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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ پایگاه اطالع رسانی آناج

 ۱۳۹۸آبان   ۳۰ [تاریخ:]

 

 االسالم شعبانی مطرح کرد؛حجت

 تاریخی و هویتی ایران/ نقد بهاییت با استدالل و منطق هاز حافظ لزوم پاسداری  

سال خشونت" دارای یک پیام تبلیغی برای عموم جامعه   ۲۰۰مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: همایش "بهاییت، 

 .است و آن، این است که باید حافظه تاریخی و هویتی ایران را حفظ کرده و در مسیر اصلی خود پیش ببریم

  ۲۰۰االسالم والمسلمین حسن شعبانی، در نشست خبری با عنوان برگزاری همایش بهائیت، آناج، حجتبه گزارش 

ای که با حضور هفت کشور دنیا در شیراز برگزار خواهد شد، اظهار کرد:  سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه 

ای همایش اصلی بود که با  ای برسال خشونت، خیانت برگزار شد، پیش مقدمه ۲۰۰با عنوان بهائیت  همایشی که

 .حضور علما و فرهنگیان برپا شد

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان افزود: تبلیغات اسالمی سازمانی است که از فرهنگ اسالم ناب صیانت کند و این 

المللی و اصلی در  های مقدماتی در چندین استان یک همایش بینبعد از همایش همایش در همان زمینه انجام گرفت.

 .شیراز انجام خواهد گرفت

حجت االسالم والمسلمین حسن شعبانی بیان کرد: این همایش عالوه بر بعد علمی، دارای یک پیام تبلیغی برای عموم 

جامعه است و آن، این است که باید حافظه تاریخی و هویتی ایران را حفظ کرده و در مسیر اصلی خود پیش ببریم. 

ضی برای برهم زدن نظم عمومی جامعه و نظام اسالمی استفاده می کند، این فرقه باید با استکبار از بهاییت به نحو مقت

 .استدالل و منطق نقد شود

ها به صورت سلسله وار نشست های با وی ادامه داد: در دوره جدید سازمان تبلیغات اسالمی بجز این قبیل نشست

 .شرقی برگزار خواهد شدان آذربایجان ها استموضوع فرق انحرافی و عرفان های کاذب در شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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