
 
  

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[

 

 خاوران فرهنگسرای ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اسفند   ۵]تاریخ:[ 

 

 ۱بررسی موضوع فرقه های ضاله به ویژه بهائیت در خاوران

ماه در فرهنگسرای خاوران   اسفند ۴همایش کانون صدای سلمان با موضوع نقد و بررسی فرقه های ضاله چهارشنبه 

 .برگزار می شود

قدر اسالم، مبانی ارزشی و عقیدتی اهل بیت علیهم  ، هر۱۵به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 

هم مبانی ضد ارزشی و گرایش های ضد دینی گسترش پیدا می کند ولی  السالم در دنیا گسترش می یابد به همان اندازه

آنچه در این عرصه مهم می باشد این است که باید بدانیم حرکات آن ها به صورت سازماندهی شده و از تشکیالت 

 .خاصی برخوردار است

نقشه دشمن را بداند و خود را   مقام معظم رهبری فرمودند: دشمن را از دور باید دید، یک ملت باید دشمن را بشناسد،

 .در مقابل آن تجهیز کند

ماه در سالن   اسفند ۴بر همین اساس همایش )دشمن شناسی( نقد و بررسی فرقه های ضاله به ویژه بهائیت چهارشنبه 

 .اجتماعات فرهنگسرای خاوران برگزار می شود

جمله: فعالیت جریان های فرقه ای، گروه های مخاطب همچنین برای تاثیرگذاری در این نشست به دنبال سه محور از  

 .و همچنین فعالیت های صورت گرفته و طرح های پیش رو برای مقابله می باشیم

سخنران این همایش حجت االسالم والمسلمین علی رجبی آسیب های فرقه های انحرافی و رسالت های آحاد جامعه در  

 .اه آن را مورد بررسی قرار می دهدمقابله با آن ها و همچنین ساختار و خاستگ 

به آدرس میدان خراسان، خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد،   ۱۶برای حضور در این برنامه از ساعت   ن عالقه مندا

 .تماس بگیرند ۳۳0۱۵۴2۳فرهنگسرای خاوران مراجعه کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 

 

 

 

 

 

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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