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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[

 

 سازمان تبلیغات اسالمی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آذر  ۱۵ ]تاریخ:[

 

 :اداره تبلیغات اسالمی شهرستان قدس برگزار کرد

 های انحرافی ویژه مبلغات و طالب شهرقدس برگزار شدآموزشی نقد فرق و مذاهب و نحلهکارگاه 

به همت تبلیغات اسالمی و همکاری حوزه علمیه خواهران شهرستان قدس کارگاه آموزشی نقد فرق و مذاهب و 

 .های انحرافی در این شهرستان برگزار شدنحله

می استان تهران، محسن دهقانی، مسئول روابط عمومی تبلیغات به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسال

اسالمی شهرستان قدس از برگزاری کارگاه آموزشی نقد فرق و مذاهب در شهرستان قدس خبر داد و گفت: با وجود 

سالم  توطئه ها و دسیسه های دشمنان اسالم و مسلمانان، تبلیغات اسالمی با پیشبرد آگاهی مردم و مقابله با دشمنان ا

 .کارگاه آموزشی ویژه طالب را در شهرستان قدس برگزار کرد

این کارگاه آموزشی با حضورطالب و همکاری حوزه علمیه خواهران حضرت باقرالعلوم )ع( و سخنرانی استاد 

 .االسالم حسینی الست از اساتید برتر حوزه و دانشگاه برگزار شدحجت

بهائیت افزود: بهائیت یک فرقه فکری نیست، بلکه یک سیستم  رابطه بااالسالم حسینی الست، طی سخنانی در حجت

کند و جوانان را نه با ایدئولوژی، بلکه با پرداختن به  عنوان بازوی صهیونسیم عمل میفوق العاده خطرناک و به

عنایت به  دکترحسینی الست افزود: این سیستم اساساً از محتوا تهی است و با.کندمسایل جنسی نامشروع جذب می

 .است ابزارهایی همچون موسیقی برهنگی و سکس که برای جذب مخاطب به کارمی گیرد، نشانگر این امر

گرایش به این فرقه از روی آگاهی و تحقیق نیست؛ بلکه کامالً جاهالنه و از روی   علت  وی در پایان خاطر نشان کرد:

جهاد فرهنگی دینی گسترده در جهت ارتقای سطح آگاهی  هوی و هوس و برخی نامالیمات است، بنابراین باید با یک 

 .اقشار مختلف جامعه گام برداریم که این از وظایف بارز و مهمی است که ما طالب باید پیشرو ببریم

آذر جاری در حوزه علمیه حضرت باقرالعلوم )ع( شهرستان  ۶الزم به ذکر است این کارگاه آموزشی روز پنج شنبه 

 .قدس برگزار شد

 سن دهقانیمح

 

 

 

 

 

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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