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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[

 

 تسنیم خبرگزاری از سایت:[ ]برگرفته 

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۳۱ ]تاریخ:[

 

 افراد بهائی محکوم استدیدار با  وجود آمده/بهائیت برای مقابله با اسالم و تشیع به

 های استان ایالم تاکید کردند: بهائیان برای مقابله با اسالم و تشیع از سوی انگلیس و آمریکا بهائمه جمعه شهرستان

 .وجود آمده است

های االسالم والمسلمین موسوی در ابتدای خطبه ایالم، حجت های استانشهرستان به گزارش خبرگزاری تسنیم از

 .وت همگان به رعایت تقوا اظهار داشت: منتظر واقعی کسی است که در همه حال باتقوا باشدامروز با دع

با افراد خائن و خودفروخته بهایی تصریح  ایها با تقبیح دانستن دیدار عده امام جمعه دهلران در بخش دیگری از خطبه 

 .تشیع از سوی انگلیس و آمریکا به وجود آمده استبهائیان برای مقابله با اسالم و  کرد: این دیدار محکوم است زیرا

ها به نظام بوده است اظهار اند به علت جاسوسی و خیانت آنوی با بیان اینکه جرم این افراد بهائی که در زندان بوده

های بزرگی از سوی بهائیان علیه نظام جمهوری اسالمی تاکنون طراحی و اجرا شده است.  ها و فتنهداشت: توطئه

ها با نظام محکوم است و الزم است با افرادی که  یدار با این افراد هم به لحاظ دستورات شرعی و هم به لحاظ عناد آن د

 .ها برخورد قاطع صورت گیرداند گذشته از جایگاه آنها ارتباط داشتهبا آن 

است مستکبران ایجاد اختالف های این هفته نماز جمعه شهرستان ایوان اظهار داشت: سیاالسالم لروند در خطبه حجت

ترسد و این موضوع را رهبر معظم انقالب در دیدار  و درگیری میان امت اسالم است و دشمن از اسالم مقتدر می 

 .اخیرشان با طالب به صراحت اعالم کردند

ضائیه باید با  هاست و دین نیست، افزود: قوه قوی همچنین با بیان اینکه بهائیت ساخته دست انگلیس و جاسوس خانه آن 

 .قدرت افرادی که با این فرقه ضاله ارتباط دارند را سرجایش بنشاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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