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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 مهر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸ ریت ۶ ]تاریخ:[

 

 :نیاستان قزو یاسالم غاتیتبل یمعاونت فرهنگ  سرپرست

 استیدر دن یفرهنگ  خونیصحنه گردان شب تیبهائ

و  یفرهنگ  خونیصحنه گردان شب ت،یگفت: بهائ نیاستان قزو یاسالم غاتیتبل یسرپرست معاونت فرهنگ  -نیقزو

 .مقابله آماده باشند یبرا رتیو بص یاریبا هوش دیبا یضاله است و فعاالن فرهنگ   یفرقه ها جیترو

  ی از ظهر پنجشنبه با حضور اعضا شیپ یانحراف ینحله ها یشناس انیجر یگزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش به

 .برگزار شد نیقزو یاسالم غاتیاستان در اداره کل تبل ختهیبانوان فره تیجمع

  یاز جمله عملکردها تیو جذب جوانان مسلمان به سمت بهائ غیکرد: تبل انیب یکارگاه آموزش نیدر ا یفضل رضا

 .دهند یرا انجام م تیفعال نیبصورت خاموش ا پنهان دشمن است که یدستها

 ها ستیونیصه ییاجرا یبازو تیبهائ

 نینفوذ آنها در ب یاز فرقه ها و روش ها یگفت: شناخت کل نیاستان قزو یاسالم غاتیتبل یمعاونت فرهنگ  سرپرست

به  دیبا یمذهب یها ئتیاست که افراد و بخصوص ه  ییجنگ نرم از ضرورتها یاز ابزارها یک یمسلمانان به عنوان 

 .آن توجه کنند

  یها  سهیاز دس یو تهاجم فرهنگ یفرهنگ  خونیهاست و شب ستیونیصه ییاجرا یبازو تیکرد: بهائ حیتصر یو

 ...  .خود قرار دهند یانحراف یکنند جوانان را مورد حمله ها  یاست و دشمنان تالش م تیبهائ

شکل گرفته تا از   شیسال پ ۲۰۰از  تیو باب هیاحمد ت،یدانست سه ضلع مثلث شوم فرقه بهائ دیکرد: با حیتصر یو

درصد   ۱۰دارند تا  ی زیبرنامه ر ۲۰۲۱ارباب تا سال  یروح کینفوذ کرده و بر اساس استراتژ نیبر د نید قیطر

 .بکشانند تیرا به سمت بهائ رانیا تیجمع

 دیبا یفرهنگ  یکنند و نهادها یم تیدارند فعال یکه فقر علم ییعمدتاً در روستاها و مکان ها انیکرد: بهائ انیب یفضل

 .هوشمندانه داشته باشند ی زیضاله برنامه ر یتهایفعال نیمقابله با ا یمراقب باشند و برا

 

 

 

 

 

 

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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