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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[

 

 بولتن نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۸خرداد   ۵ ]تاریخ:[

 

 وستندی پ یموسوي و کروب انی" هم به حامانیبهائ 

  تیبه حما زین یرانیا  انیشاخص بهائ یهااز چهره  یکی"، یتشکل مطرود "نهضت آزاد تی: به دنبال حمارانیا شبکه

 .پرداخت یکروب یو مهد یموسو نیرحسیاز م

 نیمنتشر کرده، با تحس رانیگفتمان ا تیکه در سا یادداشتیدر  تیاز عناصر بهائ یکی " یالنیزاده مصادق  انیکاو"

 یانتخابات برخ یدر فضا   رینوشته است که در چند هفته اخ ،یکروبیکشور و مهد رینخست وز نیآخر کردیرو

که با   یموسو یو آقا یکروب یو آقا وریچون خانم کد یکسان بیو تاد دادنیبه گوشمال  رانیا یاخانهکیتار یهارسانه

 یاجامعه سیتاس یو در راستا انددهیعادالنه رس یدرست از آن به راه و روش یاسالم و قرائت نید یهااز آموزه تیعنا

 .اندپرداخته کوشند،یحقوق بشر م  یبرابر و بر مبنا

" آنان دییو تا تی حقوق بشر به "حما هیانیرا در انتشار ب یو کروب نیرحسیاست که اقدام م دهیکوش یبه نوع ییبها نیا

 .کند یمعن  تیاز بهائ

 التیتشک  یهاتیاطالعات "فعال  ریبه وز یادادستان کل کشور در نامه یآبادنجفی وجود که در نیحال و با ا نیهم در

و ممنوع اعالم کرد"، تاکنون   یقانون ریآن غ نیگزیجا التیهر نوع تشک  زیها و ندر همه رده تیفرقه ضاله بهائ

 .اندنکرده یحیاظهار نظر صر بارهن یطلب در ااصالح یداهایکاند

  یاشغال یهانیآن در سرزم تیوجود مرکز  ت،یفرقه بهائ یاطالعات - یاسیس التی شبکه و تشک  نهیش یو پ کارنامه

 یهاگاهی پا بیآنان و تخر ینفوذ یهاتیو فعال یونست یصه میفرقه با رژ نیو مستحکم ا نهیرید یوندهایپ ن،یفلسط

 .حکم کرد نیبه اعالم دوباره ا ررا مجبو یآبادنجفی بود که در یلیمردم از جمله دال یاعتقاد

از فرقه   یامصاحبه  یخود به اراک ط یغاتیدر امور زنان، در سفر تبل یمشاور کروب وریکد لهیحال جم نیبا ا اما

 دیهستند که با یحقوق  یدارا رانیبه عنوان شهروندان ا انیکرده و گفته "بهائ ادی" رانیبا عنوان "شهروندان ا تیبهائ 

 ".بشناسند تیرسم هحقوق احترام بگذارند و آن را ب ن یدولتمردان به ا

 شیکه ردپا یزن گریاو باشد اما د دیسخنان جد نیبه خاطر هم زین وریکد لهیاز جم ت،ی عنصر بهائ ،یالنیتشکر م دیشا

 .است یموسو نیحس ریزهرا رهنورد، همسر م شود،یم دهیماجرا د نیدر ا

در   ،یعباد نیریش نهی شیبه پ توجهی همسرش حضور دارد، ب شانهبهشانه نیمرحس یانتخابات ی که در همه سفرها او

بزرگ احترام   یبه عنوان متفکر  یعباد نیری: به شدیگویم نیدرباره او چن یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 .کرده است جادیعزت ا ورکش ینوبل گرفته، برا زهیکه جا یاو به عنوان فرد  گذارم،یم

رفت که  شیتا آنجا پ  تیدر دفاع از بهائ یعباد نیریدارد که تالش ش تیرو اهماز آن  یرهنورد درباره عباد سخنان

کنفرانس  یدر برگزار ی به او، از اقدامات عباد  یابا ارسال نامه  لیدر اسرائ انی بهائ یستیونیفرقه صه تیمرکز

 ت،یکرد و آن را نشان از حسن ن ریکنفرانس مزبور تقد یانیپا هیان یمفاد ب  زی"حق آموزش و پرورش" و ن یمطبوعات

 .و همکارانش دانست یعباد  نیریصداقت و شجاعت ش
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خود را ادامه   یکروب یو هم مهد نیرحسیهم م نکهیاست که با وجود ا ییموضوع جا نیقابل تامل ا همه نکته نیا با

به   یاند و نه تذکرکرده انیدرباره بهائ یمشخص یریگتاکنون نه خودشان موضع دانند،یدهنده راه امام راحل)ره( م

 .اندخود داده  کانیو نزد انیحام

 تیئقرار گرفته چرا که بها یاسیافکار امام مورد انتقاد فعاالن س دییو تا حیدر تصر داهایروست که انفعال کاند نیا از

 .در کشور ندارد یگاهیدر نظر امام جا

و اسالم   می"قرآن کر ند؛ی فرما یم یستیونیحزب صه نی با اشاره به خطر ا ۱۳۴۱)ره( در سال ینیامام خم بارهن یا در

به صورت   رانیکه در ا هاستستیونیدر معرض خطر است، استقالل مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صه

 "...ظاهر شده اند ییحزب بها

در نوفل لوشاتو در   یبا خبرنگاران خارج یامصاحبه  یط زین -۵7 ماهید 7 -یانقالب اسالم یروزیاز پ شیپ شانیا

وجود دارد؟"،   یو مذهب یاسیس یهایآزاد نده،ی ها در حکومت آ ییبها ی برا ایسوال که؛ "آ نیپاسخ به ا

 ای"آ نکهیدر پاسخ به ا یحت شان یشد". ا هدکه مضر به حال مملکت هستند داده نخوا  یافراد یبرا ی"آزادندیفرمایم

 .ری: خندی فرمایم تیبا صراحت و قاطع ز،یاهد شد؟" نآنها داده خو  یمراسم مذهب یبرا ییهای آزاد

خطاب به  یستیونیحزب صه نیا یاز اعضا  یتعداد یریدستگ  انیانقالب و در جر یروزیبزرگوار بعد از پ آن

  یبانی که در سابق انگلستان پشت یحزب کیحزب هستند،  کی ستند،یمذهب ن کی هایی"بها ند؛یفرمایمسئوالن وقت م

 ."سوسندجا نهایا کند،یم یبانیدارد پشت کایو حاال هم آمر کردیآنها را م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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