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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[

 

 بسیجخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶مرداد   ۲۸]تاریخ:[ 

 

 !تولد برگزاری جشن بهائیت جهت تکاپوی

العدل جهت برگزاری جشن تولد برای میرزا حسینعلی نوری، اعضای این  سوی بیتدر پی دستورات صادر شده از  

 .اند تا به هر نحو ممکن این فرمان را اجرایی کنندفرقه به تکاپو افتاده

شود، به تازگی طی حکمی خواستار دهی به بهائیان محسوب میالعدل که مرکز خطبه گزارش خبرگزاری بسیج، بیت

گذار این فرقه شده است.  اشکوهی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد میرزاحسینعلی نوری، بنیانهای ببرگزاری جشن 

هویت با سراسیمگی خاصی در حال تالش و انجام برخی اقدامات جهت در همین راستا عناصر این فرقه ضاله و بی 

ین( و همین طور بهائیان به اجرایی شدن این فرمان هستند تا با حضور مسلمانان فریب خورده و جذب شده )محب

 .ای بپردازندهای درون فرقه اصطالح دورافتاده از فرقه به برپایی جشن

ای که به همین منظور در یکی از مناطق شهر شیراز تشکیل شده است، با اشاره به اهمیت بر همین اساس در جلسه 

ئیان ایران خواسته شده تا به صورت  برگزاری این جشن در راستای کسب جایگاه و کسب هویت در جامعه، از بها

 .هماهنگ در برپایی این مراسم اقدام کنند

هایی با محتوای جایگاه میرزا حسینعلی نوری معروف به یکی دیگر از بندهای حکم صادر شده تهیه و پخش فیلم

ده را محو جذابیت نمایی و غلو جهت جذابیت بصری و تصویری است تا بیننبهاءهللا و ارض قدس با استفاده از بزرگ

 .آن کند

طبق تقویم بهائیت مقرر شده تا این مراسم، در اواخر مهر ماه سال جاری در اقصی نقاط کشور برگزار شود. بر 

میالدی( در   ۲۰۱۶ -۲۰۲۱اساس دستورات صادر شده از سوی مرکزیت فرقه موسوم به نقشه پنج ساله چهارم )

 :ها در ادامه حیات بهائیت ابراز شده استخصوص نقش ویژه این برنامه

ها، بزرگداشت ایام متبرکه در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است. برگزاری شکوهمند این جشن »

ه و بیشترین تعداد هایی را برای بهائیان در اقصی نقاط دنیا فراهم خواهد ساخت تا با تبلیغاتی وسیع جان گرفتفرصت

ممکن از دوستان، آشنایان و نیز دیگران را از همه سطوح اجتماعی به این جلسه دعوت کنند و طی فرآیندی با فریب 

ها به هر نحو ممکن مطمئناً موجب افزایش این درک خواهد شد که  این افراد آنها را جذب کنند. برگزاری این جشن 

 « .گرددست و باعث تقویت هویت بهایی میرعایت این ایام تماماً به سود ما ا

بر اساس نقشه پنج ساله چهارم بهائیان برگزاری جشن دویستمین سالروز تولد میرزا حسینعلی نوری معروف به 

میالدی(،   ۲۰۲۱میالدی( و مرگ عباس افندی ) ۲۰۱۹محمد شیرازی معروف به باب )میالدی(، علی  ۲۰۱۷هللا )بهاء

 .باشندطی این پنج سال می  جزو سه ایام متبرکه خاص

اند تا بتوانند هویت آنچه مسلم است بهائیان بدین جهت تمام هم و غم خود را معطوف به برگزاری این مراسمات کرده

 .جعلی خویش را به اثبات برسانند و تمام هجویات خود را پیرامون این فرقه با دستاویزی تاریخی به اثبات برسانند

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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