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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[ 

 

 فرقه نیوز  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۴۰۰آذر  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 مراسم اختتامیه کارگاه تخصصی گرافیک "بهائیت محفل خیانت" برگزار شد 

مراسم اختتامیه کارگاه تخصصی گرافیک "بهائیت محفل خیانت" روز گذشته در شیراز با حضور عالقه مندان و  

 طراحان برجسته کشوری برگزار شد.

مراسم اختتامیه کارگاه تخصصی گرافیک "بهائیت محفل خیانت" روز گذشته در شیراز با   به گزارش فرقه نیوز،

 کشوری برگزار شد. حضور عالقه مندان و طراحان برجسته

در ابتدای این برنامه حجت االسالم کامل نواب دبیر این همایش با تشکر از همه کسانی که در این مدت جهت  

روشنگری مردم تالش کرده اند گفت: امیدواریم سال آینده بتوانیم کار را گسترش دهیم و گام بلندتری در جهت  

 روشنگری برداریم. 

رافیک و مدرس دانشگاه با اشاره به موضوع دشوار این کارگاه گفت: این سخت  محمدرضا دوست محمدی طراح گ

ترین کارگاهی بود که شرکت کردم. موضوع جدیدی برای طراحان بود که باعث شد در موضوع فرقه های انحرافی 

 و بهاییت دغدغه مند شوند. 

زمینه افزایش بدیم و در این موضوع تخصصی وی ادام داد: در این کارگاه سعی کردیم که اطالعاتمان را در این 

 ... مهارت بیشتری کسب کنیم.

در ادامه مشفقیان ریاست سازمان فرهنگی شهرداری شیراز ضمن بالفعل خواندن دشمنی بهاییت با جمهوری اسالمی 

وضوع ورود ایران از برگزار کنندگاه این همایش تقدیر کرد و گفت جای خوشحالی دارد که هنرمندان کشور در این م

 کرده اند. وی در پایان گفت از طرح های برجسته در فضای شهری استفاده خواهیم کرد. 

 روزه پخش شد. 3در پایان بخشی از طرح های آماده شده در این کارگاه 

 گفتنی است صدای آمریکا و رسانه های غربی با حمایت از فرقه بهاییت به برگزاری این همایش واکنش نشان دادند. 

 

 

 

 

 

 

 

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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