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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[

 

 (ایسنا) رانیا انیدانشجو ی خبرگزار سایت:[]برگرفته از 

 ۱۳۸۷مرداد   ۱۸ ]تاریخ:[

 

 هاي فرقه ضاله بهاییت زنگ خطر استفعالیتمعاون حوزه علمیه سفیران هدایت قم: 

 .ه ضاله بهاییت زنگ خطري بزرگ استمعاون حوزه علمیه سفیران هدایت قم گفت: فعالیت فرق

هاي فرهنگي به جنوب کرمان سفر کرده بود، در  والمسلمین سعید جمشیدي که به منظور بازدید از فعالیتاالسالمحجت

منطقه کویر افزود: متاسفانه فقر فرهنگي و کمبود امکانات رفاهي در مناطق محروم و  -وگو با خبرنگار ایسناگفت

 ت. فقیرنشین موجب رشد فعالیت فرقه ضاله بهاییت شده اس

وي اظهار كرد: مسووالن کشور باید براي جلوگیري فعالیت هر چه بیشتر این فرقه تدابیري بیندیشند تا اعتقادات مردم 

 در مناطق محروم دستخوش افکار پلید این فرقه نشود.  

رو   جمشیدي تصریح کرد: دشمن در تالش است به هر نحو که شده به اعتقادات مسلمانان ضربه وارد کند و از همین

دهند زیرا مذاهب بیگانه با ایجاد تشویش افکار عمومي مردم در مناطق محروم مسلمانان را در سر در گمي قرار مي 

 ... شود.هاي این افراد خطرساز است و موجب بدبین شدن به اعتقادات مردمي ميحربه

کند و در روستاها هم با مهیا وي تصریح کرد: دولت باید از متمرکزکردن امکانات فقط در مراکز شهرها خودداري 

 کردن امکانات رفاهي و فرهنگي از سوءاستفاده فرقه ضاله بهاییت جلوگیري کند. 

جمشیدي در بخش دیگري از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه افراد بهایي نیز در کشور فعالیت اقتصادي دارند،  

را براي فعالیت جوانان شیعه و مسلمان فراهم آورد تا  هاي مختلف فني فضا  دولت باید با کارآفریني و آموزش رشته

 فعالیت اقتصادي این افراد در کشور کم شود.

توانند با این افراد رابطه برقرار کنند که مجبور باشند و در صورت برقراري  وي تاکید کرد: مردم در صورتي مي

 رقه ضاله قرار نگیرند. ارتباط اعتقادات خود را از دست ندهند یا تحت تاثیر اعتقادات این ف

 

 

 

 

 

 

 

 

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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