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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[

 

 ایخبرنامه گو]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲د  مردا ۲۸]تاریخ:[ 

 

 کشتگر ی! علانیبهائ هی عل انیحجار یآقا بیعج  یادعا

است که بخت به قدرت    یخاص یاسیس یهاها و دستهکار گروه رانیدر ا یو مداخله نظام میتحر یبرا یگریالب

به مسلمان   یربط یاس یس یشیکژاند نی. اکنندیوجو مجست شیمردم خو یکردن منافع مل یخود را در قربان دنیرس

که بسترسازان تحریم ایران قبل از همه   میکن فراموش ن زیرا ن نیبودن ندارد. ا نیدیب ایبودن و  ییبودن، بها

 .بوده است یاسالم یو در رأس آنان رهبر "با بصیرت" جمهور ستیز یتندرو بهای یها میستالاس

( اسالم سمی)فاشیز یست هودی(، دی)آپارتا یمثل نژادپرست یزیآم ضیتبع یدر پرتو اعمال و آموزشها یوقت انسانها

خود را   یآورند، باورها یم مانیها ا یشگ یکژاند نیبه ا یو مردساالر یزیست یمعاصر(، بهائ یستهای)نئو فاشیزیست

مومن را  مانیا نسانیپندارند. بد یم یو نابه هنجار یابوشکندر آن را ت دنظریو تجد دیپندارند و ترد یم یعیطب یامور

 .کشد یدر زندان جزم به بند م شهیهم یبرا

ناممکن   یهدر حرف و نظر آسان اما در عمل دشوار و گا زیآم  ضیتبع یبا باورها یاست که مرزبند رو نیهم از

که   یرانیا یاز مردها یلیاست که حق زن نصف مرد باشد. خ یعی کامال طب یاست. مثل مساله ارث که انگار امر

  هیاعراب باد یبدو لیمربوط به قبا الرانهمردسا ضی تبع نیا زیدانند ن یم ستی خود را روشنفکر، دموکرات و هومان

 .اند رفتهیپذ یعیطب ی است را به عنوان امر یدر جوامع اسالم کیکه از موانع تحول دموکرات نینش

درمان که عالج ندارد.   یدرد ب کیما شده است. مثل  یاز روشنفکران مذهب یاریبس عت یجزء طب زین ییضد بها جزم

  ندیگو یسخن م یاز هر فکر و مرام و مذهب یرانیدهند، از حق برابر شهروندان ا یم  انیرانیهمه ا یبرا رانیشعار ا

سابق و روشنفکران  ی ها یاز حزب اله یاریبس عادت” یرویابراز نظرها هنوز نتوانسته اند بر “ن نیاما همه ا

 .شوند رهیمسلمان امروز چ

  یو نظر یعادت” پرده برداشت و نشان داد که تحوالت فکر یرویبار از قدرت “ن نینخست یپاولوف بود که برا نیا

گذشته   ی عادت ها نی را جانش ینینو ی شوند که عادت ها قیچنان در ما عم دیگذشته با یبر عادت ها یرگیچ یبرا

. چرا که رفتار ما را  میکن یآن عمل م رخالفاما به روال عادت ب میریپذ یرا در حرف م یزیسازند وگرنه ما چ

  گرانیبه اندازه د ییهموطن بها یبرا ایآ دیبپرس انیحجار دیسع ی کند. شما اگر از آقا ی م تیادت کنترل وهداع یروین

  نیاز مواجهه با ا ی اکراه و ناخشنود یاحتماال با اندک دیدان یو او را با خود برابر م دیقائل هست یحقوق شهروند

در  دینیهمچنان رسوخ دارد. بب یزیست ییعادت به بها انیحجار ی آقا ریدهد. اما در کنه ضم یپاسخ مثبت م ،پرسش

وار   هانیدهد و ک یتنزل م یاسیگروه س کیرا به  انیبهائ یبرخورد فله ا کیمصاحبه با روزنامه اعتماد چگونه با 

