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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[

 

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

 ۱۳۹۷آذر  ۲۸[ ]تاریخ:

 

 !یهراس از پژوهشگران بهائ جادیا

  تیبهائ  التیوابسته به تشک  یهامضمون در گروه نیبه ا یامیپ ر،یاخ یهاو مذاهب_ در روز  انیجامع فرق، اد گاهیپا

  یکه افراد اطالعات دیرا متوجه باش دهندیم جمس ،یکه به شما در خصوص  یافراد یمنتشر شد: »دوستان گرام

  دیها قابل دآن  یها شماره تلفن شما براآن  یویدارند که با باز کردن پ  یتلگرام مخصوص ،یضدبهائ یحکومت

 .  «.شودیم

 :میکن انیآن ب یدر بررس یما را بر آن داشت تا نکات امیپ نیانتشار ا اما

ها  را به آن  انیرفته و تحت نظر بودن بهائ یافراد بهائ یوی وزارت اطالعات، به پ یکارمندها ،یچگونه و با چه منطق

  عداد چه ت یخود، فکر آن را نکرده که به راست یدروغ پرداز نیدر ا تیبهائ  التیتشک  ،ی ! از طرفدهند؟یاطالع م

 !رد؟یرا تحت نظر بگ   شانیرفته و ا یافراد بهائ یویاست تا به پ ازیوزرات اطالعات ن کاری کارمند ب

را از باز کردن   انی بهائ سوک یاند؛ چرا که از شده ز ین ییگوخود، دچار تناقض زیهشدارآم امیپ نیدر ا یبهائ نیمبلّغ

به   گر،ید ییدانستند و از سو یاها را موجب هک شدن بالفاصله آن  یهاامیپ یکرده و مشاهده یناشناس نه یهاامیپ

کنند؛ اما چگونه  پورتیگزارش هرزنامه را زده و ر ،ییهاامیپ نیچن یاند که به محض مشاهدهداشته  هیتوص انیبهائ 

 !امکان ثبت گزارش هرزنامه وجود دارد؟ ،یوی بدون باز کردن پ

در  یبهائ انیآمار زندان  ران،یدر ا انیبهائ ینفر صدهزاریس ییادعا تیاز جمع ت،ی بهائ التیاعتراف تشک  نیطبق آخر

 یبهائ صدهزاریس ستیبایکه اکنون م داشتیم گردیبودن جرم بود و پ ینفر است. حال اگر بهائ ۶۰ر، تنها کشو

 !آن اِبا دارد رشیاز پذ یمیسل عقل که هر  ییادعا م؛یداشتیم گردی و تحت پ یزندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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