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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[

 

 مشرق نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩١مرداد  ٩]تاریخ:[ 

 

 اسرائیلي براي اساتید ایراني ۶نقشه 

مرداد( در اسالمبول تركیه را باید فاز جدیدي از   ١۴تا  ١٢مطالعات ایران شناسي« )برگزاري »كنفرانس دوساالنه 

استراتژي »جاسوسي آكادمیك« مثلث سرویس هاي جاسوسي لیبرال دانست كه پیام هاي امنیتي جدیدي را براي جامعه 

ي این كنفرانس و هویت  ماهیت صهیونیست ١٣٩١تیر  ٢۴علمي ایران مخابره مي كند؛ از این رو وقتي »كیهان« روز 

استاد ایراني از شركت در آن انصراف دادند و گردانندگان كنفرانس به دنبال  ٣٠گردانندگان آن را افشا كرد، بیش از 

استاد اسرائیلي در حوزه مسائل ایران )از   ۶جایگزین كردن اساتید دیگري از ایران به جاي آنان هستند! حضور 

میهمان ویژه كنفرانس كه همگي از »بنیاد  ۵یو«، »نگو« و »هبرو«( به همراه دانشگاه هاي صهیونیستي »تل آو

اشرف پهلوي« در واشنگتن دي .سي و حامي فرقه ضاله »بهائیت« هستند، از یك سو بر اهداف امنیتي آن صحه مي  

سرائیلي در هر  ا ٢گذارد و از سوي دیگر، برگزاري »پنل ویژه رابطه ایران و اسرائیل« در كنار برنامه سخنراني 

روز براي مدعوین ایراني سبب مي شود تا این كنفرانس یك »تهدید علمي« و سناریویي براي »شناسایي و شكار 

 جاسوس« شناخته شود، نه یك »فرصت پژوهشي و آكادمیك«. چرا چنین قضاوت مي كنیم؟

ایران شناسان هستند كه »احسان  نفر عضو حلقه اي از  ۵تیم مدیریتي و سخنرانان ویژه »كنفرانس اسالمبول« هر 

یارشاطر« )فراماسونر بهایي و سردبیر دایره المعارف )ایرانیكا( را به عنوان »پدر« آنان در »بنیاد مطالعات ایران« 

مي شناسند، بنیادي كه ریاست عالیه آن با »اشرف پهلوي« است و »احمد علي مسعود انصاري« در كتاب »پس از  

م به واسطه »پرویز ثابتي« )مدیركل امنیت داخلي ساواك(  ١٩٨٠از دهه .   CIAاش كرد كهسقوط« با انتشار سندي ف

نفر،   ۵( از میان این   ٢٧٣ - ٢٧۵هدایت رویكردها و فعالیت هاي این بنیاد ایران شناسي را در دست دارد. )صص 

نیز نماینده پروژه آمریكا   »تورج اتابكي« رئیس »كنفرانس دوساالنه مطالعات ایراني« است و »احمد كریمي حكاك«

سال پیش »وزارت خارجه آمریكا« كمك هاي مالي خود را براي   ٧در حوزه مطالعات ایراني شناخته مي شود. از 

تأسیس »مركز مطالعات ایراني« در دانشگاه مریلند به »كریمي حكاك« اختصاص داد و ایران شناسان بهایي نیز به 

مركز یكي از شركاي برگزاري »كنفرانس دوساالنه مطالعات ایران شناسي« در  همكاري با آن پرداختند اكنون این 

 .تركیه است

همایش »بهایي  ١٣٩٠»محمد توكلي طرقي« سردبیر فصلنامه »ایران نامه« )نشریه بنیاد اشرف پهلوي( كه تیرماه 

كریمي حكاك« و پژوهشگران آزاري در ایران« رابا حضور »دیان عالیي« )نماینده بهائیان در سازمان ملل(، »احمد 

اسرائیلي در »دانشگاه تورنتو« برگزار كرد از میهمانان ویژه كنفرانس اسالمبول است او به همراه »علي  

میرسپاسي« )از دیگر تحلیلگران بنیاد اشرف پهلوي و مشاور حزب مشاركت ایران( درباره چگونگي »مطالعات  

ني مي كند و مدیریت پنل »سینماي بعد از انقالب درایران« را انجام مي  آكادمیك در ایران« براي اساتید ایراني سخنرا

  ١٣٨٧دهد. توكلي طرقي از نویسندگان ماهنامه »مهرنامه« )سخنگوي جریان فتنه، چاپ تهران( نیز مي باشد و سال 

»علي  در سفري بي سروصدا به ایران كوشید تا اسناد و مدارك بهائیت را جمع آوري و از كشور خارج كند. 

