
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 انیلیهاب یلیتحل ،یخبر گاهیپا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩١آبان   ٢١]تاریخ:[ 

 

 مجتمع فرهنگی امام رضا)ع(های انحرافی در برگزاری نمایشگاه آشنایی با فرقه 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور(، نمایشگاه آشنایی با فرق انحرافی با هدف  

معرفی فرقه ضاله بهائیت و انجمن منحرف حجتیه در مجتمع فرهنگی امام رضا )ع( مشهد توسط بنیاد هابیلیان 

 .برگزار شد

گیری و انحرافات فکری و عملی فرقه ضاله بهائیت و انجمن منحرف های شکل رسی زمینهاین نمایشگاه که به بر

حجتیه پرداخت با توجه به همزمانی با دوره آموزشی مقابله با جنگ نرم برای مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد  

ه مدیران آموزش  اسالمی خراسان رضوی، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های استان به همرا

های آزاد هنری و سینمایی، مدیران مراکز مهارت هنری و آموزش-های استان، مدیران موسسات فرهنگیشهرستان

هنری مساجد، مسئولین برخی از  -کاربردی، موسسات قرآنی، کانونهای فرهنگی-آموزی کاردانش، مراکز علمی

 .ی روبه رو شدادستگاه های فرهنگی در مشهد مقدس، با استقبال گسترده

ای از فرقه ضاله بهائیت با موضوعاتی از قبیل نگاهی به تاریخچه فرقه ضاله بهائیت، در این نمایشگاه ابعاد ناشناخته

محمد شیرازی)باب(، نگاهی به برخی اعتقادات بهائیان، ازدواج با محارم در فرقه ضاله بهائیت، تحری های علی گاف

حضرت امام خمینی)ره( درباره بهائیت، تشکیالت بهائیت و جنگ اعراب و  حقیقت در تشکیالت بهائیت، نظر 

اسرائیل، قبله بهائیان؛ جایی در اسرائیل و... در قالب پوستر برای آشنایی بازدیدکنندگان درمعرض نمایش قرار 

 .گرفت

تاسیس، ارتباطات گسترده این گیری انجمن حجتیه، انحرافات فکری و اعتقادی سران انجمن از بدو های شکلزمینه

های مختلف، طریقه جذب نیرو در انجمن های تبلیغ انجمن در محیطفرقه با ساواک، اسناد مالی انجمن حجتیه، روش

اکنون به فعالیت ای که درخدمت اهداف انجمن تاسیس شده و هم های ماهوارهها و شبکهحجتیه، معرفی سایت

 .در موضوع انجمن منحرف حجتیه به نمایش درآمدپردازند از تابلوهایی بود که می

شناسی(، سرهنگ تشکری )هادی ممتاز سپاه پور )محقق و پژوهشگر در حوزه صهیونیزم و دشمناکبر رائفیعلی 

استان خراسان رضوی(، سرهنگ سید جالل امینی )هادی ممتاز سپاه استان خراسان رضوی( ، مجید عسکری )رئیس 

سالمی شهرستان سبزوار(، احمد قلندری )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اداره فرهنگ و ارشاد ا

نیشابور(، جلیل سروری )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قوچان(، جواد روشندل )رئیس اداره فرهنگ 

ن گناباد(، حسین و ارشاد اسالمی شهرستان کاشمر(، علی قنبری )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستا

جاودانی )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فریمان(، محمد هادی حیدری بکاولی )کارشناس آموزش 

اداره کل(، ساسان امید )کارشناس آموزش اداره کل(، وحید محمودی )مدیر موسسه فرهنگی هنری خورشید حکمت 

 .شه رضوی( از بازدیدکنندگان شاخص این نمایشگاه بودندهنری کیان اندی-پارس(، حسینیان )مدیر موسسه فرهنگی

از نکات جالب توجه این نمایشگاه درخواست مسئولین از بنیاد هابیلیان به جهت برگزاری نمایشگاه بررسی انحرافات 

 .انجمن حجتیه و فرقه ضاله بهائیت در شهرستان های استان خراسان رضوی  بود
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ای بنیاد هابیلیان درباره فرقه ضاله بهائیت و انجمن منحرف رسانهرم افزاری و چند همچنین کتاب و بولتن و تولیدات ن

 حجتیه  محصوالتی بود که در نمایشگاه آشنایی با فرق انحرافی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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