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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[

 

 سایت:[ آینده روشن]وب

 ۱۵:۴۳ساعت  ۱۳۸۷بهمن  ۲۰یکشنبه  ]تاریخ:[

 ۲۷۸۲۸مطلب: کد 

 

 عج( هراسناک هستند) یمهدکشورهای غربی از ظهور حضرت 

عصر یولآباد )استان هرمزگان( گفت: کشورهای غربی از ظهور حضرت سرپرست اداره تبلیغات اسالمی حاجی

 عج( هراسناک هستند) یمهدکشورهای غربی از ظهور حضرت  .عج( هراسناک هستند و محقق خواهد شد)

)استان هرمزگان(،  آبادیحاجبه گزارش روز یکشنبه آینده روشن، به نقل از روابط عمومی اداره تبلیغات اسالمی 

آباد در شهرستان حاجی« عج() یمهدره( و ) ینیخمانقالب »نصیری در مراسم گفتمان دینی با موضوع  االسالمحجت

با استناد به آیات و روایات قرآن کریم مطالبی را عج( ) یمهدهای ظهور حضرت هرمزگان در خصوص آثار و نشانه

 .های الهی بر روی زمین خواندعج( را ذخیره حجتعصر )یولوی حضرت  .بیان کرد

کردن  رنگکمهای انحرافی که در های مختلفی از جمله بهاییت، وهابیت و دیگر فرقهها و گروهنصیری همچنین فرقه

های مختلفی با این عقیده و وعده الهی وی گفت: گروه .له در جامعه برشمردظهور آن حضرت نقش دارند را فرقه ضا

کنند که این مهم را از ذهن جوانان و مردم ما پاک کنند و هایی میآشکار و مخفیانه فعالیت صورتبهمخالف هستند و 

 .ف بکشانندهای ننگین خود را بر مردم باالخص قشر جوان ما تحمیل کنند تا جوانان را به انحرالکه

نصیری افزود: اینها باید شناسایی و مجازات شوند تا دیگر مستکبران بدانند کشور اسالمی ایران به رهبری پیامبرگونه 

سرپرست اداره تبلیغات اسالمی  .عج( شکل گرفت) یمهدره(، خون شهدا و حکومت حضرت ) ینیخمحضرت امام 

از ضروریات انتظار فرج بیان و تصریح کرد: وظیفه دینی عج( را حجت )، نقش مردم در ظهور حضرت آبادیحاج

 .ماست که زمینه را برای ظهور آن حضرت فراهم سازیم

ملت ایران  العادهخارقپیروزی  کهیهنگامپیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت:  یریگشکلوی در ادامه به 

های آن نمودند و آن عی در انکار و فرو کاستن از ارزشتحقق یافت و آثار و نتایج آن بر مستکبران آشکار شد، آنان س

که در هر گوشه جهان ممکن است حرکتی را به وجود آورد قلمداد کردند اما مطلب  بخشیآزادرا در حد یک جنبش 

 .چیز دیگری بود و مستکبران آن را دریافته بودند

ره(، شهدا و آمادگی معنوی جهت حضور آن ل )راحهای امام وی تصریح کرد: یکی از وظایف همه ما دفاع از آرمان

بر اساس این گزارش؛ مراسم گفتمان دینی با موضوع  .عج( استعصر )یولیگانه منجی عالم بشریت، حضرت 

 .آباد هرمزگان برگزار شددر شهرستان حاجی« عج() یمهدره( و ) ینیخمانقالب »

، آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی، چگونگی های انحرافی به جواناناین مراسم با هدف شناساندن فرقه

 .عج( این شهر برگزار شدالزمان )عج( در مسجد صاحب) یمهدظهور حضرت 

 

 

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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