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تیراژ: 20 نسخه
کلیه حقوق مــادی و معنوی این گزارش متعلق به مؤسســه راهبردی 
دیده بان می باشــد. تکثیر، انتشار و واگذاری به دیگران به هر صورت و 

بدون اجازه کتبی ممنوع می باشد.

فرقه ها در جنگ نرم
بررسی اجمالی فرق انحرافی در 3 دوره ریاست جمهوری اخیر
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه  انحرافی

Û مقدمه
معظالتی  از  یکی  فرقه گرایی  و  فرقه 
منطقه  در  اخیر  سال های  طی  که  است 
در  ایران  کشور  باالخص  خاورمیانه 
چشم گیری  گسترش  و  رشد  حال 
هستند  گروه هایی  نوعًا  فرقه ها،  است. 
و  رایج  اعتقادات  از  گرفتن  فاصله  با  که 
مرسوم در یک جامعه به تدریج به انزوا 
کشیده می شوند و ماهیت خویش را در 
جدایی از جامعه تعریف می کنند و مسیر 
متفاوتی را با اهدافی خاص و بلند مدت 

در جوامع پیش می برند.
و  فرق  تنگاتنگ  رابطه های  بررسی 
رژیم  با  اعتقادی،  انحرافِی  جریان های 
ستم شاهی، رابطه آنها با احزاب سیاسی 
از  بعد  اسالمی  جمهوری  نظام  معاند 
ایران، شناخت  انقالب اسالمی  پیروزی 
فضای  در  آنها  مهندسی شده  سناریوی 
اهداف  پیشبرد  کشور،  داخل  سیاسی 
چگونگی  فهم  سیاسی،  احزاب  توسط 
یافتن قدرت های مالی گزاف و توسعه ی 
برخی  توسط  کالن  اقتصادی  شبکه های 
ایجاد  سازندگی،  دولت  در  فرق  از 
مشروعیت و توسعه کلیساهای خانگی، 
برای  پنهانی  و  مخفیانه  مکان های 
جذب  پروسه  خود،  جلسات  برگزاری 
دولت  در  شیعه  نوجونان  و  جوانان 

اپوزیسیون  به  آنها  پیوستن  اصالحات و 
در  اسالمی  انقالب  معارضین  جهانی 
می کند  کمک  ما  به  عدالت محور  دولت 
اهداف  به  نسبت  جامعی  شناخت  تا 
فرقه های گوناگون داخل کشور و اهمیت 
غربی  دو َل  کالن  بودجه های  تخصیص 
از  برخاسته  ناب  اسالم  تضعیف  جهت 

انقالب اسالمی بدست آوریم.
دوره  انتخابات  رسیدن  فرا  به  باتوجه 
یازدهم ریاست جمهوری و اهمیت ویژه 
انتخابات  دوره  ده  آماری  بررسی  آن، 
تحلیلی  می تواند  جمهوری  ریاست 
فعالیت های سیاسی  از  کارآمد  و  راه گشا 

فرق از سال 88 در اختیار ما قرار دهد. 
بیان  با  تا  داریم  قصد  تحقیق  این  در 
در  فرقه ای  فعالیت های  چگونگی 
در  ویژه  بصورت  را  آنها  نقش  کشور، 
تحلیلی  و  نماییم  بررسی  انتخابات  این 
را  آنها  ملی  امنیت  ضد  فعالیت های  از 
ارائه  کشور  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
کنیم. مهم ترین عوامل موجد واگرایی در 
قومی،  فرقه های  گروه  سه  ایران،  داخل 
از  یک  هر  که  هستند  سیاسی  و  مذهبی 
این عوامل خود می تواند، چالش هایی را 
برای امنیت ملی ایجاد کند؛ ولی چالش 
یک  که  می شود  تبدیل  بحران  به  وقتی 
گروه معارضی، ترکیبی از عوامل فوق را 

بررسی اجمالی فرق انحرافی در 3 دوره ریاست جمهوری اخیر
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه انحرافی

داشته باشد.
تا کنون دسته بندی های مختلفی از سوی 
گردیده  مطرح  فرقه شناسی  کارشناسان 
دسته  بندی  داریم  قصد  اینجا  در  اما  است. 

متفاوتی را ارائه دهیم.
1. فرق دارای انحراف عقیدتی.

نظام جمهوری  با  تقابل  در  که  فرقی   .2
اسالمی ایران به فعالیت های حقوق بشری 

پرداخته اند.
سیاسی  جریان های  در  فعال  فرق   .3

داخلی.
فعالیت های  به  دست  که  4.فرقی 

تروریستی می زنند.
تقسیم بندی  ذیل  یکدیگر  با  فرق  نسبت 
وجه  من  خصوص  و  عموم  حالت  فوق 
یعنی ممکن است بعضی در بخشی  دارد. 
داشته  هم پوشانی  دیگر  بعضی  با  وجوه 

باشند.
 

