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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[ 

 

 جوان باشگاه خبرنگاران ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۸بهمن  ۵ ]تاریخ:[

 

 ایراناعتراف فرقه بهاییت به حضور همه جانبه در آشوبهاي اخیر 

حوادث روز عاشورا، تشكیالت مركزي بهاییت  در پس از برمال شدن نقش بهاییان به همراه سایر گروههاي وابسته، 

در آخرین بیانیه خود خطاب به هواداران این فرقه و وابستگان آنها، ضمن دعوت از فتنه گران براي واقع در اسراییل،

كننده خود را به عنوان یك فرقه برانداز و معاند نظام جمهوري سازماندهي  نقش ارائه نقش فعال در اغتشاشات،

 .اسالمي ایران پذیرفت

تحت  سرزمینهاي اشغالي-واقع در بندر حیفا  دفتر مركزي گروهك صهیونیستي بهاییت به گزارش باشگاه خبرنگاران،

سازمان صهیونیستي را مبني بر به روشني كذب بودن تمامي ادعاهاي پیشین این  اخیرشدر بیانیه  -سیطره اسراییل 

آشكار كرده است و نقش این جریان را به عنوان یك  دستور عدم دخالت بهاییان در مسائل سیاسي و پرهیز از خشونت،

 حزب سیاسي كه از اسراییل سازمان دهي مي شود برمال كرده است. 

این جریان طي اغتشاشات اخیر، باعث كامال سیاسي و خشونت آمیز  در این بیانیه ضمن اعتراف به اینكه دستورات

آمده است: بهاییان باید همچنان در اقدامات وسیع آشوب طلبانه به  شده، بهاییت انشعاب و تزلزل در بدنه فریب خورده

 منظور نیل به اهداف فرقه شركت نمایند.

ا مقر اصلي خود واقع در بهاییان در ایران مرتب براي شركت در اغتشاشات ب تایید اینكه ضمن فرقه بهاییت سران

و عنوان كرده است: دفاتر گروهك   مي كنند، بر نقش هدایتگري این جریان صحه گذاشته مشورت رژیم صهیونیستي،

آنها مي باشند و  ها و سازماندهی بخشیدن به نیرویای برای جهتله یوس بهائی كه اكثر آنها در اسرائیل واقع شده،

 "نمایند.ا این مؤّسسات مشورت میگیری در مورد چگونگی اعمال خود، بتصمیمافراد معموالً برای 

تیم هایي كه كار سازماندهي این  ۲۰۰۹ایران در فوریه  در بیانیه با ابراز تاسف از اینكه با دستور دادستان كل كشور

ورد اعتمادشان براي چگونگي تعطیل شده اند، بهاییان را به مشورت با افراد م جریان را در ایران برعهده داشتند،

با ترفندهاي جدیدتري در راه نیل ما باید ضمن ادامه شیوه هاي گذشته،   تاكید مي كند كه و تشویق كرده حضور در فتنه

 به اهدافمان اقدام كنیم.

 گفت و گو هاي هدفمند و نوشتنبیانیه با بر شمردن برخي روشهاي جنگ نرم مانند شركت در جلسات سخنراني، این

 کوشا باشند. باید در انجام این وظایف انیبهائ مقاالت مي افزاید:

حمایت كرده و تاكید نموده است   دفتر مركزي و اصلي بهاییان، واقع در اسراییل از اغتشاشگران داخل ایران پایان در

 كه همواره حامي آنها خواهد بود.

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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