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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[

 

 صراط  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۰اسفند  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 ماموریت جدید خانوم جاسوس

 تروریستی بهاییرونمایی از همکاری جدید شیرین عبادی با گروهک 

ن بازسازی تشکیالتی در داخل  ضم "ارتش جهانی رهایی"  هائی موسوم بهدر این برنامه قرار است گروهک ب

 ...کشور

ن ااسفند در ایران که موجب درماندگی شدید سیاستمدار  ۱۲همزمان با موج بیداری اسالمی و خلق حماسه   -" "صراط

جاسوسی_اطالعاتی غرب با همکاری عناصر بهایی پروژه جدیدی برای ایجاد  کشورهای غربی شد، سرویس های 

 جبهه وهن علیه جمهوری اسالمی کلید زدند. 

" ضمن ارتش جهانی رهاییبه " هائی موسوم به گزارش سرویس سیاسی صراط، در این برنامه قرار است گروهک ب

جازی، جمهوری اسالمی را برای آزادی  بازسازی تشکیالتی در داخل کشور طبق یک برنامه مدون در فضای م

 به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برند تحت فشار قرار دهد.  ۸۸زندانیان بهایی که در فتنه 

کانون حمایت از زندانیان سیاسی« در  »پروژه بازسازی تشکیالتی "ارتش جهانی رهایی" در ادامه برنامه تشکیل 

  ۸۸با پشتیبانی سازمان اطالعات و امنیت آلمان قرار است برای آزادی زندانیان سیاسی فتنه شهر آخن آلمان است که 

 ، فعالیت کنند.یتی در حبس قانونی به سر می برندخصوصا مجرمین بهایی که هر کدام به دلیل جرائم امن

عات و امنیت آلمان و سرویس های اطالعاتی کشورهای غربی در برنامه جدید ایران هراسی با مرکزیت سازمان اطال

با مدیریت وکیل مدافع بهائیان یعنی شیرین عبادی تالش دارند تا از طریق تهیه گزارش از وضعیت زندانیان سیاسی 

، فشارهای سیاسی برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی برای عقب  بهره گیری از این سیاه نمایی ها در ایران و

 ته ای را پیگیری کنند.نشینی از فعالیت های صلح آمیز هس

گروهک بهائی موسوم به "ارتش جهانی رهایی" که توسط سرویس ها جاسوسی غرب حمایت می شود به عنوان یکی  

ران و آزادی  یمذهبی فرقه ضاله بهایت در ا–از شاخه های این پروژه قرار است در بحث آزادی فعالیت سیاسی 

 زنذانیان این فرقه تالش کند.

بهائی موسوم به "ارتش جهانی رهایی" برای انجام عملیات های خرابکارنه اعالم موجودیت كرده چندی پیش گروهک 

 بود که اعضای آن قبل از انجام هر اقدامی توسط ماموران امنیتي دستگیر شدند.

 

 

 

 

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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