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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[

 

 بنیاد هابیلیان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آذر    ۵ ]تاریخ:[

 

 شیراز برپایی نمایشگاه»بصیرت« در دانشگاه

های دانشجویی دانشگاه به مدت سه  بنیاد هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور(، نمایشگاه بصیرت را با همکاری تشکل

رسانی هابیلیان )خانواده شهدای ترور به گزارش پایگاه اطالع .تر دانشگاه شیراز برگزار نمودآمفی تئاروز در سالن 

های شکل گیری و انحرافات فکری و وریسم دولتی آمریکا، بررسی زمینهکشور( این نمایشگاه به معرفی ابعاد تر

 .عملی فرقه ضاله بهائیت و انجمن منحرف حجتیه پرداخت

های شناسی )معرفی ساختار حکومت آمریکا، مؤلفههایی از جمله: آمریکابر پایه این گزارش این نمایشگاه شامل بخش

اند(، اتاق جنگ )معرفی ای که مؤسسین این کشور درپی آن بودهجویانهه متحده و باورهای سلطفرهنگی منحط ایاالت

های گری )مداخالت نظامی آمریکا از سال ساز در سیاست خارجی آمریکا(، نظامیهای فکر تصمیمبرخی اتاق

غ آغاز هایی که دولتمردان آمریکا با دروها )جنگها و دروغجهانی اول تا دهه اول قرن بیست و یکم(، جنگجنگ

کردند(، نقطه بحران )دروغ یازده سپتامبر و لشگرکشی به عراق و افغانستان به بهانه جنگ با ترور(، وضعیت استثنا  

ملی و مقابله با تروریسم(، صدور ها به بهانه امنیت)تضییع حقوق شهروندان آمریکایی و جاسوسی غیر قانونی از آن

ی نقاط جهان( و دشمن ملت )اقدامات تروریستی دولت آمریکا علیه تروریسم )اقدامات تروریستی آمریکا در اقص

 .ایران( بود

ای از فرقه ضاله بهائیت با موضوعاتی از قبیل نگاهی به افزاید در این نمایشگاه ابعاد ناشناختهاین گزارش می

ئیت، نظر حضرت امام  تاریخچه فرقه ضاله بهائیت، نگاه به برخی اعتقادات بهائیان، تحری حقیقت در تشکیالت بها 

خمینی )ره( درباره بهائیت، تشکیالت بهائیت و جنگ اعراب و اسرائیل در قالب عکس و پوستر برای آشنایی 

 .دانشجویان درمعرض نمایش قرار گرفت

چنین در پوسترهای مربوطه، حجتیه و جنگ تحمیلی، اشتراکات فکری حجتیه و منافقین، حجتیه و ارتباط با  هم

درد، آشنایی با افکار انحرافی انجمن حجتیه و ضربات روحانیت ناآگاه  ع مالی حجتیه، اسالم مرفهین بیساواک، مناب

)ع(  حجتیه به اسالم، ضدیت حجتیه با والیت فقیه و ادعاهای دروغین این انجمن مبنی بر پیروی از امیرالمومنین علی

 .)عج( در معرض دید دانشجویان به نمایش گذاشته شدو امام وقت

شناسان بنیاد هابیلیان درباره موضوعات نمایشگاه در ابتدای ورود بازدیدکنندگان به نمایشگاه و عرضه  سخنرانی کار

هایی بود که برای های هنری نیز از دیگر بخشاقالم نمایشگاهی از قبیل عکس، پوستر، نرم افزار، اسناد و دیگر قالب 

 .رائه شددهی عمومی به مردم در این نمایشگاه اآگاهی

چنین تعدادی از دانشجویان، های نمایشگاهی نشستند و همبازدیدکننده به تماشای فیلم ۱۰۰۰در بخش نمایش فیلم، 

 .کنندگان این ماهنامه شدنداشتراک ماهنامه مطالعات تروریسم )راه نما( را دریافت کردند و عضو دریافت 

هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور( به ایراد سخنرانی درباره   گفتنی است در اختتامیه این نمایشگاه، دبیرکل بنیاد

 .شناسی نفاق پرداخت که با استقبال گسترده دانشگاهیان مواجه گردیدجریان

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

 بفرستید[ایمیل در صفحه تماس با ما 
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