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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[

 

 تسنیمخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ١۳۹۳دی  ١ ]تاریخ:[

 

 هایی از تالش استاد پرورش در تربیت شاگرد علیه جریان بهائیتناگفته

کرد، اینها ها را تربیت میخیلی از جوان گوید: "استاد پرورش ضدبهائیت خبرگزاری تسنیم: امام جمعه اصفهان می

 ."ریختندهم مینشستند و آنها را از رده خارج کرده جلسات را به ها میرفتند در جلسات بهائیخودشان می

تی استاد سید اکبر پرورش از نگاه بزرگان کشور و های شخصیبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بیان ویژگی

کند. رساند و ما را بیش از پیش با شخصیت این چهره انقالبی آشنا میهایی میاصفهان، بدون شک ما را به نقطه

نژاد، امام جمعه اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری است که در دوران حضور  هللا سید یوسف طباطبائیآیت

 .رورش در مجلس شورای اسالمی با وی ارتباط بسیاری داشتمرحوم استاد پ

  :خوانیدنژاد با خبرنگاران تسنیم را در ادامه می هللا طباطبائیوگوی آیتمتن گفت

 "میریختند هم به را بهائیگری جلسات همیشه پرورش استاد شاگردان" ...

 .های قبل و بعد از انقالب ایشان بفرماییدانقالبی و فعالیتهای ایشان علیه بهائیت، تربیت جوانان تسنیم: از فعالیت

ها رفتند، در جلسات بهائیکرد. اینها خودشان میها را تربیت مینژاد: ضدبهائیت ایشان خیلی از جوان هللا طباطبائیآیت

رد. آقای پرورش  کای و آنها را از رده خارج میرفت در یک جلسه نشستند و از شاگردان مرحوم پرورش کسی میمی

کرد، حتی شاگردانشان که اهل حفظ روایت و قرآن بودند و در واقع  جای خودش در این زمینه فعالیت می هم که به 

جهت اند و بیخورد که چقدر زیبا تربیت شدهها غبطه میکرد که انسان به حال این بچه های خوبی را تربیت میبچه

 .ها محبوب و تأثیرگذار بودبین جواننبود که حاج آقا در کل اصفهان  

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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