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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[

 

 فارسخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵مرداد  ۲ ]تاریخ:[

 

 با هدف تبیین تفکرات ضد بشری بهائیت

 شودشهر برگزار میمهدیسلسله جلسات نقد بهائیت در 

 .شودشهر برگزار میهای فرقه ضاله بهائیت در مهدیسلسله جلسات نقد و بررسی افکار و اندیشه 

شهر امروز در  های فرقه ضاله بهائیت در مهدیمسؤول برگزاری سلسله جلسات نقد و بررسی افکار و اندیشه 

های داشت: سلسله جلسات نقد و بررسی افکار و اندیشه شهر اظهار وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مهدی گفت

 .شودشهر با رویکردهای جدیدی برگزار میفرقه ضاله بهائیت در مهدی

های فرقه ضاله بهائیت به همت پایگاه سیدمرتضی متولیان تصریح کرد: سلسله جلسات نقد و بررسی افکار و اندیشه

 .شودار میشهر برگزالزمان )عج( مهدیمقاومت بسیج صاحب

ها پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد  وی افزود: این سلسله جلسات تا پایان تابستان هر هفته یکشنبه

 .شودشهر برگزار میالزمان )عج( مهدیجامع صاحب

قد و بررسی  والمسلمین سیدمرتضی کسائیان، استاد حوزه و دانشگاه قم استاد سلسله جلسات ناالسالممتولیان گفت: حجت

 .شهر خواهند بودهای فرقه ضاله بهائیت در مهدیافکار و اندیشه 

شهر تصریح کرد: تحرکات و تفکرات غلط و ضد بشری بهائیت از قبل از الزمان )عج( مهدیفرمانده بسیج صاحب

 .گیردانقالب در این سلسله از جلسات مورد نقد و بررسی قرار می 

جایی که آنها حضور پیدا کردند در این سلسله از جلسات   ئیت قبل از انقالب در هروی افزود: تحرکات ضد بشری بها

 .روشنگری خواهد شد تا مردم با اهداف شوم این فرقه ضاله آشنا شوند

های فرقه ضاله  شهر در این سلسله از جلسات نقد و بررسی افکار و اندیشهمتولیان گفت: جوانان و نوجوانان مهدی

 .ات ضد بشری دشمنان، علیه انقالب اسالمی آشنا خواهند شدبهائیت با اقدام

 

 

 

 

 

 

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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