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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:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۸ ]تاریخ:[

 

 مردم را برای خراب کردن مقر بهاییت راهنمایی کردم هاشمی رفسنجانی:

های گذشته اظهارات زیادی علیه این فرقه ساختگی انجام داده و آنها را جاسوس اکبر هاشمی رفسنجانی، طی سال

 .دانسته استمی

فریبا کمال »ها خبری منتشر شده مبنی بر دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با اخیراً در رسانه -گروه سیاسی مشرق 

سال زندان به مرخصی آمده است. در بخشی از تصویر  ۸، عضو ارشد بهاییت ایران که به تازگی بعد از «آبادی

منتشر شده از این دیدار، عکسی بر روی دیوار از )عباس افندی فرزند ارشد بهاءهللا( بنیانگذار بهاییت که به نام 

شود. پیش از این فائزه هاشمی در بهاییت است، دیده می شود و سومین شخصیت محوریعبدالبهاء شناخته می

 .های بزرگی دانسته بودها را انسانای با روزنامه فیگارو ضمن بیان خاطرات خود با بهائیان در زندان، آنمصاحبه

ت های گذشته اظهاراشود که پدر وی، اکبر هاشمی رفسنجانی، طی سالاین نظرات فائزه هاشمی در حالی بیان می

دانسته است. در ادامه برخی از مواضع مهم زیادی علیه این فرقه ساختگی انجام داده است و آنها را جاسوس می

 .کنیمهاشمی علیه بهاییان را مرور می

 : بهایی را نباید در جاهای حساس بگذاریم۶۶هاشمی در سال 

ها و بخصوص درباره قضیه اقلیت و در سمیناری که در وزارت اطالعات برگزار شده است، ۶۶هاشمی در سال 

اند، اصالً اینها اگر بیرون ای بهایی وارد این کشور شدههرحال عدهگویم، بهها را هم میگوید: من بهاییبهایی های می

باشند آنجا به مصلحت ما نیست که ایرانی در خارج وجود داشته باشد و ناراضی باشد و دشمن باشد، گفتم به همان 

نند مزاحم باشند، در داخل هم اگر اینها را نگه داریم و همیشه تحت فشار و ناراضی اینها را اینجا نگه تواصورت می

دهد به آن دهیم اینها اگر بخواهند بروند خارج نه کسی به اینها تذکر میداریم، خوب ما که اجازه رفتن به اینها نمی

در کشور، چه باید بکنند؟ پس بیرون بودنشان ضرر دارد،  گردانیمگیریم برشان میصورت و اگر فرار هم بکنند، می

داخل بودنشان و ناراضی بودنشان باز هم ضرر دارد، لذا در حد مقدور باید سعی کنیم که اینها بتوانند اعاشه 

 .شان بکنندزندگی

های کلیدی را نداشته، پستهای کلیدی را چون نظام گذشته به ملت اعتماد بله در گذشته مثالً سیاست این بوده که پست

ها را آن جاهای حساس ما نباید بگذاریم، نباید اینها به جاهای حساس برسند، نباید بگذاریم داد، اینبه اینها می

 ۱توانند خیانت بکنند دستشان بیافتدهایی که میمسئولیت

 : بهاییت جریان جاسوسی است۶۴هاشمی در نماز جمعه سال 

گوید: با خشمی که های میدرباره حقوق بشر آمریکایی و جاسوس بودن بهایی ۱۳۶۴ر ماه هاشمی در نماز جمعه آذ

استکبار جهانی از جریانات موجود کشور ما دارد، از جریانات سیاسی، نظامی و وحشتی که از تهاجم آینده ما پیدا 

پرست و  زمان ملل، بهایی و منافق و شاهاند. چهار تا بهایی را مثالً ببرند در سا کرده، هیاهوی حقوق بشر راه انداخته

گرا، مجموعه اینها، این ترکیب چه ترکیبی است؟ حاال بهایی هم علیه ایران مبارز شد؟! خوب! این هم یک جریان  ملی

