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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸مرداد  ۱۲ ]تاریخ:[

 

 با بنیاد برانداز جرج سوروس/ جبار ایدلخانی کیست؟+سند  همدستی بهاییت

های تشکیالت در ایران است. مرکز ای بهاییت، مسؤول کنترل و نظارت تبلیغ و سایر فعالیتیکی از مشاوران قاره

و  اصلی تشکیالت به سردمداران بهایی ایران دستور داده تمام اطالعات مورد نیاز را با این شخص در میان گذاشته

 .فرامین وی را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار اندیشه فارس، دارالتبلیغ، سازمانی از تشکیالت بهایی است که اعضای آن توسط مرکز اصلی 

شوند. وظیفه اعضای دارالتبلیغ به طور خالصه صیانت، حراست و تبلیغ در مناطق مختلف فرقه در حیفا منصوب می

 .است

های مختلف درونی و بیرونی بهاییان. حراست درونی کسب اطالعات عات از الیهصیانت و حراست یعنی کسب اطال

در مورد نحوه تعامالت، رفتار و عملکرد خود بهاییان است تا نگذارند کسی خالف بهاییت حرفی بزند یا کاری انجام 

رالتبلیغ تمام این اطالعات را در کنند. نهایتاً داها را شناسایی میبدهد. برای حراست بیرونی هم مخالفان و اطالعات آن

 .دهدالعدل قرار میاختیار بیت

ها و نهایتاً به دارالتبلیغ از طرفی همه بهاییان وظیفه دارند اطالعات مربوط به خود و اطرافیانشان را به باالدستی

م بهاییان در تشکیالتی توان گفت تماآوری و به اسراییل فرستاده شود. بنابراین میمنتقل کنند تا این اطالعات جمع

 .کنندای که از دیگران پنهان میامنیتی فعالیت دارند، مسئله

های تشکیالت ای است که مسؤولیت کنترل و نظارت تبلیغ و سایر فعالیتیکی از این مشاورین قاره« جبار ایدلخانی»

ل کشور ایران دستور داده که تمام در ایران را بر عهده دارد. مرکز اصلی تشکیالت بهایی به سردمداران بهایی داخ

های اطالعات مورد نیاز را با این شخص در میان گذاشته و فرامین وی را در مورد نحوه تبلیغ در ایران و ارائه نقشه

 .بهایی اجرا کنند

 سازد. ایدلخانی حتیهای مختلف روشن میهای آموزشی و دورهاین اهداف پشت پرده بهاییان را از برگزاری کالس

هرکدام از بهاییان با افتخار اعالم نماید که کاری را که حضرت عبدالبهاء  ۲۰۲۱در سال »کند که اظهار امیدواری می

ایم و فرامین تبلیغی را به ثمر از ما خواسته است ]هر بهایی موظف است در سال یک نفر را بهایی نماید[، انجام داده

 (۲) « .ایمرسانده

درصد ظرفیت بهاییت را به آموزش و تربیت اختصاص داده و  ۹۰دارد که بیش از بیان میایدلخانی در جای دیگری 

بینی فرد شود. یعنی هیچ محفلی نیست که بهاییان در آن آموزش دهند و آموزش حتماً باید وارد بینش روحانی و جهان

ی مؤید ارتباط تشکیالت بهاییت ایران در پی ارائه بهاییت به مخاطبینشان نباشند. حتی در این راستا، چندی پیش اسناد

های مخملین و رنگین کشف شده بود. در یکی از این مدارک، پدر انقالب« جرج سوروس»با مؤسسه براندازی نرم 

ای از دفتر امور اداری مرکز جهانی بهاییت خطاب به یکی از عوامل بهایی مقیم آمریکا به دست آمده بود که نامه

ای تحصیالت مکاتبه»واحدی مؤسسه جرج سوروس با پوشش به اصطالح  ۱۲آموزشی  حاکی از برگزاری دوره

بود. در این نامه از عامل بهایی مقیم آمریکا خواسته شده بود ضمن همکاری با مؤسسه مذکور، جزییات « المللیبین
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 اد بهاییتاخذ و به اطالع سایر اعضای مؤسسه غیر قانونی علمی آز« جرج سوروس»برنامه آموزشی مؤسسه 

(BIHE)  (۳.)شود رسانده 

بخشی به فرقه بهاییت است و همکاری بهاییت با عوامل های بعدی یعنی رسمیتاین بهایی کردن افراد در راستای قدم

 .برانداز نشان از دشمنی فرقه با جمهوری اسالمی ایران و هر صدای مخالف با بهاییت است

 :نوشتپی

. نقل از سخنرانی جبار ایدلخانی ۲۰۱۵دسامبر  ۲۹ای، های مشاورین قارهخطاب به کنفرانس هیئت العدلپیام بیت

العدل در امور ایران، در کالس دو روزه برگزارشده در مارچ ای بهایی و مشاور بیتعضو هیئت مشاورین قاره

 .در دبی برای برخی از بهاییان ایران ۲۰۱۶

 .همان

 .۱۳۹۰خرداد  ۲۸با بنیاد برانداز سوروس،  سایت مشرق، ارتباط بهاییت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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