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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 مهر گرفته از سایت:[]بر

 ۱۳۸۹تیر  ۲۹]تاریخ:[ 

 

 شجاعی زند مطرح کرد: 

 های نوظهور دینیپدیدهطراحی الگوی توسعه بومی؛ راهکار مقابله با 

دکتر شجاعی زند طراحی الگوی توسعه مناسب با جامعه و فرهنگ ایران را از جمله راهکارهای رفع آسیب پدیده 

کردن یک پدیده دانم. بومیجنبش جدید دینی در کشور خواند و افزود: من الگوی توسعه بومی را در این بحث نازل می

 ... یگر است در اینجا با اقلیم خود متناسب کنیم که این اشتباه است.یعنی چیزی را که اصلش برای جای د

وی از برخورد حکومت با فرقه های نوظهور، به عنوان موانع سیاسی رشد و گسترش پدیده جنبشهای جدید دینی در 

و این مانع  ایران یاد کرد و افزود: جوامع اسالمی از جمله ایران به راحتی تن به مدرنیته و عرفی شدن نمی دهند 

 ...  .جدی در تحقق جنبشهای جدید دینی در ایران است

 موسوی: تنها راهکار جلوگیری از رشد بهائیت، قطع ارتباط تشکیالت بهائیت با جامعه بهایی است

در پایان این نشست یکی از فعاالن عرصه تحقیقات در حوزه فرقه های نوظهور به تشریح فعالیتهای اخیر فرقه بهایت 

و با هشدار نسبت به ورود این جریانهای انحرافی در حوزه سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی تأکید کرد:  پرداخت

 .عدم آگاهی موجب رشد فرقه های انحرافی در ایران شده است

  ۱۶۰دکتر موسوی با بیان اینکه بهایت در ایران گسترش زیادی ندارد اما خیلی از فرقه های انحرافی جدید تجربه 

ساله بهائیت را به دنبال خود دارند، افزود: با اینکه چندین مرکز متولی برخورد و مقابله با این پدیده ها است تا کنون 

تنها برخورد امنیتی به خوبی صورت گرفته اما دیگر برخورد امنیتی تنها کارساز نیست و متأسفانه در حوزه فرهنگی 

 .بسیار ضعیف عمل کرده ایم

را یکی از دالیل عمده عدم برخورد جدی با فرقه های انحرافی خواند و گفت: عالوه بر شفاف سازی  وی خأل قانونی 

 .و آگاهی بخشی، تنها راهکار جلوگیری از رشد بهائیت، قطع ارتباط تشکیالت بهائیت با جامعه بهایی است

 

 

 

 

 

 

 

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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