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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:[

 ۱۳۹۳فروردین   ۲۵ ]تاریخ:[

 

 الزهرا نیشابورنمایشگاه آشنایی با فرق انحرافی در مدرسه علمیه 

 بنیاد هابیلیان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور(، نمایشگاه آشنایی با فرق انحرافی با هدف  

 معرفی فرقه ضاله بهائیت و انجمن منحرف حجتیه در مدرسه علمیه الزهرا نیشابور برگزار شد.

ات: افکار انحرافی انجمن حجتیه، همکاری انجمن حجتیه با ساواک،  ها و مطالبی با موضوعدر این نمایشگاه طرح

برخورد حضرت امام با انجمن حجتیه، تغییر مشی انجمن ججتیه پس از انقالب اسالمی، اشتراکات فکری انجمن 

قاید  حجتیه، با منافقین، انجمن حجتیه و ترویج جدائی دین از سیاست، والیت فقیه از نگاه انجمن حجتیه، پاسخ به ع

افراد شاخص در مورد   منحرف انجمن حجتیه، ترفندهای تبلیغاتی و شیوه های جذب انجمن حجتیه، نظرات بزرگان و

 انجمن حجتیه، مورد بازدید دانش پژوهان و طالب حوزه علمیه قرار گرفت. 

ائیت با انگلستان و رژیم آشنایی با تفکرات پایه گذاران فرقه بهائیت پیوند فرقه بهائیت با رژیم ستم شاهی، ارتباط به

صهیونیستی، خدمات این فرقه به سرویسهای اطالعاتی غربی، عقاید و انحرافات فکری و اخالقی بهائیان، طریقه 

 جذب نیرو از محورهای دیگر این نمایشگاه بود که در باره این فرقه ضاله به معرض نمایش درآمد.

تخصصی، معرفی فرق انحرافی از دیگر اقدامات این بنیاد در این  های ، برگزاری نشستدو مستنچنین پخش کلیپ هم

 نمایشگاه بود.

دانشگاههای این شهرستان از نکات بارز این  نو دانشجویابازدید تعداد زیادی از طالب و اساتید حوزه علمیه برادران 

 نمایشگاه بود.

بولتن، بروشور، و محصوالت نرم افزاری   شایان ذکر است محصوالت بنیاد هابیلیان شامل ماهنامه راهنما، کتاب،

 بنیاد هابیلیان مرتبط با موضوعات نمایشگاه در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

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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