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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[

 

 فارسخبرگزاری [ ]برگرفته از سایت:

 ۱۳۹۸ تیر ۲۹ ]تاریخ:[

 

 | راز استقرار مرکز تشکیالت بهائیت در اسرائیل چیست؟۱جاسوسان پنهان/

کردند این اطالعات، مستقیماً به مرکز ادعا می  شد،تر وقتی به انتقال اطالعاتی بهائیان به اسرائیل ایراد گرفته میپیش

 .گیردها مدام مورد بازرسی قرار میشود، اما این تشکیالت، زیر نظر مستقیم صهیونیستاصلی تشکیالت ارسال می

جمع مسئوالن نظام در مبحث دفاع آمریکا از جاسوسان و متجاوزین  ـ امام خمینی درگروه سیاسی خبرگزاری فارس

ایراد فرمودند، با توجه به صحبت رئیس جمهوری آمریکا، ریگان، مبنی   ۶۲  /۳  /۷به جمهوری اسالمی که در تاریخ 

داشتن  ها و منفعتبر استمداد از همه دنیا برای بهائیان توضیح می دهند که همین دفاع نشان از جاسوس بودن آن 

 .بهائیان برای آمریکا داشته است

گونه بیان کردند: اینها امام خمینی )ره( مضمون سخن ریگان را که در بعضی از رادیوها پخش شد را با کنایه این

چون مظلومند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهبی به کار دیگری اشتغال ندارند، ایران بخاطر همین مراسم  

ها جاسوس نیستند و ها را محکوم به قتل کرده است و لذا، از همه دنیا کمک خواسته و گفته اینفر آن ن ۲۲شان مذهبی

مردمی هستند که دخالت در هیچ کاری ندارند و سپس با جدیت در مورد دلیل این اعدام، امام فرمودند: »ما بخاطر 

ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند. یک حزبی که نشان حکم به حبس ندادیم اینها، مسائل دارند... بهائی بهائی بود

و  کند. این ها )بهائیان( هم جاسوس هستندکرد و حاال هم آمریکا دارد پشتیبانی میدر سابق انگلیس از آن پشتیبانی می

 ها، شما آقای ریگان هستید کههم مثل بعضی از مردم دیگر انحرافات عقیدتی دارند، مسأله این است که طرفدار آن 

تواند باشد که اخبار ما را به آنها بدهند.  دلیلی است که اینها یک وضع خاصی دارند.. نفع رساندن آنها غیر از این می 

 .»جاسوسی بکنند؟ بین ملت ایران و دولت ایران با آنها

ای و  عالوه بر انحرافات عقیده-در واقع جان کالم بنیانگذار جمهوری اسالمی این بود که دلیل اصلی تقابل با بهائیت

جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است که به واسطه همین آنها   -ای گمراه هستنداینکه اساساً آنها مذهب نیستند و فرقه 

سال از انقالب اسالمی، این بازی همچنان هم ادامه دارد   ۴۰ند. با گذشت کن)آمریکا و اسرائیل( از بهائیان حمایت می

کند و  و فرقه بهائیت که مقر تشکیالتی آن در حیفا واقع در فلسطین اشغالی است برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی می

 .های امام خمینی)ره( استعلت اصلی تقابل با این فرقه گمراه همان منویات و دغدغه 

 ( .۴۵۹ ص  ،۱۷ه امام خمینی، جصحیف.۱)

 جنگ طلببهائیت، در خدمت اسرائیل 

وزیر کشور جعلی اسرائیل در دیدار با دانشجویان دانشکده امنیت ملی این کشور ادعا  چند روز پیش نتانیاهو نخست

 « .کند، ارتش اسرائیل استکرده: »فعالً تنها ارتش در جهان که با رژیم ایران مبارزه می

کند. بهائیان ها فعالیت میجالب آنکه مرکز اصلی فرقه بهائیت، در همین کشور واقع شده و با حمایت کامل صهیونیست

های خود اعم از کارهای تبلیغی یا  روز در جلسات تشکیالتی موسوم به »ضیافت« تمام ارتباطات و فعالیت ۱۹هر 

شود. جایی که  د، تمام این اطالعات هم به اسرائیل ارسال میدهنها گزارش میحتی تعامالت دوستانه را به باالدستی

 .صراحتاً ادعای مبارزه با کشورمان، ایران را دارد
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های اشغالی، ارتباطی با چند بهائیت مدعی است با وجود قرار داشتن مرکز اصلی تشکیالت در سرزمین هر

بازدیدهای نتانیاهو از این مرکز و اعضای آن، دم   مداران آنجا نداشته و فقط از نظر جغرافیایی آنجاست، اماسیاست

کند. به این ترتیب بهائیان به طور بالقوه عناصر اطالعاتی  خروس است و دروغ بودن این ادعا را مشخص می 

 .کنندهای درونی جامعه را رصد کرده و اطالعاتش را به دشمنان منتقل میاسرائیل هستند که به راحتی الیه 

بایست روی طلبانه مسئوالن اسرائیل، مسلماً مسئوالن میرایط حساس کشورمان و سخنان جنگاکنون با وجود ش

تر وقتی به انتقال اطالعاتی بهائیان به اسرائیل ایراد گرفته  ها در کشور، حساس باشند. پیشتحرکات این خرده جاسوس

شود، اما نباید از کز اصلی تشکیالت ارسال میکردند این اطالعات نه به اسرائیل، که مستقیماً به مرادعا می  شد،می

 .گیردیاد برد که این تشکیالت، زیر نظر مستقیم مقامات رژیم صهیونیستی، مدام مورد بازرسی قرار می

 تشکیالت بهائیت به دنبال نفوذ و جاسوسی در ایران 

د به دنبال بسترهایی قابل نفوذ فرقه ضاله بهائیت که به صورت تشکیالتی فعالیت جاسوسی می کند برای اقدامات خو

 .گرددمی

رود که با هوشیاری در خصوص تحرکات این فرقه ضاله و  این مطالبه و انتظار از نهادهای امنیتی کشور می

 .خطرناک، عالوه بر حفظ امنیت و آسایش مردم، از تبلیغات و جذب افراد به این فرقه جلوگیری به عمل بیاورند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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