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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[

 

 دویچه وله ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣آذر   ١٣] ٢٠١۴دسامبر  ۴]تاریخ:[ 

 

 امام جمعه رفسنجان: بهائیان نجس هستند و باید از شهر بروند 

بهائیان بر طبق فتوای مراجع جمعه رفسنجان، در جمع مسئوالن این شهر اظهار داشت که پور، امامعباس رمضانی

"نجس" هستند و خرید و فروش با آنها حرام است. به گفته وی "خواسته مردم برای رفتن آنها از این شهر باید تحقق 

 ".یابد

جمعه رفسنجان در جمع  پور، امامدسامبر( عباس رمضانی ۴آذر/   ١٣شنبه )به گزارش خبرگزاری فارس، روز پنج

اطالعی مردم به  مسئوالن این شهر اظهار داشت که برخی از بهائیان در بین مردم عادی زندگی کرده و بر اثر بی

 .کسب و کار مشغولند

د که بهائیان با یهودیان وی با اشاره به اینکه برخی یهودیان نیز در بازار رفسنجان به کسب و کار مشغولند، تأکید کر

 .جمعه رفسنجان انجام معامله با بهائیان را حرام اعالم کردتفاوت دارند و بر اساس فتوای مراجع "نجس" هستند. امام

های زیادی در شهرمان به  او با اشاره به اینکه این موضوع در قرآن هم آمده تصریح کرد: »این فرقه کارها و برنامه

 .»حق مردم که نباید در این شهر باشند، باید تحقق یابدته به وجود آوردند و خواس

ای، رهبر جمهوری اسالمی، در پاسخ به سئوالی که از او درباره بهائیان شده، اینگونه پاسخ داده است:  هللا خامنهآیت

ت مسری در »جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوب

 .»تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند

 هاتعطیلی محل کسب بهائیان در شهرستان

شهروند بهایی در شهرهای   ۷٩به گزارش سرویس خبری جامعه جهانی بهایی، در آبان ماه امسال، محل کسب 

فسنجان و جیرفت پلمپ شدند. در همان ماه محل کسب شش شهروند بهایی در نشتارود مازندران نیز پلمپ کرمان، ر

 .شد

آباد و ویالشهر نیز دو کارگاه تولیدی قارچ و کیف چرمی متعلق به دو شهروند بهایی به طور هم در شهرهای نجف

زمان منازل تعدادی  ها ضبط شد. همر تولیدی آن زمان توسط ماموران اداره اطالعات اصفهان، تعطیل و وسایل و ابزا

 .دیگر از بهاییان ساکن این دو شهر مورد بازرسی ماموران قرارگرفت

سال   ١۵های خود هستند، که هریک بالغ بر اکنون در زندان و در حال گذراندن محکومیترهبران جامعه بهایی هم

 .شوندب احضار و بیشتر آنها روانه زندان میاست. تعداد زیادی از شهروندان بهایی نیز به طور مرت

گاه به صرف بهایی این در حالی است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران مدعی آن است که "مسئوالن هیچ

اند، چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار  بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده

 ."توان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کردمیاست و ن

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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