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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[

 

 خبرگزاری فارسسایت[  برگرفته از]

 ۱3۸۷اردیبهشت  30]تاریخ:[ 

 

 یک کارشناس تاریخ معاصر در گفتگو با فارس:

 گیرندجهانی برای رسیدن به اهدافشان بهره میبهائیان از محافل 

خبرگزاری فارس: یک کارشناس تاریخ معاصر با بیان اینکه هدف نهایی فرقه بهاییت این است که اعالم رسمیت و 

کنند تا از محافل جهانی مانند قانونی بودن خودش را از نظام بگیرد، گفت: آنها برای رسیدن به اهدافشان تالش می 

 وق بشر بهره بگیرند.سازمان حق

سید کاظم موسوی کارشناس و محقق تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت:  

های مختلف های سیاسی و حوزهبهاییان به دنبال این هستند که با حضور در عرصه فرهنگ و اقتصاد بتوانند در قدرت

 سیاست، اعمال نفوذ کرده تا نهایتاً بتوانند استقالل و رسمیت خودشان را بدست آورند.  

ها مدعی عدم دخالت در سیاست هستند، اظهار داشت: البته خود همین دخالت نکردن در  وی با اشاره به این که بهایی

د به راحتی در مسائل فرهنگی و اقتصادی  ار سیاسی است برای این که مصونیت پیدا کرده تا بتواننکسیاست یک  

 حضوری جدی داشته باشند. 

ها به دنبال تثبیت موقعیت خویش بوده و تالش دارند از سوی  این کارشناس تاریخ معاصر ایران با بیان این که بهایی

ابی به اسرار  ها برای نفوذ در ساختار سیاسی برای دستیتالش بهایی افکار عمومی به رسمیت شناخته شوند، افزود: 

های مسوالن نظام درباره فرقه بهاییت و کمرنگ جلوه دادن خطر این فرقه  ها و مقاومتنظام، کم کردن حساسیت

 گیرد.صورت می

های استعماری و استکباری جهانی است  موسوی ادامه داد: طبق اسناد و مدارک مستدل، فرقه بهاییت مولود سرویس

 اند.ط یکی از عناصر استعمار مورد حمایت قرار گرفته های مختلف تاریخ توسکه در دوره 

ها در راستای وی با اشاره به این که در حال حاضر ساختار و تشکیالت بهاییت در اسراییل قرار دارد، گفت: بهایی

 اند و اسراییل هم حامی آنها است.اهداف رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته شده

های مختلفی از جمله جذب  بهاییت یک فرقه است، یادآور شد: یک فرقه دارای شاخص موسوی با تأکید بر این که 

ها و … نیرو، اقناع و تغییر فکر نیروها، محصور کردن اعضا در یک چارت تشکیالتی جهت جلوگیری از خروج آن 

 است.

های مختلفی از قبیل  سیستم این محقق تاریخ ایران در ادامه با بیان این که فرقه بهاییت یک تشکیالت دارد و دارای

لُجنه )گروه( اداری، لُجنه آموزشی، لُجنه صیانت و .. است، گفت: لُجنه صیانت همان حفاظت اطالعات است که 

 کند.به صورت یک سیستم اطالعاتی همچون گشتاپو عمل می اعضای جدید و قدیم را کنترل کرده و کامالً 

های ایران پیامی داد که این پیام به بهایی 200۷دسامبر  25راییل در تاریخ ها از اسالعدل بهاییوی اظهار داشت: بیت

های مختلف از جمله مظلوم نمایی، نظر برخی ها سعی دارند با شیوهکامالً سیاسی بوده و نشانگر این است که آن 

 مسئوالن نظام را به سمت خود جلب نمایند. 
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ها قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی در  العدل بهایین که بیتاین کارشناس تاریخ معاصر ایران با اشاره به ای

به بهاییان ایران دستور داد که در انتخابات شرکت کنند، افزود: این دستور از طرف برخی   ۸۶اسفند  2۴تاریخ 

م کرد  العدل بهاییان در پاسخ به این افراد معترض اعالعناصر بهایی در ایران مورد اعتراض قرار گرفت که بیت

 توانید از افراد مستقل حمایت کنید.حضور در انتخابات منعی ندارد و فقط نباید از احزاب سیاسی حمایت نکنید اما می

موسوی خاطر نشان کرد: به همین دلیل سران تشکیالت بهایی در ایران با برخی از کاندیداهای مستقل مجلس وارد 

ها این تعداد رأی داریم و حاضریم به نفع شما وارد صحنه شویم  ه ما بهاییمذاکره شده و به این کاندیداها گفته بودند ک

 به این شرط که اگر شما وارد مجلس شدید از حقوق ما دفاع کنید.

وی با یادآوری این نکته که در حال حاضر تالش بهاییت این است که ماهیت اصلی خودش را پنهان کرده و آن را  

ها برای رسیدن به اهدافشان تالش دارند از محافل جهانی  خطر نمایند، گفت: بهاییتبدیل به یک شهروند عادی و بی

 مانند سازمان حقوق بشر بهره بگیرند. 

موسوی در پایان با اشاره به این که هدف نهایی فرقه بهاییت این است که اعالم رسمیت و قانونی بودن خودش را از  

مبارزه با بهاییت باید به یک جریان مردمی تبدیل شود و دولت و  نظام بگیرد، خاطر نشان کرد: جریان مقابله و 

 حاکمیت در این قضیه تنها نمانند.

 انتهای پیام/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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