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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ پیام استان سمنان

 ۶۱۱۲فوریه  ۶۶ -۷۴۸۱صفر  ۶۲ – ۷۸۳۱اسفندماه  ۴یکشنبه 

 

 امام جمعه سمنان خواستار برخورد قاطع و قانونی با فرقه ضاله بهائیت شد

 سرویس خبر:

 ضاله بهائیت شد. با فرقهدر استان و امام جمعه سمنان خواهان برخورد قاطعه و قانونی  فقیه یولنماینده 

سید محمد شاهچراغی با اشاره به نامه دادستان کشور به وزیر اطالعات در خصوص  ینوالمسلم االسالم حجت

مولود اسرائیل غاصب است و مرکزیت آن در این کشور است و  بودن فرقه ضاله بهائیت گفت: بهاییت یرقانونیغ

 هدفی جز جاسوسی ندارد.

نظام باید با این فرقه ضاله برخوردی قاطع  مسئوالنوی ضدیت بهاییت با اسالم را محرز و مشخص دانست و افزود: 

 و قانونی داشته باشند.

بهاییت  توانند یمکه شاه را از ایران بیرون کردند،  طور انهمدر استان سمنان گفت: مردم اگر بخواهند  فقیه یولنماینده 

خواهیم  این عمل موجب سر و صدا شود بلکه پیرو قانون هستیم و می خواهیم ینمرا نیز از ایران بیرون کنند اما ما 

 به صورت قانونی انجام شود. ها یتفعال

 زخواند و افزود: معامله با بهاییت طبق فتوای فقها جای یرقانونیغامام جمعه سمنان معامله و ازدواج با افراد بهائی را 

 نیست.

وی همچنین با اشاره به گذشت سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی و ورود به دهه چهارم گفت: در سه دهه گذشته 

 های مختلف شاهد رشد و پیشرفت زیادی بوده است . انقالب و ایران در عرصه

دست یافتیم اما دشمن دست از ایران بر نداشته، خطاب  ها یتموفقتالش ملت به این  شاهچراغی با ذکر این مطلب که با

 به دشمنان نظام، گفت: ما دست از انقالب بر نخواهیم داشت.

خود  یها خواستهما نیز با مقاومت و وحدت آنها را تسلیم  کند یموی ادامه داد: دشمن بداند همانطور که سماجت 

 خواهیم کرد 

امام جمعه سمنان به بحث تهاجم فرهنگی دشمن اشاره نمود و گفت: هدف از تهاجم فرهنگی دین زدایی و عفت زدایی 

 دین و انقالب را از ما بگیرد. خواهد یماست و به تعبیر مقام رهبری دشمن 

ان و دختران وی تالش در ناکام گذاشتن دشمنان در رسیدن به هدف شومشان را وظیفه همه دانست و افزود: جوان

 هدف اول هستند که در این بحث باید با هوشیاری این توطئه دشمنان را ناکام بگذاریم.

 

 

 

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[

 


