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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[ 

 

 تحلیلی خبری ردنا )ادیان نیوز(  ]برگرفته از سایت:[

 ١٣٩٩دی  ١٣ ]تاریخ:[

 

 تبلیغ بهائیت در حوزه های هنری

مؤسسات آموزشی هنرهایی چون موسیقی که عمدتاً با سنین پایین سر و کار دارند، کودکان را به در بسیاری از موارد 

 کنسمت و سوی افکار بهائی دعوت می

ترین رکن موجودیت و تداوم بهائیت است. یکی از ابزارهای تشکیالت بهائی  )ادیان نیوز(، تبلیغ اصلی به گزارش ردنا 

های هنری در زمینه موسیقی،  ی تبلیغات است. پوشش در قالب مدرس یا گروهاستفاده از هنر و مسائل هنری برا

های پرکاربرد این فرقه برای جذب در مناطق مختلف جهان  نقاشی، خیاطی، عکاسی، گروه تئاتر و… از جمله شیوه

مل میآید،  های مخربی چون بهائیت جلوگیری به عاست. مخصوصاً در کشورهایی که از فعالیت علنی و گسترده فرقه

ها و فضاهای آموزشی آزاد هنری، مبلغان خود را در میان اقشار مختلف مخصوصاً این تشکیالت با برگزاری دوره

 .دهدجوانان نفوذ می

زدنی است تا در میان دیگران شهره و بارز شوند. آمیز و مثالحربه همیشگی این افراد بهائی نیز، خلق و خوی محبت

های تشکیالتی کشانده و شرایط جذب و ها را به حلقهمی شدن و تشخیص اشخاص مستعد، آنهای بعد با صمیدر گام

 .آورندبهائی شدنشان را فراهم می

در بسیاری از موارد مؤسسات آموزشی هنرهایی چون موسیقی که عمدتاً با سنین پایین سر و کار دارند، کودکان را به 

های هنری، حتی اگر به صورت شفاف از بهائیت نام نبرند، سعی گروهکنند. این سمت و سوی افکار بهائی دعوت می

شود که  دارند تفکر و خوی بهائی را در کودکان نهادینه کنند. این مورد، تهدیدی جدی در پرورش نسل محسوب می 

 .باید اعالم خطری جدی برای مسئولین مربوطه بوده و جلوی فعالیت گسترده بهائیان در این حیطه گرفته شود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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