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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[

 

 بهائیت]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹تیر  ۹]تاریخ:[ 

 

 بهائیت فعالیت خود را به صورت علني گسترش داده است *

آذربایجان شرقي گفت: فرقه ضاله بهائیت فعالیت خود را به صورت علني گسترش داده است و در  نماینده ولي فقیه در 

 .اندجاهاي مختلف نفوذ كرده

شرمي و پررویي اظهار وي اظهار داشت: اطالعاتي در دست است كه این فرقه فعالیت خود را گسترش داده و با بي 

 .كندوجود مي

نام در مدارس و یا اشتغال در ادارات مذهب خود را  افزود: برخي از این افراد در زمان ثبتهللا مجتهد شبستري آیت

 .اندكنند و البته برخي دیگر نیز به صورت مخفي در مراكز مختلف نفوذ كردهبهائیت اعالم مي

ق ضاله است كه در  اي به این فروي تاكید كرد: بزرگداشت ایام خاصي مانند نیمه شعبان باشكوه هر چه بیشتر ضربه 

 .اندتر شدهاین اواخر بسیار فعال 

اظهار داشت: عالوه بر فعالیت  ۱۳۸۸نماینده ولي فقیه در آذربایجان شرقي با اشاره به نقش بهائیت در حوادث سال 

 .نیز حضور داشتند هانیز عالوه بر فریب خوردگان داخلي، از بهائي ۱۳۸۸در شرایط كنوني، در جریان فتنه 

ها تضعیف انقالب است كه براي كوري چشم آنان  هللا مجتهد شبستري تصریح كرد: هدف آنان از این فعالیتآیت

 .شودهاي نیمه شعبان باشكوه هر چه بیشتري برگزار ميبرنامه

 سازي زمینه ظهور استوظایف منتظران آماده

د كرد: وظایف منتظران نشستن و سكون نیست نماینده ولي فقیه در آذربایجان شرقي با اشاره به وظایف منتظران تاكی

 .بلكه یك منتظر حقیقي یاید شرایط و زمینه ظهور را فراهم كند

سازي زمینه ظهور وي افزود: منتظران حقیقي در اسالم جایگاه خاصي دارند و البته وظایف منتظران واقعي آماده

 .است

ا را اصالح كنیم، فریضه امر به معروف و نهي از منكر را هامام جمعه تبریز خاطرنشان كرد: باید خویشتن و خانواده

 .تا حدامكان انجام دهیم و در این حالت و در شرایطي كه آمادگي را در خود ایجاد كردیم، منتظر ظهور باشیم

  سازي فرج دانست وهاي میالد حضرت مهدي )عج( را از جمله اقدامات آمادههللا مجتهد شبستري، برگزاري برنامهآیت

هاي میالد نباید به مجالس لهو و لعب تبدیل شود بلكه باید مورد تائید حضرت گفت: البته باید توجه داشت كه جشن

 .مهدي )عج( باشد

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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