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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 رسا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷ اسفند ۱۵ ]تاریخ:[

 

 ت:یبهائان یکارشناس جر

 شود. یمند طراحستم مدرن و نظامیک سید یت باییمبارزه با بها یبرا

ن گروه یت اگر به طور متوسط در جلسات اییفرقه بها یت گفت: اعضاییان بهایـ کارشناس جر یس فرهنگیرسا، سرو

 رند.یگیگرد قرار میان مورد پین جریشرکت نکنند از ا

ان یک جریت ییرسا اظهار داشت: بها یوگو با خبرنگار خبرگزاردر گفت تی، کارشناس بهائیاالسالم سجادحجت

 شود. یمند طراحستم مدرن و نظامیک سید یمبارزه با آن با یمند است که برانظام

حاصل  ییجه نهایده شود تا نتید استمرار و حفظ جوانب کار سنجین فرقه بایان مبارزه با ایدر ادامه افزود: در جر یو

 شود.

هم  یست محفل ملیست، چرا که دوین یت، داخلیح کرد: مشکل ما در مبارزه با بهایت تصریان بهائیکارشناس جر

 ت دارند.یکا فعالیو حتی آمر ییاروپا یجان، کشورهای، قزاقستان، آذربایمانند مالز ییا و کشورهایاکنون در دن

م یمشخص شده حرکت كن یفه همه در آن به خوبیه وظک برنامه بلند مدت کید با یان داشت: بایب یاالسالم سجادحجت

 م.یان برخورد مناسب داشته باشین جریم با ایتا بتوان

شده در کشور،  ییو مدرن شناسا یسنت یاان فرقهیست جریکه از دو ییهالیح کرد: بر اساس تحلین تصریهمچن یو

 ت است.ییبهاما تأثیر دارد  یفکر یکه بر مبان یانین جریترام، خطرناکداشته

 یگیرد و از سور صورت مییت دییان بهایجر یهاتیاذعان داشت: واکنش ما در رابطه با فعال یاالسالم سجادحجت

 م.یندار یابه برنامه گسترده یازین یان صد و هشتاد هزار نفریک جری یگر ما براید

ن گروه شرکت یر متوسط در جلسات ات اگر به طوییفرقه بها یت خاطر نشان کرد: اعضایین کارشناس امور بهایا

 رند.یگیگرد قرار میان مورد پین جریا ینکنند از سو

 یمصادره اموال در پ یو حت ی، معنویمانند قطع خدمات ادار یت عواقب بدییگرد در بهاین ادامه داد: پیهمچن یو

 که قصد توبه داشته باشند جرات بازگشت نخواهند داشت. ین رو کسانیدارد، از ا

 

 

 

 

 

 

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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