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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[

 

 جهان نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آذر  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 نیبه منافق یمنتظر هللاتیدرباره کمک آ یهرند صفار ادداشتی

درباره  یمنتظر هللاتیدفتر آ  یاز اعضا یک یبه نقل قول  یاسبق فرهنگ و ارشاد اسالم ریوز یهرند صفار نیحس

 .واکنش نشان داده است انیو بهائ نیمنافق یهااو به خانواده یهاکمک

 چسبدینم تیلکه به دامن مرجع نیا

لکه به دامن   نیو با عنوان "ا یکه به صورت اختصاص   ی صفارهرند نیحس ادداشتیگزارش جهان نیوز، متن کامل  به

 :است لیقرار داده به شرح ذ میتسن اری" در اختچسبدینم تیمرجع

که - یمنتظر هللاتیدفتر مرحوم آ یاز اعضا یک ی ،یلطف یمجتب یها، آقا در رسانه  افتهیانتشار  یهاگزارش براساس

قبل   یمنتظر یگفته است "مرحوم آقا یامناظره یط را  یاخ -شودی م ادیآن دفتر  یرسان از او به عنوان مسئول اطالع

 ."کردیم یکمک مال نیو منافق یاتوده ،ییبها مسلمان،اعم از  انیزندان یهاو بعد از انقالب به خانواده

از  دیادعا را در مقام تمج نیا  یروشن است که و ،یمنتظر ی آقا دیمر نیا یشده از سو انیمطالب ب ریسا اقیس از

 یاعتبار مخدوش شده مرحوم منتظر ماندهی کرده و قاعدتا  قصد ضربه زدن به باق انیمخدوم خود ب یاحساسات انسان

او ظاهر  یهادگاهیو مرّوج د وچراچونی مدافع ب لیوک تبارها در قام ر،یاخ یهادر سال نکهیرا نداشته است، چه ا

 .شده است

با قبول  انا  یاح ایکند و  بیرا تکذ ییادعاها نیچن نکهیکوتاه است و او عاجز از ا ایاز دن یمنتظر یدست آقا اکنون

است؟   زیادعا و شبهات مترتّب بر آن جا نیسکوت در قبال چن ای. اما آدیاقدام برآ  نیا هیانتساب آن به خود در مقام توج

 امام زمان میکرد که به جنگ مستق یکسان میزمان)عج( را تقد امامسهم مبارک  شودیشبهه که چگونه م نیا ایآ

 کند؟  دایپ نیو بزرگان ساحت د انیمتول یآن هم از سو ،یپاسخ درخور دیدشمنان خدا( نبا گریو د هاییاند )بهابرخاسته

و   یفرقه استعمار نیا یشبکه جهان هیالحماتحت ما  یمستق شانیهاو خانواده تیآنجا که محکومان فرقه ضالّه بهائ از

  نیاست، همچنان که ا یلوحو نشانه ساده موردیب شانیا یهاخانواده درباره سرنوشت یقرار دارند، نگران یلیاسرائ

هم متوجه  یتیو تازه اگر مسئول جاستینفاق، ب التیتشک  یسازمان اتاقدام  لیبه دل نیدر خصوص خانواده منافق ینگران

 ... .تیاست و نه دستگاه مرجع یمسئول حکومت یباشد، مربوط به نهادها ییجا

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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