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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[

 

 بهائیت در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠فروردین   ٢٨]تاریخ:[ 

 

 چرا جریان بهائیه را یک فرقه کامال انگلیسی میدانیم؟ 

 خواندنی  کوتاه و

کند و ما از سازی میحرکت انگلستان در این زمینه به سه صورت است. یک وجه این حرکت پنهانی است که جریان

های اطالعاتی که پنهانی است. وجه دیگر کارنامه های سرویسشویم. مثل حرکتها متوجه دخالت میروی جریان

ها از ایران به بغداد  دهد و بابیصرالدین شاه را ارائه می علی بهاء طرح ترور ناهاست. مثالً وقتی حسینخود گروه

خان ارمنی، مؤسس فراموشخانه و مدعی اومانیسم، در باغ رضوان بغداد با  شوند، در همان زمان میرزا ملکمتبعید می

 .کندها مالقات میاین

که به عنوان زرتشتی  ، عامل سرویس اطالعاتی انگلستان (Maneckji Limji Hataria)از طرف دیگر مانکجی

های مختلف سیاسی دارد به دیدار  ای با ناصرالدین شاه و شخصیتساکن هندوستان به ایران آمده و ارتباطات گسترده

 .شودخان، بهاء برای دو سال گم می رود، اما بعد دیدار با مانکجی و میرزا ملکمازل میعلی بهاء و یحیی صبححسین

بیند. خود هایی میکرده، ولی در این دو سال معلوم نیست که کجاست و چه آموزشظاهر قضیه این است که قهر 

کنند که ما ادامه  های سلیمانیه مشغول عبادت بوده است. اما پس از آن هر دو برادر ادعا میگویند در کوهها میبهایی

ها  جزو مناطق تحت نفوذ انگلیسی ازل به قبرس که  علی بهاء به فلسطین یا عّکا و یحیی صبحباب هستیم؛ لذا حسین

اش پیش از بهائیت بوده  گری کم است. این جریان مخفی کاریشوند. البته اطالعات ما از جریان ازلی بوده فرستاده می

 .است

روز   ١۷ای انگلستان است، که از جواسیس حرفه  (Edward Granville Browne) در همین دوره ادوارد براون

نویسد که درباره کند، ولی ابداً نمیازل در قبرس صحبت می روز هم با یحیی صبح  ١۵عکا و  علی بهاء دربا حسین

نویسد و از محمد قزوینی الکاف« را می چه چیزی صحبت کرده است. براون بعداً در همین رابطه کتابی به نام »نقطه 

شود بیان و بهائیان درست کند مدعی میخواهد برایش یک مقدمه مفصل بنویسد. براون برای آنکه فرهنگی برای بامی

 .ها در اختیار دارم رساله خطی از بابی ٢۵٠٠که من 

زاده و پردازد. این دفاع او درست در زمانی است که مدافع سیدحسن تقیها میبعد هم در انگلستان به دفاع از بابی

زاده و برلین بگذریم،  راون در قضیه تقیجریان فراماسونری و جریان کمیته برلین نیز هست. اگر از حرکت ادوارد ب

شود از ارتباطات های اطالعاتی را میگویم سیستمتواند با این دو نفر وجود داشته باشد؟ این که میچه ارتباطی می

 .خواهدجور مواقع است که به هر صورت بینش و نگرش تاریخی سیاسی میها دارند فهمید، این ای که با این حاشیه

اینکه چرا جناب عباس افندی بعد از پیروزی قوای انگلیس بر قوای عثمانی و تقریبا اشغال سرزمینهای  نکته دیگر

فلسطین امروز از سوی دولت انگلستان لقب سر میگیرد در تاریخچه این لقب میخوانیم که این لقب به افرادی داده  

. حال باید دید عباس افندی بعنوان رهبر بهائیان میشده که خدمات شایسته ای در جهت منافع دولت انگلستان داشته اند

 . در آن مقطع زمانی چه خدماتی را به قوای نظامی انگلستان داده است. تاریخ این خدمات را برشمرده 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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