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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[

 

 خبرگزاری مهر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۰  ید ۲۵]تاریخ:[ 

 

را در   ییذایو ا یغیتبل اتیعمل نیضاله کمتر یهاگفت: فرقه   زد یاستان  یکل دادگستر سیمهر: رئ یخبرگزار - زدی

 .به شدت برخورد شده است زیمختصر آنها ن تیفعال نیاند و با هم داشته  زدیاستان 

 نیتام یاقوام، فرق و مذاهب شورا ونیسیدر نشست کم کشنبهیظهر  یدریح نیگزارش خبرنگار مهر، غالمحس به

اند  ها تاکنون نتوانسته گروه نیا یو مذهب ینید قیوجود عرق عم لیبه دل زدیاظهار داشت: در استان  زدیاستان 

 …کنند جادیا یمشکل حاد

ها و گروه  یغیتبل راتیبرخورد با تاث وهیش نیرا بهتر یافکار عموم ریگسترده و تنو یانجام اقدامات فرهنگ  یدریح

با مبلغان فرق ضاله مدنظر قرار خواهد   ییبرخورد قضا ،یفرهنگ  یفرق ضاله دانست و گفت: پس از انجام کارها

 .اعمال خواهد کرد  کلش نیقانون را به بهتر نهیزم  نیدر ا ییگرفت و دستگاه قضا

ها،   تیحساس نیاقوام و فرق مختلف افزود: با توجه به ا یو مذهب یفرهنگ  ،یاجتماع یها تیبا اشاره به حساس یو

مدنظر قرار   یبه طور جد دیبرخوردار است و با یا ژهیو تیاز اهم یتیو موقع طیموضوع در هر شرا نیا یبررس

 .ردیگ

به  شوند و نظام آنها را  ی ها و مذاهب مختلف که جزو فرق ضاله شناخته مادامه داد: چنانچه فرق، گروه  یدریح

گام بردارند، از   ینظام مقدس اسالم یخلل و مشکل برا جادیا ریکنند و در مس تینشناخته است، فعال تیرسم

 .شود یو به شدت با آنها برخورد م یریآنها جلوگ یهاتیفعال

  انیاز مکاتب و اد یرا به برخ یاریبس یها  ی آزاد یاصول قانون اساس یبر مبنا ینظام مقدس اسالم نکهیا انیبا ب یو

  تیرا رعا یاصول اسالم دیبا یمختلف مذهب یها اصول، فرق و گروه نیطبق هم نیداده است، عنوان کرد: همچن

 .وارد کنند یابه کشور خدشه   دیوجه نبا چیکنند و به ه

ضاله در اذهان جوانان هشدار داد   یها از فرقه  یبرخ یها  شهینشست نسبت به رخنه اند نیاز ا یگریدر بخش د یو

کشور و مردم به وجود آورند، با   یبرا یبخواهند مشکل تیو بهائ تیوهاب ریفرق نظ  نیاز ا یو افزود: چنانچه برخ

 .شود ی آنان به طور قاطع برخورد م

 

 

 

 

 

 

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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