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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:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۹۱دی  ۲۹تاریخ:[ ]

 

 کاشان

 هنری کاشان:رئیس حوزه 

 اگر بصیرت نواب نبود ما بهایی بودیم

خبرگزاری فارس: رئیس حوزه هنری کاشان گفت: اگر بصیرت نواب صفوی و فدائیان اسالم نبود فرقه بهائیت بر 

 شد و ما بهایی بودیم.جامعه ایران حاکم می

اظهار داشت: در شرایطی  به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، محمد قنبری در مراسم بزرگداشت نواب صفوی

که رژیم پهلوی سعی در جایگزین کردن فرقه بهائیت به جای مکتب تشیع داشت و کسی جرأت مخالفت نداشت پرچم 

 فدائیان اسالم را برافراشت و به مخالفت با این فرقه پرداخت.

ای بود که اب به گونههای نواب صفوی دانست و افزود: دوراندیشی و بصیرت نووی بصیرت را از مهمترین ویژگی

گیری اسرائیل با هشدار دید و در شرایطی که حرفی از اسرائیل نبود او با درک شکلسال آینده خود را می ۱۰۰او تا 

 کند.ها را برای کمک به فلسطین آماده میبه مردم سوریه و لبنان، آن

اسالمی، نواب صفوی در زمانی دست به رئیس حوزه هنری کاشان با اشاره به مشترکات فدائیان اسالم و مؤتلفه 

افشاگری و مبارزه زد که اسالم در مظلومیت بود و بیداری اسالمی به مانند امروز وجود نداشت و قیام در آن برهه 

 نیازمند جرأت بسیاری بود.

یق بود های نواب صفوی دانست و خاطر نشان کرد: ایشان اهل تحقها و ویژگیوی علم و آگاهی را از دیگر خصیصه

شد و حکم علما ها ناامید میسازی آنکرد و زمانی که نسبت به آگاهها با مخالفان خود مباحثه میای که مدتبه گونه

 کرد.ها میشد، اقدام به کشتن آنمبنی بر ارتدادشان صادر می

کر و عنوان کرد: های نواب صفوی ذگرایی و اخالص را از دیگر ویژگیمداری، مردمی بودن، عملقنبری مرجعیت

سال به عنوان سمبل و الگوی مبارزه با  ۷۰ها از ایشان الگویی ساخته که امروز پس از گذشتن وجود این ویژگی

 شود.استکبار معرفی می

وی با تأکید بر لزوم معرفی نواب صفوی به قشر جوان جامعه یادآور شد: در شرایط فعلی و با وجود بیداری اسالمی 

های مختلف بخش جوانان کشور در عرصهای جوان، مبارز، بصیر و آگاه الهاموی به عنوان طلبهدر دنیا نواب صف

 سیاسی، اجتماعی و مذهبی باشد.

مراسم بزرگداشت نواب صفوی به همت حزب مؤتلفه اسالمی دفتر کاشان با حضور حجت االسالم بابایی معاون 

 والن این شهرستان در این دفتر برگزار شد.سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان و جمعی از مسئ

 

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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