 ...اند.  جاسوسی است، که از پیش شروع کرده
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 حکومت جمهوری اسالمی با بهاییت مخالفت است

 :گویدای درباره انجمن حجتیه و بهاییت میو در مصاحبه ۱۳۶۰هاشمی در سال 

انجمن »ای که این روزها در جذب یا اخراج افراد نظامی و دولتی نقش دارد، وابستگی یا عدم آن به  مسأله -سوال 

 چیست؟« انجمن حجتیه»است، نظر شما درباره « حجتیه

نقالب، انجمن حجتیه با مبارزه مخالف بود. ما هم به همین ام. قبل از پیروزی انظر خود را پیشتر هم گفته  -جواب 

خاطر عدم مبارزه، به وضعیت موجود تن می  های سازنده آنها بسیار محدود بود. به دلیل آنها را قبول نداشتیم. برنامه

زه با بهایی ها بود. دادند، ولیکن حداکثر مبارزه آنها برای احقاق حق مسلمین، مبارها تربیت دینی می  دادند. به بچه

آمد. چرا که این نحوه مبارزه در آن روزگار، نه ربطی به اصل مبارزه اسالمی داشت و نه به نظر ما صحیح می 

کرد. بعد برای اینکه کسی فکر مبارزه با رژیم را نداشته باشد، برای رد گم کردن، رژیم شاه بهایی ها را تقویت می 

دار می ما ببینید، وقتی که بهایی ها دور و اطراف رژیم هستند، اصل قضیه خدشه گذاشت. ا دست انجمن را باز می

شود. در واقع آدم هایی مثل سپهبدایادی که طبیب مخصوص شاه بود، یا آن طور که شایع بود روحانی، وزیر آب و 

که رژیم با بهاییت برق، سمیعی، وزیر جنگ، ثابتی، همه کاره ساواک، بهایی بودند. در این صورت، معلوم بود 

 .مخالفتی ندارد

 از طرف دیگر، برای اینکه رژیم نشان بدهد که با بهایی ها مخالف است، به انجمن اجازه فعالیت داده بود. رژیم می

دانست،  اسالم را دور خودش جمع کند. چرا که میمند به عنوان مخدری باشد که جوانان عالقه  خواست که انجمن به

کند. ما با این برخورد منفعالنه مخالف بودیم و ای نمی کند، اما با رژیم مخالفت و مبارزه م اسالم عمل می انجمن با اس

اساس کار آنها را قبول نداشتیم. غیر از این، سابقه بد دیگری از انجمن نداریم. حاال که دیگر انقالب پیروز شده است، 

 ۳.حکومت با بهایی ها مخالف است

 به بهاییان تشبیه بنی صدر

گوید: حاال منتظر باشید و ببینید چند روزی درباره شباهت بنی صدر و بهاییان می ۱۳۶۰ /۸ /۱هاشمی در نماز جمعه 

زنی و نارنجکی کنند. فرض کنید ده پانزده نفر بیایند جلوی هیأت سینههم اینجا و آنجا برای محرم عامل جمع می

اند و به کلی اعتبارشان اند. این، مجموعه اینهاست. خردخرد شدهحال کرده پرتاب کنند! از همین کارهایی که تا به

ها گفتم که وضع زایل شده است. اصالً چیز عجیبی است. شاید باور کردنش سخت باشد. من یک بار در این سخنرانی

فرو افتادن از طناب است که هنگام « میرزاعلی محمد باب»صدر به خاطر پناه بردن به توالت هواپیما، مثل وضع بنی

دار در تبریز، به توالت پناه برد. جامعه بهاییان به مجلس شورا نامه نوشتند و اعتراض کردند که چرا ما را تشبیه به 

