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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[

 

 حوزهرسمی خبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵دی   ۱۹]تاریخ:[ 

 

 :مسئول تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه اصفهان

 آموزشی آشنایی با بهائیت و عرفان های نوظهور برگزار می شوددوره 

حوزه/ معاونت تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه اصفهان به منظور تربیت نیروهای کارآمد جهت مواجه با افکار و تبلیغات 

طالب و   مکاتب و ادیان انحرافی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با بهائیت و عرفان های نوظهور ویژه

 .روحانیون کرده است

قربانی در گفت و گو با خبرنگار »حوزه« دراصفهان، با اشاره به فرمایش رهبر معظم اتقالب   حجت االسالم حجت

مبنی براینکه »مهم ترین بعد تهاجم فرهنگي همین عرفان هاي نوظهور است« اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان  

 یر خود یعنی هدایت جامعه اسالمی این استروحانیون و طالب در راستای رسالت خط

 .که افكار و اندیشه های گروه های انحرافی را خوب بفهمیم و راه مقابله با آن را پیدا كنیم

وی با بیان اینکه در جامعه امروز هجمه دشمنان در ابعاد مختلفی علیه ملت و جامعه اسالمی ایرانی مشهود است، 

که قصد دارند اقشار مختلف مردم و   های نوظهور استها و عرفان ط به فرقه گفت: یك بخشی از این هجمه مربو

 .طالب را به سوی خود کشانده و منحرف نمایند بخصوص جوانان و

مسئول تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه اصفهان تاكید كرد: دشمنان حتی برای نوجوان، جوانان و  

لذا این   ای متناسب آنها طرحی هایی را نگاشته اند،ریزی کرده اند و برای هر سلیقه های روستایی ما برنامهخانواده

 .برنامه داشته باشد و به روز باشد و برای جدیدترین شبهات جامعه  وظیفه حوزه علمیه است كه خود را تجهیزکرده

دشمن شناسی   موجود و در راستای حجت االسالم قربانی ادامه داد: به منظور آشنایی طالب با فرقه ها، ادیان و شبهات

و پاسخ گویی به شبهات و همچنین تربیت نیروهای کارآمد جهت مواجه با افکار و تبلیغات مکاتب و ادیان انحرافی،  

آموزشی آشنایی با بهائیت و   معاونت تبلیغ و تهذیب ازبین طالب واجد شرایط حوزه علمیه اصفهان برای سه دوره

 .م به عمل می آوردعرفان های نوظهور ثبت نا

و عرفان های نوظهور از سوی دشمن در اصفهان و   وی با اشاره به شیوع و ترویج هدفمند فرق انحرافی چون بهائیت

به باال حوزه علمیه اصفهان در صورت عالقه مندی برای افزایش   ۶ادامه داد: طالب پایه  مناطق خاص استان،

 .مهارت های تبلیغی خود می توانند در این سه دوره ثبت نام کنند

پس از برگزاری این   و آموزش های کاربردی حوزه علمیه اصفهان یاداور شد: سعی ما براین است که مسئول تبلیغ

مند و ثبت نامی در مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در مدارس  سه دوره به صورت متمرکز برای طالب عالقه 

 .علمیه سطح استان نیز برگزار شود

از قم می آیند و سرفصل ها نیز با هماهنگی معاونت تبلیغ   وی خاطرنشان کرد: همه اساتید این سه دوره آموزشی

 .حوزه های علمیه کشور تبیین و تدوین شده است
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و زمان برگزاری این سه دوره آموزشی گفت: مهلت ثبت نام در این   توضیح نحوه ثبت نامحجت االسالم قربانی در 

  ۴۸به مدت  بهمن ماه ۱۰دی ماه الی   ۲۹عرفان ها ی نوظهور از  دی ماه بوده و دوره آموزشی  ۲۷دوره ها تا 

به باال و یا طالبی که  ۶ساعت ویزه طالب پایه  ۳۲بهمن ماه به مدت  ۲۱ماه الی   بهمن ۶ساعت و دوره بهائیت از 

 .واحد درسی حوزه های سفیران هدایت شده اند، برگزار می شود ۱۵۰موفق به گذراندن 

وی در تشریح امتیازات شرکت در این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: ارائه گواهینامه پایان دوره به فراگیران،  

دوره های عمومی در دوره های تخصصی از جمله  فعالیت در طرح های تبلیغی و امکان حضور فراگیران برتر 

 .امتیازات شرکت در این دورهاست

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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