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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 اطالع رسانی هابیلیان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱مهر  ۱۹ ]تاریخ:[

 

 نمایشگاه بزرگ بصیرت در شهرستان اراک برگزار شد

 بنیاد هابیلیان

در حاشیه « بصیرت»همزمان با هفته دفاع مقدس، بنیاد هابیلیان )خانواده شهدای ترورکشور( اقدام به برپایی نمایشگاه 

هللا سپاه روح ۷۱ هزاوه جنب پادگان امام علی)ع( و تیپ -جاده مرزیجران  ۸در کیلومتر « عملیات مرصاد»نمایشگاه 

 .شهرستان اراک نمود

 ۱۲۰۰هایی به مساحت به گزارش پایگاه اطالع رسانی هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور(: در این نمایشگاه غرفه

، ۸۸مترمربع در قالب چند غرفه شامل سالن توجیه، بیمارستان صحرایی، تاریخچه عملکرد منافقین از آغاز تا فتنه 

حجتیه و فرقه ضاله بهائیت، ماکت عملیات مرصاد، تجهیزات مخابراتی تحت عنوان شهید تجلی و انجمن منحرف 

غرفه بسیج ناحیه اراک ویژه خردساالن، جوانان و نوجوانان با رویکرد دفاع مقدس در معرض دید عموم بازیدکنندگان 

 .قرار گرفت

ای ترور کشور( که به مدت یک هفته دایر بود به بر پایه این خبر نمایشگاه بصیرت بنیاد هابیلیان)خانواده شهد

ای منافقین، معرفی شهدای ترور، شناسی نفاق قدیم و جدید، بازشناسی تاریخچه منافقین، مناسبات درون فرقهجریان

، بررسی افکار التقاطی سران فتنه، شخصیت شناسی میر حسین موسوی از ۸۸واکاوی نفاق سبز، نقش منافقین در فتنه

های دشمنان، یدان ) دکتر سید حسن آیت و دکتر عبدالحمید دیالمه(، نقش امام و رهبری در خنثی سازی توطئهزبان شه

سفارت غربی در حوادث و وقایع انتخابات دهم ریاست جمهوری و کالبدشکافی انجمن منحرف حجتیه و  ۲۲جاسوسی 

 .فرقه ضاله بهائیت پرداخت

خرداد، تغییر مشی مبارزه از بهائیت به  ۱۵ف حجتیه، انجمن حجتیه و قیام در این نمایشگاه به  معرفی انجمن منحر

مارکسیسم، برخورد شهید مفتح و شهید رجایی با انجمن حجتیه، مبارزه با معلول به جای مبارزه با علت ها، انجمن 

ند!، یکسونگری حجتیه مروج تبری بدون شناخت، انجمن حجتیه فقط امام معصوم را برای رهبری جامعه الیق می دا

به اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت از ویژگی های انجمن حجتیه، پاسخ به عدم تشکیل حکومت اسالمی قبل از 

 .ظهور، پاسخ به برداشت غلط انجمن حجتیه از انتظار فرج و... در قالب پوستر پرداخته شد

 .مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بوداز دیگر بخش های جالب توجه این نمایشگاه ارائه نقشه راه جنگ نرم 

بازدیدکنندگان در بخش تاریخچه فرقه ضاله بهائیت اطالعات مفید و مستندی درباره رهبران بهائیت از ابتدا تاکنون، 

نقش بهائیت در حکومت پهلوی، بهائیت دین ساختگی و تشکیالتی جاسوسی، نقش بهائی ها در حوادث پس از دهمین 

مهوری، تبلیغ و جذب در فرقه بهائیت، بهائیت و اصالح طلبان در ایران، مهم ترین آسیب ها و انتخابات ریاست ج

 .تهدیدات فرقه ضاله بهائیت به دست آوردند

بخش دیگری از نمایشگاه نیز به معرفی شهدای مظلوم هسته ای ترور شده اختصاص داشت که با سیل استقبال 

 .بازدیدکنندگان روبرو شد
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اه جایگاه ویژه ای جهت بازدیدکنندگان برای تماشای فیلم های مرتبط با موضوعات نمایشگاه به عنوان در این نمایشگ

 .های جنبی این نمایشگاه در نظر گرفته شده بودبخش

ای بنیاد هابیلیان، پاسخگویی توسط کارشناسان بنیاد هابیلیان  به رسانهکتاب و بولتن و تولیدات نرم افزاری و چند

ازدیدکنندگان درباره پوسترهای نمایشگاه از دیگر جنبه های این نمایشگاه بود که با استقبال گسترده مردم سواالت ب

 .مواجه شد

بازدیدکنندگان از غرفه بنیاد هابیلیان از افراد و سالیق گوناگونی بودند که در میان آنها حضور جوانان، دانشجویان و 

 .خوردهای سیاسی نیز به چشم میچهره

دیگر بخش هایی که در جنب نمایشگاه بصیرت برای تقریب ذهن بازدیدکنندگان به موضوع بازشناسی تاریخچه و از 

جنایات منافقین در نظر گرفته شده بود، ارائه صحنه ای از ترور یکی از شهروندان به صورت تاتر بود که بسیار 

 .ی ترور داشتتاثیر مثبتی در آشنایی نسل جوان با موضوع ترور و مظلومیت شهدا

بازدیدکنندگان درحین بازدید از تابلوهای به نمایش درآمده میتوانستند از توضیحات راویان دفاع مقدس و ماکت عملیات 

مرصاد نیز دیدن نمایند که تمام این تدابیر اندیشیده شده کمک به آشنایی کاملتری با نفاق و جنایات گروهک منافقین 

 .نمودمی

هللا استان مرکزی، سپاه روح ۷۱ر اراک علی اکبر شعبانی فرد، سردار محسن کریمی فرمانده تیپ در این میان استاندا

روح هللا  ۷۱سپاه روح هللا استان مرکزی، جانشین فرمانده تیپ  ۷۱حجت االسالم محمد میرزایی مسئول نمایندگی تیپ 

ردار کالنشهر اراک، سیف هللا كریم زاده سردار نورخدا قاسمی، مسلم پورقاسمیان فرماندار اراك، حسن قربانی شه

حسینی اراك، عباس ملک مدیركل آموزش و پرورش استان مركزي، محمد احمدزاده رئیس بیمارستان امام خمیني)ره(

رییس دانشگاه آزاد اراک از جمله بازدیدکنندگانی بودند که دقایقی از وقت خود را در غرفه خانواده شهدای ترور 

طی گپ و گفت با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی هابیلیان )شهدای ترور کشور(، از حضور کشور گذراندند و 

 .نمایندگان خانواده شهدای ترور کشور در شهرستان اراک  قدردانی کردند

زار نفر از اقشار مختلف ه ۱۲تا  ۱۰شایان ذکر است استقبال از این نمایشگاه بسیار خوب ارزیابی شد، و روزانه 

 .وص جوانان از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردندمردم به خص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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