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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 کارشناس جريان بهائيت:

 مند طراحي شود. براي مبارزه با بهاييت بايد يک سيستم مدرن و نظام

 

اگر به طور متوسط در جلسات اين گروه  رسا، سرويس فرهنگي ـ کارشناس جريان بهاييت گفت: اعضاي فرقه بهاييت

 گيرند. شرکت نکنند از اين جريان مورد پيگرد قرار مي

وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا اظهار داشت: بهاييت يک جريان  االسالم سجادي، کارشناس بهائيت در گفت حجت

 .مند طراحي شود مند است که براي مبارزه با آن بايد يک سيستم مدرن و نظام نظام

وي در ادامه افزود: در جريان مبارزه با اين فرقه بايد استمرار و حفظ جوانب کار سنجيده شود تا نتيجه نهايي حاصل 

 شود.

کارشناس جريان بهائيت تصريح کرد: مشکل ما در مبارزه با بهايت، داخلي نيست، چرا که دويست محفل ملي هم 

 ن، آذربايجان، کشورهاي اروپايي و حتی آمريکا فعاليت دارند.اکنون در دنيا و کشورهايي مانند مالزي، قزاقستا

االسالم سجادي بيان داشت: بايد با يک برنامه بلند مدت که وظيفه همه در آن به خوبي مشخص شده حرکت كنيم  حجت

 تا بتوانيم با اين جريان برخورد مناسب داشته باشيم.

اي سنتي و مدرن شناسايي شده در کشور،  ويست جريان فرقههايي که از د وي همچنين تصريح کرد: بر اساس تحليل

 ترين جرياني که بر مباني فکري ما تأثير دارد بهاييت است. ام، خطرناک داشته

گيرد و از سوي  هاي جريان بهاييت دير صورت می االسالم سجادي اذعان داشت: واکنش ما در رابطه با فعاليت حجت

 اي نداريم. د هزار نفري نيازي به برنامه گستردهديگر ما براي يک جريان صد و هشتا

اين کارشناس امور بهاييت خاطر نشان کرد: اعضاي فرقه بهاييت اگر به طور متوسط در جلسات اين گروه شرکت 

 گيرند. نکنند از سوي اين جريان مورد پيگرد قرار مي

اداري، معنوي و حتي مصادره اموال در پي وي همچنين ادامه داد: پيگرد در بهاييت عواقب بدي مانند قطع خدمات 

 دارد، از اين رو کساني که قصد توبه داشته باشند جرات بازگشت نخواهند داشت.

 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونويسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[

 


