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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 روزنامۀ ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷شهریور  ۲ ]تاریخ:[

 

 )خبر ویژه(

 و عوامل ضد انقالب! بیانیه مشترك مدعیان اصالحات و بهائیان

 ده فرقه ضاله بهائیت و ضد انقالبتعدادي از چهره هاي مدعي اصالحات طي اقدامي عجیب با عناصر شناخته ش

 امیدند!همراهي نموده و ضمن انتشار بیانیه اي مشترك علیه الیحه حمایت از خانواده، آن را الیحه »ضد خانواده« ن

این بیانیه را به طور همزمان برخي از مدعیان اصالحات نظیر مصطفي تاج زاده، الهه كوالیي، بدرالسادات مفیدي و 

فخرالسادات محتشمي پور )از حزب مشاركت(، سیدعلي اكبر موسوي خوئیني واحمد زیدآبادي )از ادوار تحكیم(، علي  

د در دولت خاتمي( و سعید لیالز )از نزدیكان حزب اصغر رمضانپور و عیسي سحرخیز )مدیران ارشد وزارت ارشا

كارگزاران( رسیده و تني چند از عناصر شاخص بهائي و ضد انقالب نظیر ستار لقایي )چهره سرشناس بهائي و از 

كارگزاران فرهنگي رژیم پهلوي(، حسن شریعتمداري )از گروهك جمهوري خلق مسلمان(، حسین باقرزاده )از  

ا فاني یزدي )از عناصر حزب توده(، ضیاء صدراالشرافي )از پان تركیست هاي تجزیه طلب(، گروهك منافقین(، رض

عبدالكریم الهیجي )از هواداران گروهك منافقین و عضو شوراي ملي مقاومت رجوي(، مهدي خانبابا تهراني )از 

به سازمان جاسوسي  وابستگان چپ آمریكایي و عضو شوراي ملي مقاومت رجوي( و الدن برومند )عنصر وابسته 

 برومند( مشتركاً امضاء كرده اند.آمریكا و رئیس بنیاد عبدالرحمن 

در بخشي از این بیانیه مشترك مدعیان اصالحات و عناصر بهائي و ضد انقالب آمده است: »ما امضاء كنندگان كه 

نین تالش كرده ایم)!(، اكنون سال هاست با تعهد و دلسوزي)!( براي جلوگیري و كاهش فجایع انساني ناشي از این قوا

گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز، با یاري گرفتن از هر روش ممكن)!( و با اتكاء به هر آن چه در توان  

 داریم از تصویب این الیحه ضد خانواده در مجلس جلوگیري به عمل آوریم.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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