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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[

 

 رسالت  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷مرداد   ۲۴ ]تاریخ:[

 

 شد یتهران خنث یالملل نیب شگاهینما در یبمب گذار یبرا انیبهائ توطئه

اقدام به   ۸۷ بهشتیارد و ن یفرورد یط رانیا در تیبهائ التیاعالم کرد تشک  رانیا معاصر خیکارشناس تار کی

 و کشف از رنا،یبا ا گفتگو در یکاظم موسو دیتهران نمود. س یالملل نیب شگاهینما  در یبمب گذار یبرا یتوطئه ا

افزود: شواهد   داد و شود خبر لیتبد یفاجعه بزرگ انسان کیتوانست به  یکه م تکارانهیتوطئه جنا نیا یساز یخنث

  یبه تازگ قرارگرفته و افتهیسازمان  التیتشک  نیا کار دستور خرابکارانه در و یستیداد که اقدامات ترور ینشان م

  یکه ردپا یاساس شواهد بر کشور یاطالعات یروهاین افزود: یشده است. و یتیامن  آن وارد فاز یها تیفعال

 افتهیسازمان  التیتشک   نیاز ورود ا داد و ینشان م هایبمب گذار یبرخ و ارانهاقدامات خرابک  را در تیبهائ التیتشک 

گفت:  یکاظم موسو دی. سنمودند ریرا دستگ  رانیا در تیبهائ التیکرد، دست اندرکاران تشک  یم تیحکا یتیامن به فاز

 شتریپ ،یوشوند. به گفته  وارد زین یاسیس امور دارند در نظر در التیتشک  نیا یدهد، اعضا  یها نشان م یبررس

 یاسیس امور در انیشرکت بهائ یبرا یا هیتوص یبهائ رهبر چیه فرقه ممنوع بود و نیا یانتخابات از سو در شرکت

  صورت گرفته در تحوالت و رییدهد تغ یها نشان م یخاطر نشان کرد: بررس یانتخابات نکرده بود. موسو و

 متفکر بدون شک مغز و ستین رانیا در التیک تش نیمسئوالن ا افکار دهییعنوان زا چیبه ه التیتشک  نیا یها برنامه

سپس  را به کانادا و رانیا  شده از یاطالعات جمع آور التیتشک  ن یا ،یقراردارد. به گفته و لیاسرائ در التیتشک  نیا

مسئوالن  از یبرخ  یاهمال کار ادامه با انتقاد از در یکند. و یارسال م التیتشک   نیا یفرمانده مرکز لیبه اسرائ

فرصت را داد تا با   نیا تیبهائ التیتشک  یدولت گذشته به اعضا شده در جادیا یخال ی: فضا اددولت گذشته ادامه د

:  شد ادآوری رانیا شناس معاصر خیتار نی. اخود بزنند التیشده دست به گسترش تشک جاد یا یفضا سوء استفاده از

ازدواج،   یسه نفره برا یاضطرار ئتیه کیبه  ۶۲  سال در دادستان کل کشور دستور که پس از ینفره ا ۹ ئتیه

 شیخود افزا التیجهت گسترش تشک  خود را در یها تیفعال ۷۰ دهه شده بود در لیتبد ینیچن نیا انجام امور فوت و

 تینها در پنج نفره و ئتیه کیسه نفره به  ئتیه کی  گرفت از یصورت م رونیب که از ییها تیبا وجود حما داد و

 .وجود داشته باشد یالتیتشک  نید چنینبا یقانون نظر که از  یحال  شد در لیهفت نفره تبد ئتیبه ه

 

 

 

 

 

 

 

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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