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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[

 

 پایگاه خبری، تحلیلی هابیلیاناز سایت:[ ]برگرفته 

 ۱۳۹۱آبان   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 کامیاببرگزاری نمایشگاه بصیرت در مجتمع تربیت معلم شهید 

برگزاری نمایشگاه بصیرت به مدت یک هفته در مجتمع تربیت معلم شهید کامیاب مشهد مقدس به همت بنیاد هابیلیان 

 .)خانواده شهدای ترور کشور(

خانواده شهدای ترور کشور( در این نمایشگاه مباحث: وضعیت گروهک ) انیلیهاببه گزارش پایگاه اطالع رسانی 

ها و فضای  ای آن ها، ترور گروهک منافقین و مناسبات درونی فرقه گری جنایت، خیانتتروریستی منافقین، روشن

موجود در پادگان اشرف وهمچنین شناخت جریان فتنه و سران آن، ارتباط میان گروهک منافقین و جریان فتنه در  

روشنگری پیرامون انجمن و مقایسه این دو فتنه و آشنایی با فرقه ضاله بهائیت و  ۸۸انتخابات سال حوادث پس از 

 .منحرف حجتیه در قالب عکس، فیلم و پوستر در معرض دید فرهنگیان قرار گرفت

های متنوعی از قبیل نمایش و تبیین تاریخچه ترور و خشونت در ایران،  بر اساس این خبر در این نمایشگاه قسمت

های خشونت و شکنجه در گروهک تروریستی بررسی تفصیلی شیوه ی التقاطی بنیانگذاران گروهک منافقین، اندیشه

ای منافقین های فرقه روان شناسی مسعود رجوی )سرکرده منافقین(، روش هللا طالقانی، منافقین، منافقین از دیدگاه آیت

در شستشوی مغزی نیروهای تحت امر، خودسوزی در فرقه منافقین، اسالم دروغین منافقین، نقش منافقین و موساد در 

های منافقین )آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان،  شمندان هسته ای ایران، معرفی شهدای ترور کشور، عملیاتترور دان

 .مروارید( از جمله پوسترهای نصب شده در این نمایشگاه بود که با استقبال پر شور فرهنگیان مواجه شد

های بنیاد هابیلیان درباره تروریسم و گروهک ایرسانهافزاری و چنددر این نمایشگاه همچنین ارائه کتب و تولیدات نرم

های منافقین در خالل  های مستند از عمده خیانتمنافقین، پژاک، پ.ک.ک، القاعده، ریگی و...( و فیلم)تروریستی 

و انحرافات فکری و عملی فرقه ضاله بهائیت و  ۸۸جنگ تحمیلی و اعترافات اعضای منافقین در اغتشاشات سال 

 .گرفته شده بود های جنبی این نمایشگاه در نظرمنحرف حجتیه به عنوان بخشانجمن 

در این نمایشگاه کارشناسان بنیاد هابیلیان در محل نمایشگاه عالوه بر توضیح در خصوص پوسترهای نمایشگاه، به 

 ...  .های فرهنگیان نیز پاسخ دادندپرسش

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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