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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[ 

 

 کیهان روزنامۀگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۹ شهریور ۲۱]تاریخ:[ 

 

 هاییبها اعتراف صریح زهرا رهنورد به ائتالف با منافقین و 

  .از بازیگران فتنه حضور عناصر ضد دین و الئیك در فتنه سبز را تأیید كرد یهمسر یك

با سایت جرس تأیید  وگوگفتبا برخي از این عناصر مرتبط است در  یفمینیست یهرا رهنورد كه خود به بهانه ادعا ز

 .حضور دارند یضد انقالب در جریان متبوع وكرد عناصر الئیك و 

این است كه فصل  سؤال. دانیدمیمتكثر بودن جنبش را نقطه قوت آن  یداکردهپرسید »شما بارها تأكید  یجرس از و

به  یكه باور ییون دیگراپوزیس یجنبش داخل كشور با برخي گروه ها  مختلف اصالح طلب و یها گروهمشترك میان 

نیست كه   ی« رهنورد در پاسخ گفت: در این شككجاست؟ دین ندارند، در یو حت یم و قانون اساسنظا  یها چهارچوب

كه  یوجود دارد تا كسان یمذهب صد درصد یها آدمتكثر و تنوع مهمترین شاخصه جنبش سبز است. در دل جنبش از 

كه حضور این افراد در جنبش سبز  آیدیدرنمالئیك هستند. با صداقت جور  یضعیف و یا حت یبه لحاظ اعتقادات مذهب

و احترام به حقوق  ی، دموكراسیمتفاوت با جنبش، آزاد یها چهرههمه نیروها و  یها خواستهرا انكار كرد. اما كف 

 .ه همه را وادار كنیم كه مثل هم فكر كنندك آیدیدرنماست. با واقعیت جنبش هم جور  یشهروند

از  یین و ضد قانون اساسي كدام است؟ وضد د هاییانجرمشترك آنها با  یها خواسته توضیح نداد كه »سقف«  یو

 .تقلب در انتخابات بود یالقا  یانگلیس - یاز آغازكنندگان پروژه آمریكای ییك یس یب یطریق شبكه ب

در طول   یاست كه موسو یو دین در حال یالئیك و معارض با قانون اساس هاییانجر یاذعان رهنورد به همراه

آشوب، حمایت از  ی، برپاییضد انقالب در زمینه قانون شكن هاییانجر یها مهرهحوادث یك سال گذشته خود یكي از 

 یحسین یعاشورا ، حضرت امام وی، انقالب اسالمیعلیه قانون اساس یعلن یشکنحرمتو محاربین، و  ها یستترور

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ر صفحه تماس با ما بفرستید[ایمیل د
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