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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[

 

 خبرگزاری فارس]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵تیر  ١٨]تاریخ:[ 

 

 دهند امام جمعه رفسنجان: جوانان ما اجازه فتنه انگیزی به دشمن را نمی

الهی  های نظام مقدس جمهوری اسالمی با تمام توان و با کمک جوانان حزبامام جمعه رفسنجان گفت: از همه ارزش 

 .انگیزی شوددهیم فتنهکنیم و اجازه نمیو مومن دفاع می

های نماز جمعه پور ظهر امروز در خطبهاالسالم عباس رمضانیگزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، حجت به 

شهر رفسنجان از حضور چشمگیر مردم در نماز پر شکوه عید سعید فطر تشکر کرد و اظهار داشت: کسانی که در  

 .نظیری را خلق کردندنماز عید سعید فطر حضور یافتند، حماسه انسانی بی

  29آوری کفاره و فطریه کمک کردند و در این راستا ی خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی در جمعو

 .آوری شد که به اهل آن خواهد رسیدمیلیون تومان جمع

حجابی نرفتند،  امام جمعه رفسنجان در مورد حجاب گفت: مردم ما جان خود را دادند و اسیر شدند، اما زیر ننگ بی

شود و این عفت باید در زن  عفتی در جامعه می حجابی مقدمه بیحافظ سالمت، عفت زن و حجاب است و در واقع بی 

 .و مرد باشد

ها، آموزش و پرورش و مدارس و همه آحاد وظیفه دارند در بحث ها، دانشگاهوی خاطرنشان کرد: خانواده 

 .ی از منکر بپردازندفرهنگسازی حجاب نقش ایفا کنند و به امر به معروف و نه

توانند با  های امنیتی و اجرایی مییکی از مقررات نظام است، دستگاهپور تصریح کرد: داشتن حجاب  رمضانی

 .های شوم بدحجابی مقابله کنند، وظیفه صدا و سیما در این میان سنگین استپدیده

های فرهنگ عفاف  ن نهاد از بهترین روشتواند باشد، ایوی گفت: صدا و سیما یک دانشگاه برای اقشار مردم می 

 .تواند استفاده کند و بهترین  مقلد حجاب و عفاف در جامعه باشدمی

پور ادامه داد: دشمنان برای ما شیعیان، فرقه شیخیه، وهابیت و بابیت را ایجاد کردند، امروز باید به هوش رمضانی

ا محکوم به مرگ هستند اما نظام و مردم ما به این وظیفه به  های فرقه بهایت را نخوریم، اینهباشیم و فریب مهربانی

 .کنندخوبی عمل نمی

شود از نظر اسالم محکوم به مرگ است، با قدرت با آنها برخورد شود، این چنین نیست وی افزود: کسی که مرتد می 

 .که آنها بخواهند عرض اندام کنند

و گفت: باید مواظب باشیم تاریخ تکرار نشود، رهبر انقالب  امام جمعه رفسنجان به جریان جنگ خندق اشاره داشت 

گفتند شرایط حاضر شبیه شرایط جنگ احزاب است، کشورهایی مانند عربستان جان و سرمایه خودر ا برای از بین  

 .گذارندبردن اسالم می 

های  ر راستای سیاستتابد، ابراز داشت: اگر احزاب د وی با اشاره به اینکه کشور ایران اسالمی حزب را بر نمی 

بازی و عدم صداقت از خود نشان دهند مورد لعن و نفرین مردم  اسالم عمل کنند خوب است، احزاب هر اندازه سیاست

 .گیرند لذا احزاب سیاسی بازیچه دشمنان قرار نگیرندقرار می 
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بالغ هنگفتی را هزینه کردند تا ها در این جریان ماشاره کرد و گفت: دشمنان به ویژه آمریکایی 88وی به جریان فتنه 

 .انقالب اسالمی را ساقط کنند

ای در داخل کمک کردند و به انجام این فتنه رغبت نشان دادند و برخی مسئوالن هم ساکت  پور ادامه داد: عدهرمضانی

 .بودند

شوند در  آن رد میتفاوت از کنار در این است که برخی بی 88وی ادامه داد: حساسیت رهبر انقالب نسبت به فتنه 

 .تفاوت نباشیدپسندند و به مردم اعالم کردند که نسبت به این فتنه بیحالی که رهبر انقالب این را نمی

های حامیان آنها نصب گران در شهر رفسنجان بر روی شیشه ماشیندهیم عکس فتنهرمضانی پور گفت: اجازه نمی

 .شود با آنها برخورد خواهد شد

الهی و مومن دفاع های نظام مقدس جمهوری اسالمی با تمام توان و با کمک جوانان حزبز همه ارزش وی ادامه داد: ا

 .دهیم فتنه انگیزی شودکنیم و اجازه نمیمی

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه سخن، سکوت و نوع نگرش ما نباید موجب تقویت فتنه شود، اظهار کرد: بیش 

 .اسالمی در مورد فتنه بیاناتی داشتند که باید مورد توجه قرار گیرد از صدها بار رهبر انقالب

های اقتصادی کشور اشاره داشت و افزود:  وی همچنین به ضرورت نظارت بیشتر برای دولتمردان به گلوگاه

 .های بانکی نظارت بیشتر شود تا دشمن نتواند نفوذ کندضرورت دارد بر سیستم 

های چند صد  المال شود، افرادی که حقوقارت جدی بر پولشویی و طمع افراد به بیتپور خاطرنشان کرد: نظرمضانی

 .المال برگردانند و محاکمه شوندکنند باید عزل و مال را به خزانه بیتمیلیون تومانی در ماه دریافت می

گذرد ال از عمرش می های قبل نیندازند در دولت جدید که سه سوی گفت: دولتمردان این تقصیرها را گردن به دولت 

 .کنند و برخی مدیران هم در دولت جدید حقوقشان افزایش یافتهای گزاف دریافت میمدیران بیمه حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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