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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 مطالعاتی روشنگر ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨اسفند   ١]تاریخ:[ 

 

 فصلنامه »روشنا« منتشر شد  ٩٨نوبت زمستان   / »طلبانفرصت » و توحیدی« »فرهیختگان ویژه؛ پرونده دو

( منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این  روشنا) هشتاد و سومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان

شماره از نشریه روشنا، همراه با دو پرونده ویژه تحت عناوین » فرهیختگان توحیدی« )معرفی و شناخت بیشتر 

های طلبان«)بررسی نقش فرقه ها و جریان های فرهیخته زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی کشور( و » فرصت هچهر

]…[ 

 .( منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفتروشنا) هشتاد و سومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان

عناوین » فرهیختگان توحیدی« )معرفی و شناخت بیشتر این شماره از نشریه روشنا، همراه با دو پرونده ویژه تحت 

های )بررسی نقش فرقه ها و جریان  طلبان«های فرهیخته زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی کشور( و » فرصت چهره

 .ماه( به عزضه محتوا پرداخته استانحرافی در اعتراضات آبان 

های  ها و یادداشتها، مقاالت، گزارشای از مصاحبه های فصلنامه نیز همچون روال گذشته، مجموعه در سایر بخش

 .تبشیری ، ارائه شده حجتیه، تصوف، فرق نوظهور و مسیحیتانجمن تحلیلی در محورهای ادیان، بهائیت،

 :فهرست مطالب نوبت زمستات روشنا به شرح ذیل است

 ایرانی مسیحی هستم )مصاحبه با آقای لوریس چکناواریان(-

 تگو با خانم توران شهریاری(مهر ایران )گف-

 مدیون و عاشق ایران )مصاحبه با آقای شموئیل داوید پیرا( -

 پندارند )مصاحبه با آقای آرش آبایی( کلیمیان خود را »ایرانی« می -

 های نشر پیروان ادیان توحیدیتازه-

 مدل جاسوسی بهائیت -

 سران بهائی، در پی استعمار، سود و ثروت -

 »بصیرتسیحیان بیبهائیان در »توهم م-

 حجتیه با نهضت انقالب اسالمیتقابل انجمن-

 تقابل یا تقویت؟-

 نفر پنجم -

 فقر مدرن-

 عرفان ناب اسالمی«، عرفانی ذوابعاد-«
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 سندروم قطبیت -

 گرایی مسیحیصهیونیسم ترامپی«؛ نوبنیاد-«

 تبشیر هوشمند -

 درباره عیالم-

 «»مدعیان مهدویت مسئله شناسی-

 »ابلیسفریب -«

 های معنوی نوپدید کثرت گرایی و جریان-

 طلبان فرصت*

 .عالقه مندان می توانند برای تهیه فصلنامه از طریق راه های ارتباطی مشخص شده، اقدام نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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