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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱خرداد   ۳ ]تاریخ:[

 

 هادی)ع(؛بیانیه جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی به مناسبت شهادت امام 

 . طراحی محافل صهیونیست علیه امام هادی )ع( با موجی عظیم در دنیا مواجه خواهد شد 

ای که با طراحی محافل صهیونیستی علیه ای اعالم کرد: توطئهخبرگزاری فارس: جمعیت ایثارگران با صدور بیانیه

تر از گذشته معارف امام هادی)ع( د که تشنه شو)ع( راه افتاده، با موجی عظیم در دنیا مواجه میها و امام هادی ارزش

 .را خواهد جست

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی به مناسبت سالروز شهادت دهمین 

در حالی تمامی دوستداران اهل بیت)ع( در  ای اعالم کرد:ستاره آسمان والیت، حضرت امام هادی)ع( با صدور بیانیه

شرمانه و فقدان آن گوهر تابناک عزادار هستند که جریان وهابیت و بهاییت با طراحی محافل صهیونیستی، بیغم 

اند که افزایش رو به رشد  وقیحانه در راستای قداست ستیزی، اهانت به ساحت مقدس امام هادی)ع( را هدف قرار داده

ها بیش  م را در خصوص مبارزه جدی با این اهانت ها لزوم بیداری شیعیان به خصوص علما و مراجع اسالاین هجمه 

 .نمایداز پیش روشن می

 ... 

ها  ای که جریان وهابیت و بهائیت با طراحی محافل صهیونیستی علیه ارزشکند: البته با این توطئهاین بیانیه تاکید می

تر از گذشته مفاهیم ناب  گرفت که تشنه)ع( راه انداخته، خواهید دید موجی عظیم در دنیا شکل خواهد و امام هادی 

  اهد جست آن روز را خواهیم دید کهانسانی و الهی را از چشمه جوشان معارف اهل بیت و امام هادی)ع( خو

 .اندیشمندان و حق خواهان عالم، نوای »من هو امام الهادی؟« را سر خواهند داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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