[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری فارس
[تاریخ ۲ ]:اسفند ۱۳۸۷

امام جمعه شوشتر:
تحركات بهائیان جدي گرفته شود
به گزارش خبرگزاري فارس از شوشتر ،حجتاالسالم سید خلیل محقق امروز در خطبههاي نماز جمعه شهرستان
شوشتر اظهار داشت :بهائیان از اوایل انقالب با نظام جمهموري اسالمي سر سازش نداشتند و براي این نظام
كارشكنيهاي فراواني انجام دادهاند كه این فعالیتهاي معاندانه در اسناد النه جاسوسي موجود است .وي افزود:
تحركات و جلسات این فرقه را باید زیر نظر داشت و زیرا در حال تالش براي براندازي كشور هستند و این امر باید
به طور جدي از طرف دستگاههاي امنیتي دنبال شود .محقق با اشاره به بندهایي از قانون اساسي كشور خاطر نشان
كرد :همه عقیدهها اجازه حضور در كشور دارند و ميتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند ولي این فرقه با اعتقادات
خطرناك هیچ ابنیه مذهبي را در تفكرات خود نميپذیرد و براي نابودي همه آنها برنامه دراز مدت دارد .امام جمعه
شهرستان شوشتر با اشاره به برخي از اعتقادات این فرقه ظاله افزود :خطر این فرقهها براي كشور و جوانان بیش از
پیش احساس ميشود و باید براي كنترل و برهم زدن فعالیتهاي سازماني آنها تالش كرد .وي تاكید كرد :فرقههاي
گوناگوني در حال حاضر در استان فعالیت ميكنند كه باید با آنها برخورد جدي شود كه در غیر این صورت با جذب
جوانان به سمت خود باعث بيراهه رفتن آنها ميشوند .محقق با اشاره به برخي فعالیتهاي این فرقهها براي جذب
جوانان تاكید كرد :ابتدا این گروهها با ظاهري شایسته در جامعه ظاهر ميشوند ولي در پس چهره آنها اعتقادات
خطرناكي پنهان شده است .انتهاي پیام/ش۲۰

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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