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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[

 

 جهان نیوزپایگاه خبری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آبان   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 خطر بهائیت در کمین دانشجویان شیراز 

دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز گفت: چرا هیات نظارت دانشگاه صنعتی شیراز اجازه دبیر انجمن اسالمی 

 دهد؟ های دانشجویی نمیبرگزاری نمایشگاه نقد بهائیت را به تشکل

به گزارش جهان؛ "حامد پهلوانی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ممانعت مسئوالن دانشگاه صنعتی 

اند که درصدد تحمیل های گذشته قربانی جنایات کسانی بودهرپایی نمایشگاه بهائیت گفت: مردم ما سالشیراز برای ب

عقاید و افکار فاسد خود به روش زور و ترور هستند و در این راه و حفظ آرمانهای خود هزاران شهید تقدیم 

 ... .اندکرده

های اخیر نخست وزیر انگلیس که جمهوری صحبتوی بیان داشت: شیراز خاستگاه بهائیت است و با اشاره به 

های دانشجویی  اسالمی ایران را حامی تروریست نامید، انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شیراز با همکاری تشکل

اندازی کردند که از  دانشگاه شیراز و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز نمایشگاهی را با عنوان "بصیرت" راه

 .ی شدبرپایی آن جلوگیر

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز اظهارداشت: مسئوالن دانشگاه باید علت اقدامات و 

رفتارهای ناشایست خود را توضیح دهند و این مطالبه جدی دانشگاه و انجمن اسالمی مستقل دانشگاه و بسیج 

 .دانشجویی صنعتی شیراز است

أت نظارت دانشگاه صنعتی شیراز اجازه ورود به نقد فرقه بهائیت و برپایی نمایشگاه را به  پهلوانی با تاکید بر اینکه هی

انجمن اسالمی مستقل این دانشگاه نداد، گفت: انجمن اسالمی مستقل با همکاری بنیاد هابیلیان به صورت تخصصی به  

های جتیه پرداخته و نمایشگاههای بهائیت، حهای تروریستی و انجمنواکاوی چهره منافقین، مجاهدین، گروهک

 ... .تصویری در نقد و بررسی این موضوعات را آماده کرده است

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به اینکه این خطر را به ریاست دانشگاه صنعتی 

فت: متاسفانه با اعالم این زنگ خطر دانشگاه ای در کمین دانشجویان این دانشگاه هستند، گشیراز اعالم کردیم که عده 

 .هیچ پیگیری و ترتیب اثری نداد

پهلوانی در پایان خاطر نشان کرد: این برای ما جای سوال است که چرا هیات نظارت دانشگاه اجازه برگزاری  

 دهند؟های دانشجویی نمینمایشگاه نقد بهائیت را به تشکل

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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