 ۴.هاستصدر هم از تیپ همین فوق دیوانهاید؟! چون بنیصدر کردهبنی

 ها را با مردم خراب کردیمهاشمی: مرکز بهایی

ها به ها در ایران مهم بود. آنگوید: آن موقع مسئله بهاییباره نفوذ بهاییان در دوره شاه میای درهاشمی در مصاحبه

شدند. طبیب مخصوص شاه یک فرد بهایی بود. شایعه بود که بعضی از وزرای شاه شّدت از طرف دربار حمایت می

ای بود که همه نگران بودیم که ضع به گونهگفتند بهایی است. آن موقع وبهایی هستند. هویدا هم که بعدها آمده بود، می

گیرند. این مسئله بیش از اینکه دینی و فرهنگی باشد، یک مسئله ها دارند همه جا را میها از طریق بهاییآمریکایی

 .سیاسی بود

ین کیلومتر است. روستاها در اطراف ا ۵۰کردیم، اّول و آخرش حدود ای است که در آنجا زندگی مینوق نام جلگه

اِسمال »جلگه پراکنده هستند. روستای ما وسط این جلگه است. چهار فرسخ باالتر از روستای ما، روستایی به نام 

القدس، کتابخانه و قرائت خانه داشتند. من مردم ده خود را جمع کرده و ها در این روستا حضیرةاست که بهایی« آباد

القدس را کرده بودم و رفتیم حضیرة -تر بودند، ولی کامیون نبودندها بزرگاز وانت -سوار یکی از ماشینهای قدیمی 

 ۵.رفتم که این کار را کردمخراب کردیم و آثار آن را از بین بردیم. اسناد مهمی هم پیدا کرده بودیم. آن موقع منبر می

 هاشمی: بهاییت یک دین ساختگی است
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گوید: تا زمانی که آیت هللا بروجردی زنده بودند، درباره ساختگی بودن بهاییت می ۷۹ای در سال هاشمی در مصاحبه

خواستیم که وارد شویم، اما ایشان موافق نبودند. دسترسی هم به ایشان چندان زیاد نبود و غیر ایشان هم کسی ما می

ود و آمادگی داشتیم. یکی از مسائلی که توانست حوزه را وارد این کار کند. اما تفّکر این کار در ما به طور جدی بنمی

عنوان یک دین ساختگی که در خدمت رژیم بود و رژیم تبلیغ آن موقع وجود داشت، مسئله بهائیت بود. بهائیت به

 ۶.ها که تحت حمایت رژیم بودند، مبارزه کنیمکرد، یکی از مظاهر مبارزه ما با رژیم بود که با بهاییمی

گونه علیه بهاییت موضع نیز به تفصیل به این موضوع پرداخته بوده و این ۶۳در سال  هاشمی در سخنرانی دیگری

کنند، غیر از  خواهند بگذارند ما با هم متحد باشیم، تنها به این اختالف موجود ما هم اکتفا نمیگیرد: کفار نمی می

ینها چیزهای جدیدی مثل بهائیت و امثال اینها را اختالفاتی که از قدیم بین مسلمانان درست کرده بودند، اخیراً هم آمدند ا

کنند و بعداً خودشان حمایت می کنند، حاال؛ مثالً آمریکا یا انگلستان  در جامعه اسالمی خلق کردند. دین درست می

ن گفتند دینماکردند، یک معنایی داشت و میبیایند از بهائیت حمایت کنند؛ یعنی چه؟ اگر آنها از مسیحیت حمایت می

خواهد از است تا از بهائیتی. بهائیتی که باید از اینجا عبور کرده باشد؛ یعنی، مسلمان هم باشد، شیعه هم باشد؛ چون می

 ...امام زمان استفاده کند

۱- http://rafsanjani.ir/view.php?id=۱۳۵۵۸ 

۲-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۴۴۲۴ 

۳-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۵۴ 

۴-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۱۴۸ 

۵-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۱۲۷۶۴ 

۶-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۱۲۷۵۰ 

۷-http://rafsanjani.ir/view.php?id=۳۸۱۷ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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