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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[

 

 خبرگزاری تسنیم  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳شهریور  ۱۹ ]تاریخ:[

 

 بررسی تشکیالت بهائیت در »پندار« این هفته  

کننده »پندار« گفت: مجموعه »پندار« با موضوع »اسرار« و با محوریت بررسی تاریخچه خبرگزاری تسنیم: تهیه

 شود.  بهائیت، جمعه این هفته پخش می

وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، گفت: »اسرار« از سری  کننده »پندار« در گفتهیهمحمد تاجیک ت

قسمت تهیه شده که این هفته شاهد ششمین قسمت این برنامه هستیم. در این برنامه به    ۹مجموعه برنامه »پندار« در  

مسئله تنبیه و پاداش در تشکیالت بهائیت و  تاریخچه بهائیت، تشکیالت بهائیت و شیوه تبلیغات بهائیان در سراسر دنیا، 

 شود.سخنان مستغنیان بهایی پرداخته می

وی افزود: این برنامه با حضور حجت االسالم و المسلمین روزبهانی، حجت االسالم و المسلمین مظاهری سیف، سید 

 تشکیالت آن صحبت کنند.شود تا از پشت پرده بهائیت و کاظم موسوی و قادری )از مستغنیان بهائیت( برگزار می

تاجیک اضافه کرد: تحقیق و نگارش و سرپرستی این پروژه را پژوهشکده باقرالعلوم )ع( به عهده داشته و از عواملی  

 توان به علی بهرامی )مجری( و محمد زلفی )تدوینگر( اشاره کرد.که با این برنامه همکاری دارند می

ای پس از مجموعه »اسرار«  دقیقه  50قسمت  26ه »کودک و رسانه« در  کننده »پندار« خاطرنشان کرد: مجموعتهیه

شهریور( در  ۱۹رود و همچنین تصویربرداری مجموعه بعدی با نام »حقیقت« از امروز )چهارشنبه به روی آنتن می

 شد. دهکده المپیک آغاز شد که در آن به جریانهای تکویری و تقریر بین شیعه و سنی در ایران پرداخته خواهد 

از شبکه زندگی پخش خواهد   2۱شهریور ساعت  2۱مجموعه »پندار« کاری از گروه معارف شبکه دو سیما، جمعه 

 شد.

 انتهای پیام/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/29/2647192/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/29/2647192/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86

