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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴دی   ۲۶ ]تاریخ:[

 

 اصالحات  دولت نفوذ بهائیان تا قلب رئیس

اش بوده و امیدوار است که مردم از آن غافل بمانند؛ بهتر از مردم سبزش متوجهای هست که رژیم ایران خیلی نکته"

این که رهبر جنبش سبز نه موسوی است و نه کروبی! جنبش واقعی اصالحات ایران اگر رهبری داشته باشد، این  

 ''.رهبر کسی نیست جز سید علی محمد باب و بعد از او بهاءهللا

می در یادداشتی که پایگاه خبری جهان نیوز آن را منتشر کرده است نوشت: گره  ه گزارش فرقه نیوز، حسین قاسب

خوردن زلف بخشی از اصالح طلبان و تجدیدنظرطلبان به زلف بهاییان به دوران دولت اصالحات برمی گردد، ولی  

ائتالف و در ادامه  تشدید شد و عمال به یک  ۸۸این روند در ماه های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه 

 .به اتحاد رسیدند

 .در این یادداشت فقط به بخش کوچکی از این ارتباطات آشکار در سالهای اخیر پرداخته شده است

 :دیدار و نزدیک شدن با مهدی کروبی-ا

 :ن.خ" از نزدیکان رهبران فرقه ضاله بهایی در وبالگ خود خبر از دیدار با کروبی داده است"

[ صحبت کردیم ایشان  ۱۳۸٧اسفند ماه سال ۲٧]]یا یک همکاری دیگر به عنوان مثال[ با آقای کروبی چند روز پیش ''

یک سری حمایت ها کردند و قول هایی دادند. خواستند که خواسته های خود را روشن کنیم تا ببینیم آیا ایشان با ما به 

نه. برخورد آقای کروبی خوب بود. کامالً از ما دفاع کردند اما نه به  توافق می رسند و می توانند به آن ها عمل کنند یا 

شکل حکم کتبی که بتوانیم مورد استناد قرار بدهیم. شفاهاً حمایت کردند و قرار است دوباره با ایشان صحبت کنیم تا 

 '' .نظرشان را رسما در باره این قضیه اعالم کنند و موضع شفافی در این مورد بگیرند

 :یدار جمعی ازبهاییان با کروبی توسط "و.خ" اینگونه تشریح شدهاین د

در پی صدور اطالعیه های حمایت از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی توسط آقای کروبی، کاندیدای ریاست ''

جمهوری دوره دهم ریاست جمهوری و به دنبال سخنرانی های متعدد ایشان در همین رابطه، آقای "و.خ"، مسئول 

حق تحصیل مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران )شاخه تهران(، مالقاتی با ایشان نمودند تا در آن به بررسی  کمیته 

راهکار هایی در جهت جلوگیری از نقض حقوق انسانی و محرومیت از تحصیل تعداد کثیری از جوانان ایرانی به  

 .ویژه بهائیان پرداخته شود

لی صورت گرفت، آقای "و. خ" ضمن ارائه گزارشی در رابطه با محرومیت در این دیدار که در دفتر حزب اعتماد م

از تحصیل تعداد زیادی از جوانان ایرانی و همین طور موضوع محرومیت از تحصیل بهائیان، به توصیف وضعیت 

 :موجود در رابطه با نقض حقوق در این رابطه پرداخته و بیان داشتند که

حتی اجازه ثبت نام در کنکور را نداشته اند، در سال های گذشته با   ۸۳قبل از سال  گروهی از جوانان ایرانی، که تا "

امید به قبولی در دانشگاه، پس از ماه ها تالش و مطالعه، در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرده اند اما در زمان  

نتخاب رشته محروم شده اند و  اعالن نتایج با درج عنوان جدید و نامأنوس "نقص پرونده" از سوی سازمان سنجش از ا

حتی در مواردی که اجازه انتخاب رشته وجود داشت بر خالف رتبه های قابل قبول خیلی از دانشگاه ها، به صورت نا 
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عادالنه مردود شناخته شده اند و یا تعداد معدودی از این جوانان که موفق به ورود به دانشگاه ها شدند پس از مدت  

 .اندکوتاهی اخراج گردیده 

در پی مراجعات و پیگیری های مکرر مشخص گردید که این محرومیتها صرفاً به علت اعتقاد شخصی مذهبی است." 