  ١٣٧۴بنوعزیزي« نیز از دیگر اعضاء برجسته »بنیاد اشرف پهلوي« و »فصلنامه ایران نامه« است كه از سال  

در »كنفرانس  ١٣٩١مرداد   ١٣الگوي »جامعه مدني سكوالر« را براي ایران پیشنهاد كرد و در مراسم ناهار روز 

و اصالحات در خاورمیانه« سخنراني مي كند. در دوساالنه مطالعات ایران شناسي« براي حاضران درباره »اسالم 
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نتیجه، ریاست كنفرانس و میهمانان ویژه آن، از اعضاء حلقه اي تحت سیطره بهائیان هستند كه فقط با یك واسطه و  

براي عملیات هاي جاسوسي آكادمیك محسوب مي   CIAتوسط »بنیاد اشرف پهلوي« از منابع و عوامل اطالعاتي 

گذشته تكاپوهاي حلقه ایران شناسان »بنیاد اشرف پهلوي« در ایران شدت گرفته است تا جایي كه  شوند. در یك دهه 

مجله هاي »بخارا« )به سردبیري   ١٣٩٠وقتي یكي از همكاران »احسان یارشاطر« در تهران درگذشت، فروردین 

.دي.سي شماره اي ویژه در علي دهباشي( و »مهرنامه« در ایران همزمان با »فصلنامه ایران نامه« در واشنگتن 

ستایش او منتشر كردند. همین تعامالت سبب شده است كه »فصلنامه نگاه نو« به مدیریت »علي میرزایي« )از فعاالن  

»حزب توده« در ابتداي انقالب و معاون »محمدتقي بانكي« در شركت ملي فوالد( كه با حلقه مبلغان فراماسونري و 

 .اري و ارتباط دارد، در »كنفرانس دو ساالنه مطالعات ایراني« شركت كندبهائیت در »رادیو زمانه« همك

برنامه هاي ویژه اي كه حلقه ایران شناسان »بنیاد اشرف پهلوي« براي اساتید ایراني دركنفرانس اسالمبول پیش بیني 

زه مسائل ایران به  اسرائیلي در حو ٢پژوهشگر اسرائیلي است؛ به نحوي كه هر روز  ۶كرده اند، حضور و سخنراني 

بحث مي پردازند. تعامل ایران و رژیم صهیونیستي چنان براي برگزاركنندگان كنفرانس اولویت دارد كه یك پنل  

اسرائیلي به نام »اورلي رحیمیان« از   -مرداد( براي آن تدارك دیده اند و یك ایراني ١٢اختصاصي را در روز اول )

اي سخنراني انتخاب شده است و سپس »جولیا رابانویچ« از »دانشگاه هبرو  »دانشگاه نگو« )در فلسطین اشغالي( بر

 .اسرائیل« در خصوص »شعر و ادبیات ایران« سخن مي گوید

»مطالعات بابي و بهایي« یكي دیگر از بخش هاي »كنفرانس دو ساالنه مطالعات ایران شناسي« در تركیه است كه  

ه اي با عنوان »كشتار بهائیان در یزد« ارائه مي كند. »ذبیحي مقدم«  »سیامك ذبیحي مقدم« از اسرائیل در آن مقال

دانش آموخته تاریخ در دانشگاه اسرائیلي »حیفا« و از همكاران »محمد توكلي طرقي« )سردبیر ایران نامه( است كه  

ن بهایي و زن  تیرماه سال گذشته نیز به دعوت او براي سخنراني در همایش »بهایي آزاري در ایران« پیرامون »آئی

استاد دیگر از دانشگاه هاي رژیم صهیونیستي )دانشگاه   ٣ایراني« به دانشگاه تورنتو رفت. بعد از ذبیحي مقدم نیز 

هبرو و دانشگاه تل آویو( به بحث درباره »صداي شعر در نقاشي ایراني«، »زندگي بومي در ایران« و... مي  

 .ه ییل( نیز در كنار آنان حضور دارد پردازند و »عباس امانت« )استاد بهایي دانشگا

در یادداشتي به قلم    ١٣٩٠« بوده است و روزنامه »كیهان« دي ماه ٣پیش از این نیز اسالمبول میزبان »كنفرانس مالتا

»سیدمحمد عماد اعرابي« از ماجراي ارتباط برخي اساتید و چهره هاي صهیونیست در كنفرانس هاي مالتا پرده 

كه این اتفاق دوباره تكرار خواهد شد. بي تردید مسئوالن وزارت علوم باید از كنفرانس هایي كه  برداشت و هشدار داد

تحت پوشش »مبادالت آكادمیك« هدف »جاسوسي آكادمیك« را دنبال مي كنند، ارزیابي و تحلیل داشته باشند تا  

امنیتي علیه جامعه دانشگاهي را در پروژه   هشدارهاي امنیتي به موقع را به رؤسا و اساتید دانشگاه ها بدهند و تهدیدات

»شناسایي و شكار جاسوس« جدي بگیرند. از »شوراي عالي انقالب فرهنگي« نیز انتظار مي رود كه آئین نامه را  

سال گذشته وزیر  ٢براي »مبادالت آكادمیك« و »سفرهاي دانشگاهي« به تصویب برساند؛ خصوصاً اینكه در  

یزیوني از »دام هاي امنیتي براي اساتید و نخبگان ایراني« خبر داد و مدیركل ضد  اطالعات در یك برنامه تلو

جاسوسي آن وزارتخانه نیز تصریح كرد كه در پروژه هاي براندازي نرم تحت پوشش مبادالت علمي، مطالعات 

 دانشگاهي و... »شبكه هاي آموزش اطالعاتي دشمن در كشورهاي همسایه مشغول فعالیت است.«

داد و گفت »ممكن است در جریان جاسوسي از    ١٣٨٩هشدار را مدیركل پژوهشي وزارت علوم در پایان سال  همین  

طریق روابط پژوهشي، شخصیت علمي یا عضو هیئت علمي مان را به خارج از كشور دعوت كنند و در آنجا كامالً 

 .مقابله جدي نیز كردتخلیه اطالعاتي كنند.« بنابراین، وقتي چنین تهدیدي جدي است باید با آن 

 پیام فضلي نژاد *

 

 

 

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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