 :کند یقلمداد م رانیا بیو تخر میطرفدار تحر یآنان را الب یسند و مدرک چیبدون ه

 خواهانیحرف ها را جمهور نیساکت شود. ا دیبا رانیا یکه الب ندیگو یراه افتاده اند و م کایعده در آمر کی االن“

است که اگر در   نیهم ا نهایحرف ا گرید ی. معناندیگو یخلق م نیها وسازمان مجاهد ییسلطنت طلبان، بها  کا،یآمر

حمله به   یغرب برا قیتشو یعنیرفتار  نیندارد. ا یتیآنها اهم  یتلف شوند برا یرانیکودکان ا ی اقتصاد یها میاثر تحر

  یالب کایتوانند در آمر یها م ییو بها نیواقعا سازمان مجاهد یعنیپرسد: “ یم انیحجار ی پرسشگر از آقا ران…”یا

معمول   وهیشبه  انیحجار یجا آقا نی” در ا:”بله. آنها فعال و اثر گذارند.دیگو یبازهم در پاسخ م شانیکنند؟” که ا
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کند. و  یهمسو و همسان م ییکایو آمر یلیبا محافل جنگ طلب اسرائ کجایرا  ییبها انیرانیهمه ا یاسالم یجمهور

  نیرا با هم ییسرکوب که رهبران جامعه بها ی. درست مثل دستگاههادینما یوام رانی به ا یآنان را مشوق حمله نظام

است دانسته   یمذهب ونیتعصبات افراط یکه خود قربان  انیحجار ی . آقاداتهامات سالهاست در زندان نگهداشته انگونه 

سال گذشته بارها  ۱۵۰ خیکه در خالل تار یدامن زده است. تعصبات ییکور و تعصبات ضد بها یها نهیندانسته به ک ای

  ضاتیتبع رو موتو یز یست ییمنشاء بها  یاسالم یو همواره در جمهور دهیزبانه کش یکش یبهائ یاز دل آن شعله ها

است. درست   انیرانیاز ا یمذهب بخش ،ییبها نیبوده است. گفتن ندارد که آئ انیرانیا یمل یهمبستگ  بیو تخر یمذهب

 .انیاد ریمثل اسالم و سا

رسانه ها و  ،یتیامن یها هستند. نهادها نیتر  دهیو ستمد نیحق تر یب رانیا انیبهائ ،یراسالمیغ  انیاد روانیپ انیدر م

 انیبهائ هیعل یتوز نهیاتهامات کاذب و اشاعه ک رادیهمواره، هر جا کم آورده اند به ا یاسالم یجمهور یبلندگوها

 یک ی انیبهائ هیسند و مدرک عل یب یآنان است. تهمت ها یدئولوژیااز  یوجه ت”ی آورده اند. در واقع “ضد بهائ یرو

  رانیدر ا لیرا ستون پنجم اسرائ انیبهائ شهیهم هانیاست. ک یاسالم یسرکوب و خفقان در جمهور یاز ابزارها

 وشنر ربازیگونه اتهامات از د نیا رادیدر ا تیضد بهائ یتندرو و انجمن ها یها ستیکرده است. هدف اسالم یمعرف

بشناسند، آن را   تیبه رسم نید کیبه عنوان  انیاد ریرا همچون سا ت”ی بهائ نیند “آئخواه یبوده است. آنان چون نم

  دیسع ی. اما آقاستیهم ن یگریکنند. از آنها البته انتظار د یقلمداد م یخارج یجاسوس یساخته و پرداخته دستگاهها

بر نقش  یزند و به درست یها حرف م میتحر رانگریاز عواقب و یبه درست یوقت انی حجار یچرا؟ چرا آقا انیحجار

  کایآمر خواهیحزب جمهور یو تندروها لیاسرائ یها یبا الب ران یا ه یکه عل یقدرت طلب یاسیو محافل س اناتیجر

