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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ جوان آنالین

 ۱۳۸۹مهر  ۱۸]تاریخ:[ 

 

 تشکیالت بهائیت، اداره ای از موساد

را به   (نایت هود )ر بحبوحه جنگ جهانی اول، دولت انگلستان لقب ِسر و نشان شوالیه گری  د -سید کاظم موسوی

سرکرده تشکیالت بهائیت، عباس افندی)عبدالبها( داد. این قدردانی، دقیقاً زمانی صورت گرفت که نیروهای اشغالگر 

لت عثمانی قرار داشت تا بدین  انگلیس در حال تصرف بخش هایی از مناطق شامات و فلسطین بود که تحت سیطره دو

  .وسیله مقدمات تاسیس دولت یهود را فراهم آورد

حال باید دید که جناب عباس افندی که خود را مدافع مظلومان می شمرد و به تبع اربابان یهودی خود، مدام در حال  

 !نشان مزین می شد؟مظلوم نمایی بود، در پشت پرده، چه راز و رمزی با انگلیس داشته که باید به این 

در اوج جنگ جهانی اول که نیروهای اشغالگر انگلیس برای درهم کوبیدن دولت عثمانی در خاورمیانه و هرگونه  

که در آن زمان جزئی از امپراطوری عثمانی بود( به حیفا وارد می شود، با کمبود ) مقاومت مردم ستمدیده فلسطین 

 .گیردآذوقه روبرو شده و در خطر شکست قرار می 

من به اندازه   وقتی عباس افندی پس از گفتگو با افسران ارشد انگلیسی آنها را از نگرانی خارج می کند و می گوید

ارتش شما آذوقه دارم و در انبارهای خویش را که از قبل آذوقه زیادی در آن پنهان کرده بود به روی ارتش انگلیسی  

 .انگلیس در فلسطین می شود می گشاید و این موضوع، باعث پیروزی نیروهای

و بدین ترتیب راه برای تحکیم تسلط ارتش انگلیس و مقدمات حمایت از تشکیل یک دولت یهود در منطقه فلسطین  

 .هموار می گردد

عباس افندی به لحاظ ارتباط با سرویس مخفی انگلستان، پیشگویی می کند که عنقریب، قوم یهود به این سرزمین باز  

مین اظهارات است که شک را به یقین تبدیل می کند که وی جاسوس انگلستان در سرزمین های  خواهد گشت. و ه

 .اسالمی بوده است

زمانی که پیروزی یهود در منطقه، مسجل می شود عباس افندی برای عزت اسرائیل و شوکت یهودیان که توانسته اند 

 . مردم فلسطین را آواره و دربدر نمایند، دعا می کند

 

 

 

 

 

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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