر دستخوش انحرافاتی قرار گرفته ولیکن   جایگاه ادیان آسمانی و وجه تمایز آنها با فرق ضاله افزود:

 مورد احترام می باشند.

ضاله را با اهداف تفرقه افکنی و دست پروده استکبار دانست و بر ضرورت هوشیاری مردم  امام جمعه جیرفت فرق

 در برابر افکار آنها تاکید کرد.

  یا علی، پیامبر اکرم خطاب به موال علی )ع( فرمودند: وی با اشاره به روایتی از حضرت پیامبر )ص( تصریح کرد:

 نحرف و یک گروه نجات یافته شدند.گروه م ۷۰گروه تقسیم شدند که  ۷۱امت موسی به 

  ۷۱گروه تقسیم شدند که  ۷۲امت عیسی به  پیامبر فرمودند: امام جمعه جیرفت ادامه روایت فوق را اینگونه بیان کرد:

گروه منحرف و یک گروه نجات   ۷۲گروه تقسیم شدند که  ۷۳گروه باطل و یک گروه نجات پیدا کرد و امت من به 

 یافتند.

در طول تاریخ اسالم متاسفانه هم در بین اهل تشییع و هم  ر تعمق در روایت یاد شده خاطر نشان کرد:وی با تاکید ب

اهل تسنن گروه هایی با هدف تفرقه بین مسلمین ایجاد شده است که همه این توطئه ها به استبکار و انگلیس به خاطر 

 شیطنت هایی که دارند برمی گردد. 

  ور با بیان این مطلب که استبکار با هدف تفرقه بین سه کشور بزرگ اسالمی ایران،حجت االسالم والمسلمین کرمی پ

 عربستان و پاکستان اقدام به چنین کاری کرد شناخت زیربنایی از اهداف این گروه ها را خواستار شد. 

سه نفر دنبال  سپاه صحابه در پاکستان و بهائیت در ایران به سرکردگی  ایجاد فرقه وهابیت در عربستان، وی گفت:

 شد.

در کشور عربستان موفق شدند و وهابیت در حال حاکمیت است که یک گروه صد   امام جمعه جیرفت اظهارداشت:

 درصد منحرف و دست بافته انگلیس می باشد ولی در ایران بابی گری نتوانست کاری از پیش ببرد.

م از جمله علت شکست فرقه ضاله بهائیت دانست و  وی جمعیت شیعه و اعتقادات محکم دینی را بر پایه دین مبین اسال

 در حکومت شاه هم تصمیم به انجام یک سری کارها شد ولی موج مسلمانان وشعیان اهداف آنها را نابود کرد. گفت:

فرق ضاله سپاه صحابه به صورت پنچاه پنچاه در کشور پاکستان در حال   امام جمعه جیرفت با ابراز تاسف بیان کرد:

 ستند. فعالیت ه

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

”ای اهل ایمان مشرکین نجس   سوره توبه می فرمایند: ۲۸خداوند در آیه   وی با استناد به آیاتی از قران کریم گفت:

هستند” و ما به کسانی مشرک می گوئیم که خدا را قبول ندارد و نبوت پیامبر را نیز قبول نداشته باشد و یا اینکه یکی  

 از ضروریات دین را انکار کند.

 بر اساس آیات قرآن مومنین باید نسبت به مشرکین تنفر داشته باشند. د حوزه و دانشگاه افزود:این استا

در رابطه با قطع رابطه اقتصادی با کفار خداوند در قرآن می فرماید: به خاطرحفظ دین باید با آنها قطع  وی گفت:

 س حکمت الهی است.رابطه اقتصادی کرد و باید این نکته مد نظر باشد که احکام دین بر اسا

اگر کسی یک عملی را بر خالف دین   حجت االسالم والمسلمین کرمی پور با بیان روایتی از امام صادق )ع( گفت:

 اسالم انجام بدهد مشرک است. 

بابی گری و بهائیت یک گروه صد در صد منحرف هستند   وی با بیان برخی از تفکرات فرق با بی گری اظهارداشت:

 نجس هستند.  مراجع اسالم آنها را رد کرده و گفته اند،که همه 

بر اساس نظر علما و مراجع آداب و معاشرت،دوستی و معامله با این افراد بر خالف   امام جمعه جیرفت ادامه داد:

 سیر اسالمی است و نباید بااین افراد دوستی کرد. 

دوستی با این افراد اشکال دارد و در   کریم تصریح کرد: حجت االسالم والمسلمین کرمی پور با استاند به آیاتی از قرآن 

قرآن آمده است” سرپرست و ولی خودتان را غیر مومن قرار ندهید و اگر کسی این کار را انجام بدهد به این معنا 

 است که در راه خدا نیست .

ی را به عنوان باب به بهائیت یک گروه منحرفی هستند چونکه ختم نبوت را قبول ندارند و شخص وی اظهارداشت:

 عنوان رهبرشان قبول دارند. 

امام جمعه جیرفت خطاب به مردم آحاد جامعه اسالمی گفت:بر اساس احکام اسالم اگر به آنها دست بدهید در حالیکه 

 دست یک نفر مرطوب باشد باید دستتان را آب بکشید زیرا نجس شده است.

این افراد خالی و پاک شود و همچنین در آمد و رفت ها به خانه های   بازار کسب و کار باید از وجود وی ادامه داد: 

 مردم باید مراقبت صورت بگیرد.

مقام معظم رهبری و آیت   حجت السالم والمسلمین کرمی پور با بیان فتوای مراجع تقلید از جمله حضرت امام راحل، 

 فروش و غیره با بهائیان حرام است. حضرت امام می فرمایند:هر نوع معامله و خرید و  هللا مکارم افزود:

همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست   در همین رابطه مقام معظم رهبری می فرمایند: وی تصریح کرد:

 هستند و از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله باید اجتناب کرد. 

  آیت هللا مکارم نیز در این رابطه فتوا داده اند که:  کارم گفت:این کارشناس حوزه دین در پایان با بیان فتوای آیت هللا م

”معامله با اعضای فرقه ضاله جایز نیست” که بر اساس نظر مراجع نیاز است مردم اطالع داشته باشند که این فرق  

 دست پروه استکبار هستند. 

وانی دارد و تعدادی از آنها در  گفتنی است فرقه ضاله بهائیت در جنوب کرمان و بخصوص شهرستان جیرفت نیز پیر

همین شهر فعالیت اقتصادی و داد و ستد نیز انجام می دهند و با توجه به فتوای مراجع مبنی بر حرام بودن داد و ستد  

و معاشرت با پیروان این فرقه می طلبد مسئولین نسبت به این موضوع چاره اندیشی نمایند تا مردم از روی نا آگاهی  

 و داد وستد نکنند. با آنها معامله

یکی از سران مرکزی تشکیالت بهائیت در جنوب استان کرمان به جرم توزیع   همچنین الزم بذکر است سال گذشته

 گسترده مواد مخدر صنعتی )شیشه، کراک، کریستال( دستگیر شد.

 

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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