 ییآورد. هم وطنان بها یم یاسیس یگروهها نیدر زمره ا زیرا ن انیگذارد، به ناحق بهائ یهمسو شده اند، انگشت م

آنان از کارگر   انیندارند. در م هیاز بق یدست کم چیه یدوست هنی ها و م میشناسم درمخالفت با تحر یکه من م یرانیا

نگران ادامه   انیرانیآنان مثل اکثر ا شتریوجود دارند. ب نماگری تا پزشک، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و هنرمند و س

  رانیا میتحر یبرا انیکرده که بهائ ان یحجار یلط را در ذهن آقان تصور غیا یآن هستند، چه کس یامدهایها و پ میتحر

شده است؟ عالوه بر  هانیروزنامه ک یمرتکب تکرار ادعاها  یبا کدام سند و مدرک ان یحجار یکنند؟ آقا یم یالب

مسلمان   ان یحجار یاتفاقا مثل خود آقا زین میطرفداران دو آتشه تحر ریاز طرفداران سلطنت، سا یخلق و برخ نیمجاهد

شاخص آنان   یاز چهره ها یزدند. برخ یم نهیس یاسالم یعلم جمهور  ریز رانیدر ا روزیکه تا د یهستند. مسلمانان

اند. به   دهیدرجه چرخ ۱۸۰هستند که در خارج از کشور  یو روزنامه نگاران سرخورده از اصالح طلب رانیاز مد زین

که   یها از کس یشیگونه کژاند ن یبودن ندارد. ا ییبه مسلمان و بها یبطر رانیا یبه منافع مل انتیهرحال مساله خ

  یتعجب و تاسف است و قطعا باعث به هدر رفتن انرژ هیاصالحات نام گذاشته اند ما  نیسیرا تئور یاصالح طلبان و

  فیو تضع گو فرهن استیس بی تخر ب،یمگر تخر یزی چ چیروشها به ه نیشود ا یها م نهیها در س نهیها و انباشتن ک

 کند. یملت کمک نم   دهید بیمفهوم آس

 انیپا یتکان دهنده درباره اشک و رنج ب یلمیگذاشته بود. ف ”یرانیا یخود را “تابو لم یف نیعالمه زاده نام آخر رضا

 نیبودن از خانه و کاشانه و سرزم  ییکه به گناه بها یما. قصه زنان، مردان و کودکان ییخواهران و برادران بها

را به شکستن  انیرانیا ،یرانیا یتابو لمینگرند. ف یگانه شان میخود به چشم ب هنیشوند و در م یخود رانده م یمادر

 .خواند یفرام یانسان یتراژد  نیدادن به ا انیشرم آور و پا یتابو نیا

بابت سرزنش کنند. اما به باور من  ن یکنند و مرا از ا یتلق یریرا مچ گ ادداشتی نیاز خوانندگان، ا یبرخ دیشا

همه  فهیابراز شده باشد وظ یاسیاگر از جانب فعاالن س ژهیبو یزیست نیو د ینیبا هرگونه تعصب د حیمخالفت صر

و در پاره پاره کردن و   انیرانیا یمل یکپارچگ ی فیرا در تضع یمذهب ضیاست که اثرات مخرب تعصب و تبع یآنان

 .شاهدند انهیخاورم یملت ها ینابود

است که بخت به قدرت   یخاص  یاسیس یکار گروهها و دسته ها رانیدر ا یو مداخله نظام میتحر یبرا یگر یالب

به مسلمان  یربط ی اسیس یشیکژاند نیکنند. ا یجستجو م شیمردم خو یکردن منافع مل یخود را در قربان دنیرس

قبل از همه   رانیا میم که بستر سازان تحریفراموش نکن  زیرا ن نیبودن ندارد. ا نید یب ایبودن و  ییبودن، بها

 بوده است. یاسالم یجمهور رت”یو در راس آنان رهبر “با بص زی ست  ییتندرو بها یها ستیاسالم

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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