این فعال حقوق بشر ضمن اشاره به این نکته که آنچه ذکر می شود تنها قسمت کوچکی از تضییقات و محرومیت های  

 :یت ها را هدف این دیدار ندانست و در ادامه گفتوارده بر بزرگترین اقلیت مذهبی کشوراست!، شرح تمام محروم

توجه جنابعالی را صرفاً به داشتن حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق شهروندی معطوف می سازم. چنانچه  “

مستحضرید این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که ما به عنوان فرزندان این آب و خاک عالوه بر حقوقی که  

به هر یک از ما تعلق میگیرد، در ساختن جامعه نقشی موثر ایفا خواهیم نمود، چراکه پایه های  به عنوان یک شهروند 

مستحکم یک جامعه نیازمند جوانانی است مجرب و دانش آموخته." و در ادامه با طرح سوالی ادامه دادند که: "آیا این  

می ایران نیست؟ شرعی که صرفه نظر از  اقدامات مغایر با دیدگاه شرع انور اسالم و قانون اساسي جمهوری اسال

عقیده، رنگ و قومیت بنا شده و و قانونی که به تساوي و برخورداري از حق آموزش و پرورش بدون توجه به هر  

نوع وابستگي قومي، زباني و مذهبي اشاره دارد. حقوقی که در میثاق نامه های حقوق بشر و اعالمیه های جهانی نیز 

علی رغم چنین موازین الهی و قانونی، برای ما و شاید نسل های آینده فهم این نکته آسان نیست تصریح شده است. لذا 

که چرا در عصری که اصل برابری در برخورداری از حقوق شهروندی مورد ستایش است، چنین اقداماتی صورت  

 ".می گیرد

از  آنها بیشاین جلسه و قول همکاری به شنیده ها حاکی از آن است که میزان حمایت و همراهی کروبی ازبهائیان در

 .تصور بهائیان حاضر در جلسه بوده است

 ."جمیله کدیور" مشاور کروبی نیز در این زمینه بوده ایم تشاهد حمایالبته در کنار کروبی، 

»شهروندان ایران«  کدیور" در سفر تبلیغاتی خود به اراک طی مصاحبه ای از حزب صهیونیستی بهائیت با عنوان "

یاد کرده و گفته است: »بهائیان به عنوان شهروندان ایران دارای حقوقی هستند که باید دولتمردان به این حقوق احترام  

   )۱! («بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند

 :مجتبی واحدی مشاور دیگر کروبی نیز نوشته است

چهار روز قبل از    -صبح روز دوشنبه هجدهم خرداد هشتاد و هشت کنم. عنوان نمونه داستانی را نقل میاینجا به''

آقای کروبی با من تماس گرفت و با تأسف فراوان شنیده های خود در خصوص   -انتخابات رسوای هشتاد و هشت 

های   خواهد برای دفاع از حقوق ایشان در یکی از سخنرانیبهائیان زندانی در شیراز را بیان کرد و نهایتا گفت که می

 .انتخاباتی خویش سخن بگوید

ام تردیدی   و هفت سال شاهد دفاع شما از حقوق بسیاری از دگر اندیشان بوده به او گفتم: "برای من که در طی بیست

که نخستین دفاع شیخ کروبی از حقوق شهروندی   وجود ندارد که این دفاع، هیچ ربطی به انتخابات ندارد اما این

 بلیغاتی و آن هم در فاصله چهار روز تا انتخابات انجام شود، قطعا برای بسیاری از افراد شائبه بهائیان در یک نطق ت

برانگیز خواهد بود. بهتر است این کار بعد از انتخابات انجام شود. کروبی نظر مشورتی مرا پذیرفت و یقین دارم اگر  

 ''.کردیافت وعده خویش برای این دفاع را اجرا می  فرصتی می

چنین در ایام تبلیغات انتخابات نیز شاهد حضور بهایبان درمراکز و برنامه های تبلیغی آقای کروبی هستیم. به هم

 :عنوان مثال ""ن.خ"_نوه یکی از بزرگان بهائی_ در این باره نوشته است

استای پی  کمیته حق تحصیل مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شاخه ساری، در ادامه فعالیت های خود در ر''

