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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[

 

 (کنایقرآن )ا یالمللنیب ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶تیر  ۳۱ ]تاریخ:[

 

 دراویش و بهاییتهشدار امام جمعه سروستان نسبت به گسترش فعالیت 

شدید از دراویش و بهاییت موجب گسترش  یمال یهاامام جمعه سروستان هشدار داد: حمایت :یو اجتماع یگروه سیاس

 .ها در سروستان استان فارس شده استفعالیت آن

امام جمعه سروستان  «،یاالسالم و المسلمین »بحرینایران )ایكنا( شعبه فارس، حجت  یقرآن یگزارش خبرگزار به

 .ضاله شد یهافرقه  یهافارس، در دیدار با مشاور استاندار فارس در امور روحانیت خواستار مقابله با فعالیت

 .ت و دراویش استترین مشكل سروستان فعالیت بهائیبا تشریح مشكالت این شهر گفت: در حال حاضر مهم یو

اند و در حال  در قشر جوان داشته  یو تبلیغ چهره به چهره تأثیر زیاد یها با تشكیل جلسات هفتگ گفت: این گروه یو

 .حاضر جلساتشان مورد استقبال قرار گرفته است

از   ییك این شهر ذكر كرد و گفت: این فرقه ضاله در یجمعه سروستان عمده فعالیت بهائیت را در دو روستا امام

 .پردازندیگسترده م یهااند و در آنجا به فعالیتدرست كرده یاین شهر جایگاه عبادت یروستاها

از فعالیت این فرقه ضاله در این روستا از بزرگشان تعهد  یافزود: جهت جلوگیر «یو المسلمین »بحرین االسالمحجت

نرسید و  یخاطر عدم حمایت مسؤوالن كار به جایمتأسفانه به یگرفته شده كه این جایگاه عبادت را تخریب كنند ول

 .ها همچنان مشغول فعالیت هستندآن 

عدم   ،یگسترده، ضعف كار فرهنگ  یهامهمترین علت موفقیت بهائیت و دراویش در این شهر را عالوه بر فعالیت یو

در  یاگر یك شعبه از اداره تبلیغات اسالم و نبود حداقل بودجه در این راستا عنوان كرد و گفت: یانتظام یقدرت نیرو

 .كندیم یبه مسائل فرهنگ  یاین شهر تأسیس شود كمك شایان

 

 

 

 

 

 

 

 

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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