[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:پایگاه جامع فرق ،ادیان و مذاهب
[تاریخ ۲۳ ]:شهریور ۱۳۹۶
دستگیری جاسوسان بهائی ،علّت نامهنگاری مجدد سال ۱۳۸۷
نهاد رهبری بهائیت در سال  ،۱۳۸۷پس از دستگیری سران خود به جرم جاسوسی ،اقدام به ارسال نامهای سرگشاده
به دادستانی کشور نمود .جالب اینجاست که تشکیالت بهائیت ،در سال  ،۱۳۶۲پس از دستگیری  ۲۲نفر از اعضای
خود ب ه جرم جاسوسی برای اسرائیل نیز ،اقدام به نگارش نامه نمود .تشکیالت بهائیت در این نامه ،علت مذهبی را
دلیل بازداشت سرکردگانش میداند!
پایگاه جامع فرق ،ادیان و مذاهب_ جامعهی جهانی بهائیان ،بیت العدل ،پس از واکنش مقامات جمهوری اسالمی به
عملکرد بهائیان؛ در تاریخ  ،۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۴نامهای سرگشاده خطاب به دادستان ک ّل کشور ارسال نمود .این نامه که
از جهات بسیاری شباهت به نامهی سال  ۱۳۶۲آنها در  ۲۵سال پیش دارد؛ حاوی نکاتی است که نشاندهندهی رشد
وقاحت و بیشرمی سران بهائی ،پس از گذر  ۳۰سال از کوتاه شدن دست چپاولشان از سرزمین ایران است[.تارهای
عنکبوت ،صص ]۷۱ -۷۲
جالب اینجاست که تشکیالت بهائیت ۲۵ ،سال پیش ،پس از دستگیری  ۲۲نفر از اعضای تشکیالت خود به جرم
جاسوسی برای اسرائیل ،اقدام به نگارش نامه نمود و پس از  ۲۵سال ،دوباره به همان دلیل قبلی (یعنی بازداشت
سرانش به جرم جاسوسی) ،نامهی سرگشاده منتشر کرد[.ر.ک :بهائیت در ایران ،صص  ]۳۰۷ -۳۱۷اما نکتهی
مشترک و جالب این دو نامه ،فرار به جلوی بهائیت و جایگزینی علّت مذهبی ،به جای جرایم جاسوسی ،سرکردگان
خود در ایران است! نظام استکباری آمریکا نیز با جانبداری از تشکیالت ،به بهانهی حقوق اقلیتها و با هدف فشار
بیشتر بر نظام جمهوری اسالمی ،بارها خواهان آزادی سرکردگان جاسوس بهائی در ایران شده است.
…

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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