جویی حق تحصیل با بهره گیری از فضای انتخاباتی در سخنرانی آقای مهدی کروبی شرکت جست. این کمیته عمده 

ترین مطالبه خود یعنی دانشگاه برای همه و همچنین امکان کسب حق تحصیل برای جوانان محروم از تحصیل بهایی 

ر است که این اقدام با تشویق و استقبال سایر حاضرین روبرو شد  را با استفاده از پالکاردهایی اعالم نمود. الزم به ذک

  ۱۱و با وجود برخی مخالفت ها، مورد حمایت قرار گرفت. این برنامه در سالن سید رسول ساری در عصر دوشنبه 

خرداد برگزار شد. موضوع حق تحصیل هم چنین در مالقات خصوصی کوتاهی که بعد از مراسم سخنرانی بین آقای  
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بی و اعضای کمیته صورت گرفت مطرح شد هر چند ایشان ارائه پاسخ مشخص را به زمان و مکان دیگری کرو

 ''.ارجاع دادند

البته حضور افراد و عناصری مانند "ن.خ" در برنامه های اصالح طلبان خصوصا در هسته مرکزی برخی ستادهای  

 .جوانان اصالح طلب نیز قابل توجه بوده است

 .سخنرانی رئیس دولت اصالحات، این بهایی شناسنامه دار در کنار او قرار دارددر 

 باب و بهاهللا رهبران جنبش سبز، نه موسوی وکروبی -۲

 آنجلس پ.م" ازعناصر فعال بهایی و گرداننده برخی سایت ها و وبالگ های این فرقه که در دانشگاه کالیفرنیاي لس"

UCLA کند و سابقه بازداشت نیز دارد، درباره  ن در این دانشگاه ریاضي تدریس ميزما مشغول تحصیل است و هم

 :نسبت جنبش سبز و بهایبت نوشته است

 رهبر جنبش سبز کیست؟ ''

اش بوده و امیدوار است که مردم از آن غافل بمانند؛ ای هست که رژیم ایران خیلی بهتر از مردم سبزش متوجهنکته"

سوی است و نه کروبی! جنبش واقعی اصالحات ایران اگر رهبری داشته باشد، این  این که رهبر جنبش سبز نه مو

 ''.رهبر کسی نیست جز سید علی محمد باب و بعد از او بهاءهللا

 :و در مطلبی دیگر به حضور بهایبان در فتنه پس از انتخابات در خارج کشور اشاره می کند

 بهائیان و جنبش سبز ''

همبستگی با مردم ایران، روز عمل و اقدام جهانی، جمعیت اندکی در شهر کوچک ما گرد جوالی، روز  ۲۵در روز 

شد؛ جوانی بیست و هم آمده بودند. تمام شعارها به زبان انگلیسی و توسط یک فعال حقوق بشرآمریکایی رهبری می

شد  هربار که چراغ سبز می اندی ساله بود که واقعا حنجره ترکوند. در پشت یک چراغ راهنمایی تجمع کرده بودیم و

 .دادنداز پنجره ماشین بیرون آمده بود حمایت خود را نشان می  V ماشینها با بوقهایشان و دستهایی که به عالمت

ها مچ بند سبز به تعداد زیاد)بیشتر از تعداد حاضران( آورده بود، و یکی از بچه های بهایی هم تعداد یکی از بچه

 :بود که روی آن نوشته بود زیادی پالکارد درست کرده

Human Rights 

for 

Human Race'' 

یکی از سایت های بهایبان به سابقه و گرایش آنها به دکتر معین کاندیدای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب 

 :در انتخابات نهم ریاست جمهوری اشاره می کند

ازدکتر معین رقیب اصالح طلب آقای احمدی نژاد خواستند  در دوره نخست کاندیداتوری آقای احمدی نژاد نیز بهائیان''

 ''که این خواست انسانی آنها را بپذیرد

 نفوذ بهاییان دراندرونی برخی مقامات -۳

از دیگر مجاری بر قراری و عمیق تر شدن ارتباط بهائیان با بخشی از اصالح طلبان را ارتباطات آنها در زندان پس  

