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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[

 

 حوزهخبرگزاری رسمی  سایت:[]برگرفته از 

 ۱۳۹۷آذر  ۱۵ ]تاریخ:[

 

 یتلخاب دیاالسالم مج حجت

 :یدر جمع طالب تاکستان یخبرگان رهبر عضو

 کرده است جادیاست که انگلستان ا یدوم تیهمان باب «یمانی»

کرده است،   جادیاست که انگلستان ا یدوم تیهمان باب ،یمانیکه  نیا انیبا ب یتلخاب نیحجت االسالم والمسلم /حوزه

 یعیانحراف جامعه ش یرا برا یمانیلذا استعمار َعلَم  افتند،یدست ن یچندان تیبه موفق تییو بها تیگفت: چون باب

 ...کرد تیتقو

ارائه کرد و گفت: چند وقت   نیقزو یضاله در اطراف روستاها  یفرقه ها غیدر رابطه با حضور و تبل یحاتیتوض یو

را برپا نموده بود   یجلسه ا نیشهرستان قزو کینزد یاز روستا  یک یکردستان دعوت شده و در  شیاز دراو یک ی شیپ

  نیمجلس را بر عهده داشتم و مدعو یلمبرداریشد که بعدها اذعان کرد که من تنها ف یادیز یکه با مدعو آن صحبت ها

 .بودند یگریافراد د

دعوت به احمد   یرا برا ییشهرستان تاکستان شب نامه ها یاز روستاها یک یدر  یافزود: حت دوستیاالسالم عل حجت

منتشر شده بود  یمانیدر رابطه با دعوت احمد الحسن  یحاتیشب نامه ها توض نیش کرده بودند؛ در اپخ یمانیالحسن 

دور افتاده شهرستان تاکستان آمده بودند و  یستاهاافراد مشخص شد که از اصفهان به رو  نیا یریکه پس از دستگ 

 .کردند یشبنامه پخش م

به  تییو بها تیکرده است، اذعان داشت: چون باب جادیاست که انگلستان ا یدوم تیهمان باب ،یمانیکه  نیا انیبا ب یو

 .کرد تیتقو یعیانحراف جامعه ش یرا برا یمانیلذا استعمار َعلَم  افتند،یدست ن یچندان تیموفق

  یمانع ظهور امام زمان)عج( م نیرا بزرگتر ونیها روحان یمانیکه  نیتاکستان با اشاره به ا یطالب و فضال ندهینما

 ییضمن شناسا دیکنند؛ با یم قیتشو دیمواجهه با مراجع تقل ی مردم را برا یمانیدانند، خاطرنشان کرد: فرقه ضاله 

 .. .میمقابلشان داشته باش ررا د یشفاف یریضاله، موضع گ یتفکرات فرقه ها قیدق

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

