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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[

 

 جهان نیوزپایگاه خبری  :[]برگرفته از سایت

   ۱۳۹۲مرداد   ۱۲ ]تاریخ:[

 

 ندهیدر دولت آ تیبهائ التیتشک  کیتاکت رییتغ

 رییمحرمانه تغ یانامه ینظام ط نیخود را در رابطه با مسئول کیتاکت العدل،تیب میبا دستور مستق تیبهائ التیتشک 

 .شدند یدادند و خواستار شکست قبح عدم ارتباط با مسئوالن کشور

 :نوشت باندهید تیگزارش جهان، سا به

خود را در   یمیقد کیبار تاکت نیا ن،یشیخود در دولت پ  یدر پ یپ یهادر داخل کشور بعد از شکست تیبهائ التیتشک 

ها و ارتباط با محافل رده یدر تمام نیبه مسئول یارهیزنج یهاارشد نظام و ارسال نامه  نیگرفتند. ارتباط با مسئول شیپ

اتخاذ  نیو مواز نیقوان رییجهت تغ یدولت یهاو نفوذ در دستگاه عهدر جام شتریب تیمشروع جادیکشور جهت ا یاسیس

در  تیبهائ التیفعال تشک  یهاگروه یآت یهاتیدر دستور فعال ،یتیو امن ینیمنحرف د یهاانیشده در مخالفت با جر

 .قرار گرفته است رانیا

 شهیبا ر یمعموالً در کشورها ع،ینسبت به تش اشینیخودبرترب لیبدل تیدر منطقه؛ بهائ هایریشانه به شانه تکف انیبهائ

 شدهیهند چاپ م یدر بمبئ ایدر قاهره،  شانیکه سابقاً در مصر داشتند، کتابها یتیو با مرکز کندیبهتر عمل م ،یعیش

 .است

هستند، بنا به درخواست خود، در   ییکایآمر تیتابع یکه دارا  یرانیا انیو بهائ انهیساکن در منطقه خاورم یبهائ افراد

. شوندی به مناطق مختلف اعزام م کایمسلح آمر یروهاین یائیتفنگدار در کیو به عنوان  شوندیعضو م کایارتش امر

مثل  ییباشد؛ کشورها شتریدر منطقه ب انشیعیصد شکه در شوندیاعزام م ییبه کشورها کا،یارتش امر یداوطلبان بهائ

 یبا اعتقادات ی. افراد بهائخوردیبه چشم م زیو مصر ن هیمانند سور ییو حضور آنها در کشورها نیبحر من،یعراق، 

را که   ییهر جا انیزد عام و خاص است. بهائکه زبان  شوندیمنطقه م یدر کشورها یخاص اتیکه دارند مرتکب جنا

 .رسانندیو حضور بهم م شدندیم قدمشیکامل پ تیاسالم را بکوبند در آنجا با رضا خواستندیم

 

 

 

 

 

 

 

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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