 .باید ذکر کرد ۸۸از فتنه 

 :ایت رادیو زمانه دراین باره نوشته استس

شدگان که از طیف های مختلف سیاسی و عقیدتی بودند، در   بازداشت پس از انتخابات ودستگیری های گسترده مردم،''

زندان با بهایبان زندانی آشنا شدند که همین امر موجب تحولی شگرف در نگرش ایشان نسبت به آیین بهایی و پیروانش 

در حمایت از حقوق شهروندان بهایی موجبات نگرانی حکومت ایران را فراهم   و مصاحبه های ایشانشد. مقاالت 
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به عنوان نمونه شاهد ارتباط نزدیک فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با  ''آورد

 .بهاییان درزندان هستیم

ها و منافقین به عنوان خاطرات دوره بازداشت خود، از بهاییفائزه هاشمی در مصاحبه با روزنامه بهار با مرور 

 :دوستان خود یاد کرده و می گوید

ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و... چند نفر الئیک و چپ بودند... بابا در ها و دوستانم، بهاییبندیدر میان هم''

گویم یا چرا روابط خوبی مثال با مجاهدین و ن نمیهای آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقیگله مالقات

 ''.ها دارمبهائی

 :گویدماه می ۶وی درمصاحبه با روزنامه فیگارو با اشاره به زندانی شدنش به مدت 

طلبان  ها، اعضای مجاهدین خلق، اصالحزندان تجربه بسیار خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ ایرانی، بهائی''

 ''.کنندکسانی آشنا شده که برای باورهایشان مبارزه میو 

یکی از زندانیان فرقه صهیونیستی بهائیت بنام مهوش.ش که از دوستان و نزدیکان او در زندان اوین بوده است در  

 :یادداشت های روزانه خود که بعدها رسانه های بهایی منتشر کردند نوشته است

اسفند دوران روزه بهاییان است[. با  ۲۹است همراه ما روزه بگیرد ]یازدهم تا ه مایل  کرد ک امروز فائزه خانم اعالن ''

 ''.العاده استاو افطار کردیم. محبت او فوق

نویسد: »امشب افطار مهمان فائزه خانم بودیم. همه را دعوت کرده بودند به فسنجان با پسته  اسفند می  ۲۸این فرد در *

ام اسفند بعد از سال تحویل آزاد  کرد. قرار است سی ای صحبتعالی. بعد هم چند دقیقه   رفسنجان، ساالد الویه و سوپ

 )۲ («.است که سال تحویل را در زندان بگذراند، همراه با بقیه دوستانش کرده که مایل شود اما اعالن 

طلبان و فتنه گران امری غیر قابل انکار ائتالف و اتحاد با بهائیان در در ایام فتنه و بعد از آن از سوی برخی اصالح 

 .می باشد و متاسفانه شاهد دفاع آنها از حزب صهیونیست ها هستیم

برگزاری جلسات و هم نشینی های سیاسی و فرهنگی بین عناصر فتنه و بهایی خصوصا در آستانه انتخابات تشدید می  

 .شود

د یکی از مسئولین با برخی بهاییان مانند "ل.خ" در همچنین خبرها حاکی از آن است که جلسات منظمی میان فرزن

سالهای اخیر برقرار شده است و با پدرخود نیز درباره کمک به صحبت نموده است. حتی برخی معتقدند نامبرده جذب 

 .فرقه ضاله گردیده است

قرار دهند و مانع  به نظر می رسد یکی از مواردی که دستگاههای اطالعاتی و امنیتی باید بصورت جدی مورد توجه 

و افراد نزدیک به برخی مقامات می باشد. برخی شنیده ها از اتفاقات   ناز فرزندا از آن شوند، نفوذ و یارگیری بهائیان 

 .ناگواری در این خصوص حکایت می کند

قه دارد.  نفوذ و یارگیری بابیت و بهاییت در اطراف برخی افراد و خانواده های محترم در تاریخ این فرقه ضاله ساب

 .قره العین فقط یک نمونه است

سایت ضد انقالب "توانا" در گزارشی مفصل که لینک آن در پایین صفحه آمده است، وقایع دیدار یکی از بهائیان را *

 .با فائزه هاشمی نقل می کند که تا کنون توسط دختر رئیس تشخیص مصلحت نظام تکذیب نشده است

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

