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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[ 

 

 فرقه نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵بهمن  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 تبلیغی صوفیه و بهائیت درمناطق محروم تشدید فعالیت

و المسلمین سعید جمشیدی معاون حوزه علمیه قم: مسوالن کشور باید برای جلوگیری فعالیت هر چه  االسالمحجت

 .بیشتر این فرقه ها تدابیری بیندیشند

والمسلمین سعید جمشیدی طی گفتگویی با خبرنگار پایگاه خبری فرقه نیوز به االسالمبه گزارش فرقه نیوز: حجت

ای صوفیه و فرقه ضاله بهائیت در مناطق محروم کرمان پرداخت و بیان کرد: متاسفانه فقر هتشریح فعالیت فرقه

فرهنگی و کمبود امکانات رفاهی در مناطق محروم و فقیرنشین موجب رشد فعالیت صوفیه و بهائیت در این مناطق 

 .شده است

ها گیری فعالیت هر چه بیشتر این فرقهاین استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: مسووالن کشور باید برای جلو

ها نشود. دشمن در تالش است به هر نحو تدابیری بیندیشند تا اعتقادات مردم در مناطق محروم دستخوش افکار پلید آن

که شده به اعتقادات مسلمانان ضربه وارد کند و از همین رو مذاهب بیگانه با ایجاد تشویش افکار عمومی مردم در 

های این افراد خطرساز است و موجب بدبین شدن به  دهند زیرا حربهرا در سر در گمی قرار می مناطق محروم

 .شوداعتقادات مردمی می

معاون حوزه علمیه قم با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در مناطق محروم کشور گفت: دولت باید امکانات فرهنگی 

زیرا جای بسی تأسف است که در کشور اسالمی مناطقی پیدا ترین نقاط فراهم آورد و رفاهی مردم را در دوردست

بهره است و دشمن هم به خاطر این وضعیت سوءاستفاده کرده و با خرافات شود که از کمترین امکانات رفاهی بیمی

 .شودو سردرگمی مردم و انحراف از دین موجب بدنامی دین اسالم می

انات فقط در مراکز شهرها خودداری کند و در روستاها هم با مهیا وی تصریح کرد: دولت باید از متمرکزکردن امک

کردن امکانات رفاهی و فرهنگی از سوءاستفاده صوفیه و فرقه ضاله بهائیت جلوگیری کند زیرا صوفیه و بهائیت در 

 .پردازندکشور فعالیت اقتصادی دارند و از این طریق به جذب افراد مناطق محروم می

های فرهنگی به جنوب کرمان سفر کرده بود تا از دانشگاه چندی قبل به منظور بازدید از فعالیتاین استاد حوزه و 

 .نزدیک به بررسی این موضوع بپردازد

 

 

 

 

 

 

 

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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