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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:[ 

 ۱۳٩۶مرداد  ٩]تاریخ:[ 

 

 :فرمانده سپاه ناحیه ثارهللا شیراز

 نفوذ جریان بهائیت در مراکز مختلف شیراز / اندشدهکن دشمن صاف برخی جاده

کن دشمن شدند و باورکردنی نیست در صاف فرمانده سپاه ثارهللا شیراز گفت: متأسفانه برخی در داخل کشور جاده

 شرایط تهدیدات منطقه ای، بودجه نیروهای مسلح و بسیج کم شود.  

پور با بیان اینکه حیه ثارهللا شیراز، سرهنگ اسماعیل محبیبه گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از سپاه نا

های بسیج دهی و آموزش گردان حفظ روحیه بسیجی در برابر تهدیدات دشمنان الزمه بسیج است گفت: نیازمند سازمان

دشمنان بوده تا در برابر دشمنان مورد تهدید قرار نگیریم، چراکه امنیت مردم و کشور الزمه حفظ آمادگی در برابر 

 .است

المقدس ناحیه ثارهللا وابسته به حوزه منتظران ظهور  بیت 7٩7وی که در آیین تودیع و معارفه فرمانده گردان بسیج 

کن دشمن شده و باورکردنی صافگفت، اظهار داشت: متأسفانه برخی در داخل کشور جاده فرهنگ شهر سخن می

شود و در موضوعات مختلف مورد هجمه قرار بگیرند، اما  ای، بودجه بسیج کمنیست در شرایط تهدیدات منطقه

 .حال، سپاه به دنبال حفظ وحدت استبااین

اند و باید مواظب بود چراکه در  پور با اشاره به اینکه در شیراز جریان بهائیت در مراکز مختلف نفوذ کردهمحبی

جمله مساجد که انتظار همکاری بسیج   هبی ازمراکز مذهبی نیز قصد نفوذ دارند، گفت: دقت کنیم در برخی مراکز مذ

 .است، اختالف ایجاد نکنند

دهی، آموزش و کادرسازی گردان و طرح  فرمانده سپاه ناحیه ثارهللا )ع( شیراز در پایان نیز اظهار داشت: سازمان

های مأموریت المقدس ناحیه ثارهللا با حضور جوانان بسیجی مشتاق در جهت حفظ آمادگی برایتجهیز دو گردان بیت

 .های عملیاتی استبسیج در راستای ارتقای آمادگی 

 

 

 

 

 

 

 

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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