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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[ 

 

 ران ی در ا تیبهائ ]برگرفته از سایت:[

 ١۴٠٠مهر  ١٨ ]تاریخ:[

 

و »فشار حقوق   «ییبها  یراهبرد »مظلوم نمائ شی نما دیپرژه جد ران«یا  انیبهائ  ینی رزمیکتاب »دانشگاه ز  انتشار

  «یبشر

مطرح   رانیدر جامعه ا یفرقه انحراف  کیوشصت سال قبل تاکنون به عنوان  کصدیاز حدود  تی: بهائرانی در ا تیبهائ

گروهک ابراز داشته اند.  نینسبت به ا یهمواره واکنش تند ومنف یمذهب یمدت حکومت ها و نهادها  نیدر ا شده است.

  ییها  تیفعال یبوده است. بررس رانیدر جامعه ا ننشان از عدم قبول آنا  تییبها هیعل یسینو هیرد یفراوان 

به دنبال اثبات خود بوده  یغات یگسترده تبل یها  تیدهد که آنان همواره با انجام فعال ینشان م تییساله بها  کصدوشصتی

و  یران یاز مجامع ا یدییبرگه مهمور وسند تأ  کی   یمدت نتوانستند، حت نیدر اگسترده  یرغم تالشها  یاند وعل

افتضاح بزرگ   نی فرار از ا یقرار گرفته است.برا یفرقه همواره محل تأمل وخدشه جد نیا تیو رسم رندیبگ یماسال

 رمشروعی دارد چهره غ یانبوه و با راهبرد »مظلوم مقتدر« سع  یرسانه ا غاتیفرقه ضاله با پروپاگاندا و تبل ،یخ ی تار

عدم   دیرا در جوامع »ستم کش« مطرح کند شا  ودخاص خ یخود را موجه نشان دهد و در مواقع خاص با ترفندها 

 .کنند یم  یآن را پ نیفرار از غصب فلسط یها برا  ستیونیکه صه یریکتمان کند؛ مس یخود را به نوع تیمشروع

 رمشروعی دارد چهره غ یانبوه و با راهبرد »مظلوم مقتدر« سع یرسانه ا غاتیتبل یها  وهیبا پروپاگاندا و ش فرقه نیا

که   یریخاص خود را در جوامع »ستم کش« مطرح کند. مس یخود را موجه نشان دهد و در مواقع خاص با ترفندها 

حضور غاصبانه خود را در   یتا به نوع ودندنم یریگیو جهان پ  لییها همزمان با آنها در اسرا ستیونیصه

راستا سال گذشته انتشارات باران مستقر در استکهلم سوئد؛ اقدام به   نیمشروع جلوه دهند. در ا یاشغال ینها یسرزم

کتاب چنانچه در مقدمه آن ادعا شده بر اساس   نینمود. ا رانیدر ا  انیی بها  یآموزش عال  تیدر مورد وضع یانتشار کتاب

در آن مطرح شده که  نخ نما شده  ییشده است وادعاها  میدر زندان تنظ ییشده که با بها  میتنظ ییها  بهمصاح مجموعه 

  ت.سال گذشته اس ۴٠از  شیب یادعا ها 

اول و دوم به   یدر دوره سلطنت پهلو روانشیو خباثت خود و پ انتیخ تیچرا از واقع تیبهائ التیتشک ستین معلوم

ها و از همه مهمتر شکنجه گر   یعی، ثابت پاسالها، صنها یزدانی، ها یادیاز ا رانیمردم ا ا ی. آ دیگوینم  رانیمردم ا

بهتر بود قبل از   یاحمد یخواهند برد. آقا  ادیرا از    یونوچه اش توانگر بهائ یشاغل در ساواک ثابت یمعروف بهائ

آنان به مردم  انتیو خ  انی بهائ خی تار ندیسخن بگو  رانیمردم ا یقابل قبول از سو ریغ  یتیاقل  یآنکه در مورد ادعا 

، گزافه شدهیم تیریاداره ومد انیدوم توسط بهائ یدربار پهلو می. اگر بگوئدادندیرا مورد مطالعه قرار م رانیمسلمان ا

آنرا بشناسد بهتر آن   لیاسرائ سیسرو تیریتحت مد التیو تشک تیبهائ تیواق خواهدیم یاحمد ی. اگر آقا مینگفته ا

که سراسر ظلم و  یجانبدارانه از فرقه ا نطوریدوم بپردازد و ا یو خصوصا سلطنت پهلو خیاست که به مطالعه تار

آنها   ستیانتظار ن نیازا شیب یاموئ یاحمد یمردم بوده است دفاع نکنند . گرچه از امثال آقا  نیبه مال و ثروت ا یتعد

هستند  یرسانه ا یبا پشتوانه غوغا ساالر یروان جاناتیه جادیبه دنبال ا شتریو ب دندبنیچشم م اتیواقع یکه به رو

  د.ننیرا بب اتیگذارد واقع ینم شانیاسیمنافع س نکهیا ا یو  توانندینم

  ١۴٠٠مهر  یمحمود حامد

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[ 

https://iranbahaipersecution.bic.org/

