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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 دانشجویان ایران )ایسنا(]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠اردیبهشت  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 ادیان، »روشنا« انتشار نسخه جدید فصلنامه تخصصی فرق و 

ترین شماره از نخستین نشریه تخصصی فرق و ادیان، »روشنا« با موضوعاتی متنوع منتشر شد و در اختیار تازه

 .مندان قرار گرفتعالقه 

در قالب مجموعه مقاالت، گزارش ها،  های پیشین، »روشنا«به گزارش ایسنا، در این دو شماره نیز همچون شماره

های  های ادیان، بهائیت، انجمن حجتیه، تصوف، مسیحیت تبشیری و فرقههایی در حوزه مصاحبه گفتار و ها،یادداشت

 .های دینی پرداخته استای و اقلیت های فرقه ترین مسائل مربوط به جریانترین و مهمنوظهور، به تازه

  ین شماره به گفت وگو بامصاحبه تخصصی این شماره »روشنا« با نماینده آشوریان در مجلس است و گفتگوی ویژه ا

 .افته استی»شارلی انویه تکیه« اختصاص 

 : عناوین ذیل انتشار یافته است بادر این شماره  فصلنامه تخصصی فرق و ادیان همچنین مطالبی 

 :ادیان

 تبلیغ مسیحیت منفور است| مصاحبه

 سال در مجالس| یادداشت ٢٠

 شهدای آشوری| یادداشت 

 شتبه کجا چنین شتابان| یاددا

 »مرِد پرواز«| مصاحبه 

 »برادری جهانی«| مصاحبه در مسیر تحقق رؤیای

 

 بهائیت 

 بهائیت و ادعای صلح طلبی| مقاله 

 حزب شیطان| مصاحبه

 حمایت بهائیت از نژادپرستی و تبعیض| یادداشت

 بهائیت در شمال شرق ایران| یادداشت

 

 انجمن حجتیه

 یادداشتبررسی اندیشه سیاسی انجمن حجتیه| 
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 نقص تحلیلی انجمن حجتیه در مفهوم انتظار| مقاله 

 معرفت آشفته حزب قاعدین زمان| یادداشت 

 مصاف با عقالنیت| یادداشت 

 

 تصوف

 انسان کامل؛ »حقیقت علویه«یا »قطبیه«| مقاله 

 نقدی بر »آسمان محبوب« ساخته »داریوش مهرجویی«| یادداشت

 ناقد سالک| یادداشت 

 یادداشت های سبک زندگی عارفانه| یادداشت سلسله 

 

 مسیحیت تبشیری

 درباره»یوبال بند«| گزارش

 جریان تبشیر و انتخابات آمریکا| یادداشت

 نما تبشیر علیه امنیت| داده

 

 های نوظهور فرقه 

 گذار از اومانیسم

 »فرجام »ترامپیسم

 تئوری نفوذ| مقاله

 یحیی«؛مهدی استانبولی|یادداشت»هارون 

 انگیز نوظهور|یادداشتچالش ادیان 

 انتهای پیام 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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