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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 هابیلیان]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳دی  ۷]تاریخ:[ 

 

 بهائیت در دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان.برگزاری نمایشگاه تروریسم دولتی آمریکا و فرقه ضاله 

 بنیاد هابیلیان

)خانواده شهدای ترور کشور(، نمایشگاه تروریسم دولتی آمریکا و فرقه ضاله بهائیت را به مدت یک  بنیاد هابیلیان

 عصر )عج( رفسنجان برگزار نمود.  هفته با همکاری کانون افسران جنگ نرم در دانشگاه ولی

خانواده شهدای ترور کشور(، این نمایشگاه با حضور رئیس، معاونین، رسانی هابیلیان )اطالعبه گزارش پایگاه 

 کارکنان و دانشجویان دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان افتتاح گردید.

ها و مطالبی با موضوعات تاریخچه فرقۀ ضالۀ بهائیت؛ نقش بهائیت در حکومت هم چنین در این نمایشگاه طرح

به برخی اعتقادهای بهائیان؛ ازدواج با محارم در فرقۀ ضالۀ بهائیت؛ تحری حقیقت در تشکیالت  پهلوی؛ نگاهی

بهائیت؛ نظر حضرت امام خمینی )ره( در بارۀ بهائیت؛ تشکیالت بهائیت و جنگ اعراب و اسرائیل؛ قبلۀ بهائیان و ...  

 در قالب عکس و پوستر در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.

مندان به مباحث های مختلف این نمایشگاه در طول روزهای برگزاری با حضور گسترده عالقه بخش گفتنی است،

 های این نمایشگاه راضی بودند.نمایشگاه همراه بود و اغلب دانشجویان از نوع تعامل و پاسخگویی کارشناسان و بخش

های نمایشگاه به عنوان  های مرتبط با موضوعم ای جهت بازدیدکنندگان برای تماشای فیلدر این نمایشگاه، جایگاه ویژه

 بخش جنبی این نمایشگاه در نظر گرفته شد. 

توان به برگزاری کارگاه و نشست تخصصی در باره تروریسم دولتی آمریکا و های ویژه این نمایشگاه میاز بخش

 نظیر دانشجویان مواجه گردید.  فرقه ضاله بهائیت اشاره کرد که با استقبال بی

های فشرده تولیدی بنیاد شایان ذکر است، محصوالت بنیاد هابیلیان شامل ماهنامه راهنما، کتاب، بولتن، بروشور و لوح

 هابیلیان مرتبط با موضوعات نمایشگاه به نمایش درآمد.

 

 

 

 

 

 

 

اً به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطف  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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