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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[

 

 وایر ایران ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد  ۵ ]تاریخ:[

 

 تاکید فرمانده سپاه استان فارس به "برخورد شدید" با بهائیان

استان وایر: غالمحسین غیب پرور، فرمانده سپاه فجر استان فارس، طی یک سخنرانی رسمی از "برخورد شدید" این 

 .پیروان آئین بهائی خبر دادنیرو با 

پرور پنج شنبه شب طی سخنانی در حسین غیببه گزارش سایت تنویر، سایت رسمی سپاه فجر استان فارس، غالم

معروف و نهی از منکر"، از بهائیت با عنوان "فرقه ضاله" نام برد و گفت: "با کسانی که برای  "همایش احیای امر به

 ".شدت برخورد خواهیم کرد غ کنند بهفرق ضاله در این استان تبلی

شدت  "بخشی از منکرات مربوط به فرق ضاله در جامعه است و باید به فرمانده سپاه فجر استان فارس با ادعا که

 ".جلوی آن گرفته شود" گفت: "آنها دین و مذهب واقعی ندارند

ستی و تبلیغ فرق ضاله منکر نیست. چه پرحجابی منکر است اما شیطانغالمحسین غیب پرور همچنین گفت:"آیا بی

 ".کسی در آغوش گرفتن سگ را بین جوانان و نوجوانان ما ترویج داده است

دار شدن ارکان دین فرمانده سپاه استان فارس با تاکید براینکه "رفتار ما با کسانی که ساختارشکن هستند و باعث خدشه

حجابی در مورد مسائل دینی اظهارنظر کنیم و بگوییم که بیشوند بسیار خشن است"، گفت: "ما حق نداریم در می

کنند کافی است و باید این نظر را به مراجع تقلید واگذار که عرف جامعه را رعایت می جامعه مشکلی ندارد و همین

 ".کنیم

ا و غالمحسین غیب پرور همچنین بر لزوم گسترش امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: "دین خد

 ".معروف و نهی از منکر باید صورت گیردشریعت چارچوب دارد و اگر از آن گذر شود، امر به 

حجابی در جامعه حاکم است سرمنشأ آن تبلیغاتی است که از این فرمانده ارشد سپاه پاسداران همچنین گفت که "اگر بی

هواره گنداب است" و " نباید بگذاریم که گیرد و به گفته مقام رهبری ماای صورت میهای ماهوارهسوی برنامه

 ".ها شودگسیختگی خانوادهگیرد باعث ازهمها صورت میتبلیغاتی که در ماهواره

فرمانده سپاه فجر استان فارس "امر به معروف و نهی از منکر" را باالتر از "جهاد" دانست و گفت: "تمام اعمال خیر 

ای در برابر دریای پهناور است" و "یک معروف و نهی از منکر مانند قطره حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به

معروف و شود و آنها هستند که باید زمینه گسترش امر به وجه مهم در احیای فریضتین متوجه مسئوالن حکومتی می

 ".نهی از منکر را فراهم کنند

نشین است و عالوه بر شهر شیراز، شهرها و ياستان فارس از دیرباز از استان هایی بوده که دارای مناطق بهائ

نشین این استان است ریز، سروستان، ارسنجان، جهرم، ابرقو، فسا و داراب از مناطق بهائيمناطق آباده، مروست، ني

 .بیش پراکنده اندوو پیروان آئین بهائی در سایر مناطق استان فارس نیز کم

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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