
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

 ۱۳۹۷مرداد   ۱۵]تاریخ:[ 

 

 !اعتماد اسرائیل به بهائیان

ی سران این رژیم به جاسوسان  جانبهکش صهیونیستی، اعتماد همه های همکاری بهائیت با رژیم کودکاز جمله نشانه 

باشد. همچنان که بهائیان در گزارش سفر خود به اسرائیل، از اعتماد کامل این رژیم به بهائیان، در بهائی خود می

کش صهیونسیتی به تشکیالت بهائیت از راستی اعتماد رژیم کودکاند. اما به مقایسه با سایر شهروندان اشاره نموده

 !گیرد؟کجا نشأت می

کش صهیونیستی، ی بهائیت با رژیم کودکهای همکاری متقابل فرقه پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله نشانه 

دهللا رفیعی )از بهائیان ایران( که به  رو عبباشد. از این ی سران این رژیم به جاسوسان بهائی خود میجانبهاعتماد همه

ش، برای دیدار از مرکز بهائیت به اسرائیل رفت، در بخشی از   ۱۳۳۹مسلکان خود در اسفند همراه جمعی از هم

گزارش سفر خود آورده است: »در گمرک تل آویو، همین که خود را بهائی معرفی نمودیم، با کمال احترام بدون  

 [۱].«کردند؛ در صورتی که سایرین را به دقت رسیدگی و تفتیش میتفتیش ما را مرخص نمودند

ی هفتگی بهائیان فر )از بهائیان ایران(، پس از دیدار از اسرائیل، در جلسه همچنین به گزارش ساواک، فریدون رامش 

ئیس کاروان کنند و وقتی رش، اظهار داشت: »در فرودگاه، احباء ): بهائیان( را بازرسی نمی ۱۳۴۹بهمن  ۴مورخ 

ها  کنند؛ ولی بقیه مسافرین را حتی کلیمیها بهائی هستند، حتی یک چمدان را بازرسی نمیدارد: این به پلیس اظهار می

 [ ۲].«کنندرا بازرسی می 

 !گیرد؟کش صهیونسیتی به تشکیالت بهائیت از کجا نشأت میاما به راستی اعتماد رژیم غاصب و کودک

 :نوشتپی

 .۲۵۲، ص ۱۰ی آهنگ بدیع، ارگان رسمی بهائیان، شماره: مجله  [۱]

 .۳۲، ص ۶۱ماهنامه زمانه، شماره:  [۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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