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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:[ 

 ١٣٩٣آذر  ٢٠]تاریخ:[ 

 

 برپایی نمایشگاه بصیرت در دانشگاه آزاد واحد دزفول 

هابیلیان)خانواده شهدای ترور کشور( در ادامه حضور فعال خود در گوشه و کنار کشور و برگزاری بنیاد 

 .های متعدد، نمایشگاه بصیرت را به مدت سه روز در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد دزفول برگزار نمودنمایشگاه

، در این نمایشگاه موضوعات تاریخچه منافقین )خانواده شهدای ترور کشور( رسانی هابیلیان به گزارش پایگاه اطالع

در ایران، ترورهای این گروهک تروریستی، نقش منافقین در جنگ تحمیلی و آشنایی با فرقه ضاله بهائیت در قالب  

 .رو شد  گیر دانشجویان روبه تابلو به نمایش گذاشته شد که با استقبال چشم ١٠٠

ان در بخش فرقه ضاله بهائیت اطالعات مفید و مستندی درباره رهبران  بر پایه این خبر در این نمایشگاه دانشجوی

بهائیت از ابتدا تاکنون، نقش بهائیت در حکومت پهلوی، بهائیت دین ساختگی و تشکیالتی جاسوسی، تبلیغ و جذب در 

 .ها و تهدیدات فرقه ضاله بهائیت به دست آوردند ترین آسیب فرقه بهائیت، مهم

های   ن بنیاد هابیلیان درباره موضوعات نمایشگاه در ابتدای ورود آنها به نمایشگاه، پخش فیلمسخنرانی کارشناسا

ای بنیاد هابیلیان درباره تروریسم، گروهک  رسانه  افزاری و چندمرتبط با موضوعات نمایشگاه و محصوالت نرم

های ارایه شده در  نمایشگاه از بخش منافقین، فرقه ضاله بهائیت و برگزاری مسابقه درباره پوسترهای نصب شده در

 .بود  این نمایشگاه

های شهدای  هایی از فضایل و مجاهدتاین نمایشگاه به معرفی شهدای مظلوم ترور شده توسط منافقین و بازگویی گوشه

  نژاد، صیاد شیرازی، الجوردیمحراب، شهید بهشتی و سایر شهدای هفتم تیر و نیز شهیدان رجایی، باهنر، هاشمی

 .... اختصاص داشت که در معرض دید دانشگاهیان قرار گرفتو

 .ای بنیاد هابیلیان در اختیار دانشجویان قرار گرفترسانههمچنین کتاب و بولتن و تولیدات نرم افزاری و چند 

 :های بازدیدکنندگان در این نمایشگاهنوشتهبرخی از دل 

نما و سایت هابیلیان آشنا هستم و از زحمات شما برادران  شناسم و با نشریه راهمی  ١٣۸۶من بنیاد هابیلیان را از سال 

 .ایدکنم که برای شهدای ترور کارهای ارزشمند فراوانی کردهعزیزم تشکر می

ر مقابله با پدیده شوم تروریسم تشکر  خاطر تالش فراوانتان داندرکاران نمایشگاه بنیاد هابیلیان به از زحمات شما دست

های گری و شناساندن چهره واقعی گروهکشاءهللا در این مسیر با روشنکنم تا ان کنم و برای شما دعا میمی

 .ترین قربانی تروریسم استشهید ترور کشور به مردم جهان بقبوالنید که ایران بزرگ ١۷٠٠٠تروریستی و با معرفی 

دانم و از زحمات شما برادرانم که نماینده خانواده ی انقالب اسالمی را مدیون خون شهدا می هاآوردمن تمام دست

 .شهدای ترور هستید بسیار سپاسگزارم

ها به اند جایگاه شهدای ترور جایگاه خاصی است، آن اسالمی کردهدر بین شهدایی که تاکنون ملت ایران تقدیم انقالب

اند، اما متأسفانه با این وجود نام شهدای ترور  که نقطه عطف جامعه و کشور بوده انداین خاطر انتخاب و ترور شده

 .کنمگونه که باید شناخته شده نیست، من از شما عزیزان به خاطر این حرکت مورد پسند تشکر و قدردانی می آن 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

