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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[

 

 بانموسسه راهبردی دیده]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳تیر  ۷]تاریخ:[ 

 

هایی در نیویورک، شود با شعبهالمللی آنها داده می( یک سازمان به ظاهر غیر دولتی و بینBICجهانی بهائی )جامعه 

ژنو و بروکسل، البته با حضور در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا سعی در نشان دادن جامعه بهائیت و تبلیغات 

 باشند.ن در سراسر دنیا میگسترده برای این فرقه جاسوسی برای جلوگیری از نابودی آ

بان فرقه ضاله بهائیت برای جلوگیری از فراموشی در دید عموم در پی گروه فرق و ادیان موسسه راهبردی دیده

هایی از ابتدای تشکیل تاکنون بوده است. در ظاهر کار این فرقه، محور تعالیم بهائی وحدت عالم انسانی است تالش

هر قوم و نژادی به یگانگی رسند و همه در یک جامعۀ جهانی درآیند. اما کدام جامعه یعنی وقت آن آمده که بشر از 

 باشد؟جهانی؟ این وحدت جامعه برای چه موضوعی می

پذیر شدن این وضعیت است. آنها در این راه العدل( کمک به امکاناز مهمترین اهداف مرکز فرماندهی فرقه )بیت

ی استعمارگران و سودجویان این قضیه خود را در جهان نشان دهند و از نابودی و هاتالش بسیاری دارند تا با حمایت

 فراموشی خود را نجات دهند در همین راستا سیاست جامعه جهانی بهائیت را تشکیل دادند.

ر که د»هللا صبحی مهتدی نیز چنین بیان شده: های ماری ماکسول همسر آمریکایی شوقی افندی به نقل از فضلدر گفته

ایم ولی از آنجایی که شوقی افندی )رهبر ... فرقه( العدل بودهابتدا قرار بر تولید و برپایی شرکتی تجاری بنام بیت

 «.شودالعدل به مرکز فرماندهی بهائیت تبدیل میمشکالتی را داشته است بنا به همین موضوع شرکت تجاری بیت

تر سازمان ملل متحد ویدیوی منتشر نموده است. تالش سازندگان دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا به تازگی در دف

 بهائی این ویدئو در جامعه بهائی در شهر نیویورک برای نشان دادن رویکرد و اهداف خود در نظر گرفته شده است.

ک، ژنو و هایی در نیویورالمللی آنها داده میشود با شعبه( یک سازمان به ظاهر غیر دولتی و بینBICجامعه بهائی )

بروکسل البته با حضور در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا سعی در نشان دان جامعه بهائیت و تبلیغات گسترده 

باشند، به دلیل جدا شدن افراد زیادی از هر برای این فرقه جاسوسی برای جلوگیری از نابودی آن در سراسر دنیا می

 .کشوری که در دام این تشکیالت افتاده بودند

شود. در ( با سازمان ملل متحد زیر نظر البی صهیونیستی به صورت دقیق و کامل حمایت و اجرا میBICتعامل )

های این جامعه، در ظاهر امر به عنوان یک سازمان درمقام مشورتی در شورای اقتصادی واجتماعی ادامه فعالیت

های بین دولتی وغیر ای عضو، سازمان، موسسات تخصصی، و همچنین کشورهUNICEFسازمان ملل متحد و با 

 کنند.دولتی همکاری می

جالب اینجاست که نفوذ این جامعه جاسوسی در سازمان ملل و خیلی از نهادها و موسسات وابسته به آن اهداف دیگری 

ئی هدایت نماید. کار جامعه بهائیان توسط تعالیم آئین بهایی و دانش تولید شده توسط جامعه جهانی بهارا دنبال می

 باشد.شود که منظور از این هدایت همان دستورات بیت العدل میمی

 

 

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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