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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[

 

 موسسه فرق و ادیان زاهدان )مفاز(]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠خرداد  ١١]تاریخ:[ 

 

 ترین منبع اطالعاتی اسرائیلبهائیت، در دسترس

ها و روز فعالیتمرکز اصلی مدیریت فرقه بهائی در »حیفا« زیر نظر دولت صهیونیستی از یک طرف روزبه

ها و موقعیت خود های تشکیالتی خود را به بهائیان سراسر جهان گسترش داده و طرف دیگر بر ساختماندستورالعمل

 .افزایدهای اشغالی می در سرزمین

، رئیس برکنار شده سازمان جاسوسی اسرائیل )موساد( در مراسمی با حضور  »یوسی کوهن –پایگاه خبری مفاز 

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: »ما به قلِب قلب دشمن خود ایران نفوذ کرده ایم… ما به طور مستمر اطالعات آنها را  

 )١(  ایم و غرور و اعتماد به نفس آنها را تضعیف کردیم. ««آوری و اسرارشان را فاش کردهجمع

های کشور ترین بخشدر شرایطی که مسئوالن اسرائیلی با چنین نفرتی از ایران سخن گفته و نفوذ مستمر در درونی

دانند، مرکز اصلی مدیریت فرقه بهائی در »حیفا« زیر نظر دولت صهیونیستی از یک طرف را افتخار خود می 

ائیان سراسر جهان گسترش داده و طرف دیگر بر های تشکیالتی خود را به بهها و دستورالعملروز فعالیتروزبه

 .افزایدهای اشغالی میها و موقعیت خود در سرزمینساختمان

اگر از حمایت و ارتباط تنگاتنگ سرکردگان بهائیت و اسرائیل در گذشته عبور کنیم، اقدامات تشکیالتی و امروزه این 

به »صیانتی« فرقه بهائی، مسئول تبادل کامل های موسوم فرقه در ایران، مصداق بارز جاسوسی است. بخش

 .اطالعات بهائیان به حیفاست

است که بهائیان مثالً در ایران با تعامالتی که با   ترین بخش هر جامعه و اولین پایگاه مدنی آن، خانوادهدرونی

ر مختلف جامعه ایران را  ترین زوایای مربوط به اقشاای، جزئیها دارند در کنار روابط کاری، درسی و حرفه خانواده

روز برگزار شده و »ضیافت« نام دارد به مقامات باالتر خود منتقل کرده تا نهایتاً  ١۹در جلسات تشکیالتی که هر 

بندی شده به مرکز فرقه که زیر نظر دولت اسرائیل است، انتقال داده شود. این شکل  تمام این مستندات به صورت طبقه

 .ای این سازمان تشکیالتی استهای حرفه های خرابکارانه و مأموریتریزیاز برنامه از جاسوسی اطالعات، سوای 

های اطالعاتی ها، بانکترین منبع اطالعاتی صهیونیستآمیز، اولین و در دسترسدر این شرایط حساس و خصومت

ه راحتی در اختیار رژیم  آمیز این فرقه در کشور، ببهائی است که در صورت عدم مهار اقدامات تشکیالتی و خیانت

 .گیردصهیونیتستی قرار می

 :نوشتپی

 ١۴٠٠خرداد   ١١عصر ایران،  .١

 

 

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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