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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 شبستان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷آبان   ۲۶]تاریخ:[ 

 

 شناخت امام زمان )عج( در وبالگ "شمیم یار"

 کردن شیعه و سنی از سنت نبوی و مهدویت از اهداف فرق ضاله است.  منحرف

ها: رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سرپل ذهاب، فرق ضاله را از عوامل صهیونیسم در منحرف ساختن  استان

 مسلمانان از عقاید مهدوی و سنت نبوی دانست.

آبان در    ۲۵ای با حضور بسیجیان روز گذشته سیج جلسه به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه به مناسبت هفته ب

 بسیج سپاه شهرستان سر پل ذهاب برگزار شد.

های دشمنان در  رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سرپل ذهاب، با اشاره به حربه  ،اله فاضلیاالسالم حجتحجت

شوند و همه ما باید های وهابیت و بهائیت از سوی صهیونیسم حمایت میکمرنگ کردن نام اسالم در جهان، گفت: فرقه 

 به هوشیارانه با آن مقابله کنیم.

های ای دشمن اشاره کرد و افزود: بررسی و چگونگی پیدایش فرقه هوی به نقش موثر بسیجیان در خنثی کردن توطئه

 ضاله فرقه بهائیت و وهابیت وظیفه تک تک مسلمانان است.

ها از دست پروردهای استکبار هستند که در ممالک اسالمی برای مبارزه االسالم فاضلی، گفت: هر دو این فرقه حجت

 اند. ریزی شدهعلیه اسالم پی

غات اسالمی شهرستان سر پل ذهاب افزود: بهائیت در قالب به انحراف کشاندن عقاید مهدویت در بین رئیس اداره تبلی

 تشیع و وهابیت با هدف محدود کردن سنت نبوی در بین اهل سنت به وجود آمدند.

در   کردند کهوی تصریح کرد: در زمان های قبل بهائیت را روسیه تزاری و وهابیت را بریتانیای کبیر حمایت می

 کند.های اخیر رژیم اشغالگر صهیونیسم هر دو فرقه را حمایت میسال

 

 

 

 

 

 

 

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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