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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:[

 ۱۳۸۷اسفند  ۱۵ ]تاریخ:[

 

 :کارشناس جریان بهائیت

 مند طراحي شودنظامبراي مبارزه با بهاییت باید یک سیستم مدرن و 

سرویس فرهنگي ـ کارشناس جریان بهاییت گفت: اعضاي فرقه بهاییت اگر به طور متوسط در جلسات این گروه   رسا،

 .گیرندشرکت نکنند از این جریان مورد پیگرد قرار مي 

یک جریان وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا اظهار داشت: بهاییت االسالم سجادي، کارشناس بهائیت در گفتحجت

 .مند طراحي شودمند است که براي مبارزه با آن باید یک سیستم مدرن و نظامنظام

وي در ادامه افزود: در جریان مبارزه با این فرقه باید استمرار و حفظ جوانب کار سنجیده شود تا نتیجه نهایي حاصل  

 .شود

داخلي نیست، چرا که دویست محفل ملي هم کارشناس جریان بهائیت تصریح کرد: مشکل ما در مبارزه با بهایت، 

 .اکنون در دنیا و کشورهایي مانند مالزي، قزاقستان، آذربایجان، کشورهاي اروپایي وحتي آمریکا فعالیت دارند

االسالم سجادي بیان داشت: باید با یک برنامه بلند مدت که وظیفه همه در آن به خوبي مشخص شده حرکت كنیم حجت

 .ن جریان برخورد مناسب داشته باشیمتا بتوانیم با ای

اي سنتي و مدرن شناسایي شده در کشور، هایي که از دویست جریان فرقه وي همچنین تصریح کرد: بر اساس تحلیل

 .ترین جریاني که بر مباني فکري ما تاثیر دارد بهاییت استام، خطرناکداشته 

هاي جریان بهاییت دیر صورت مي گیرد و از سوي رابطه با فعالیتاالسالم سجادي اذعان داشت: واکنش ما در حجت

 .اي نداریمدیگر ما براي یک جریان صد و هشتاد هزار نفري نیازي به برنامه گسترده

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

 .گیرندمورد پیگرد قرار مينکنند از سوي این جریان 

وي همچنین ادامه داد: پیگرد در بهاییت عواقب بدي مانند قطع خدمات اداري، معنوي و حتي مصادره اموال در پي  

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

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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