Û پیشگفتار
و  نرم)فرقه گرایی  فرقه ها در جنگ  نقش 

ضربه به وحدت ملی(
در  فرق  نقش  بازشناسی  ضرورت   .1

پازل استکبار علیه وحدت ملی
برنامه ریزی شده  و  ویژه  تحرکات 
فرقه های گوناگون در سال های اخیر بیشتر 
صحنه های  در  دشمن  ناامیدی  دلیل  به 
نظامی و دل بستن به فعالیت های غیر سخت 

پیداست،  شواهد  از  که  طور  آن  است. 
تمدن برخاسته از اومانیسم غربی با روحیه  
منحرفی  و  ضاله  عقاید  توسط  استکباری 
معنویت های  و  بهائیت  تصوف،  چون 
علیه  همه جانبه  حمله ای  نوظهور  و  کاذب 
منطقی  تحلیل  است.  داده   ترتیب  انقالب 
رویش  جدیِد  شرایط  و  فرقه گرایی  پدیده 
بهتر  ما  به  را  پدیده  این  با  مقابله  راه  آن، 
این مطلب  معنای مصداقی  نشان می دهد. 
باید  آن است که مسئولین محترم فرهنگی 
»بازشناسی  یک  وسیله  به  جریان  این  با  
این  بازشناسی  کنند.  برخورد  تئوریک« 
جریان و تشخیص قطعاِت دیگِر پازلی که 
تصوف قطعه ای از آن است به طراحی یک 
که سر  منجر خواهد شد؛  مند  نظام  برنامه 
گذشته  از  بیش  بالندگی  به  کمک  آن  انجام 
جریان انقالب اسالمی ـ از پایگاه مبارزه با 

فرقه گرائی- و به تبع در کل جهان است.
نقش  بازشناسی  مفهومی  مقدمات   .2

فرقه گرائی در جهان معاصر
انسان  معنوی  ابعاد  به  توجه  عدم   .1/2
تمدن  پرورشی  فضای  نتیجه  اصلی ترین 

مدرن است.
امروزه همه کشور های دنیاـ  جز معدودی 
به  متحد  ملل  سازمان  نام  به  نهادی  ذیل  ـ 
رسمیت شناخته شده اند. از آنجا الگوهای 
پیشنهادی سازمان ملل مبتنی بر آموزه های 
چند کشور غربی ـ خوصصًا امریکا ـ است؛ 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه  انحرافی

سوق  به  منجر  مختلف  عرصه های  در  لذا 
مادی  لذات  سوی  به  انسانی  استعدادهای 
جهان  برای  لیبرالی  تعاریف  در  می شود. 
ابعاد  و  می شود  تعریف  مادی  آینده ای 
معنوی انسان نادیده انگاشته شده است. در 
ن و متنوع به  این طرز فکر یک فضای متَلوِّ
بشریت پیشنهاد می شود که نتیجه آن چیزی 
غالبًا  نیست.  بشر  ناآرامی  و  پوچی  جز 
رشد قارچ گون انواع فرقه ها در کشورهای 
به اصطالح پیشرفته به این منشأ بر می گردد. 
ابعاد معنوی خود را  ولی آیا انسان مدرن  
با نگاه مادی  آیا می توان  فراموش می کند؟ 
هرچند  انسان  الهی  نیازهای  به  پاسخی 

مدرن داد؟
با  تا  کوشیده  همواره  غرب  البته 
پدیده های  روان شناختی  تحلیل های 
سطح  ولی  کند.  ارزیابی  را  بشر  معنوی 
اندکی  تا حد  روان شناسانه هرچند  مفاهیم 
یارای  هرگز  اما  می پردازد  وقایع  بعضی  به 
معنوی  و  روحی  معارف  عمق  به  رسیدن 

بشر را ندارد.
 2/2. انقالب اسالمی و توجه توأمان به 

ابعاد الهی و مادی انسان 
انقالب  پیروزی   با  دنیایی  چنین  در 
عصر  فقهای  یگانه  رهبری   به  اسالمی 
شعار  طرح  با  خمینی)رض(  امام  غیبت، 
عدالت در سایه معنویت ـ نوای پیششرفت 

اسالم  ظل  تحت  بشر  معنوی  و  مادی 
تمدن  شد.  طنین انداز  محمدی)ص(  ناب 
لذت محور غرب ناگهان در حوزه مدیریت 
خود گرایشی غیر قابل کنترل نسبت به این 
این  منشأ  نمودند.  احساس  الهی  انقالب 

گرایش نیازهای بی پاسخ معنوی بشر بود.
اولویت  اسالمی  انقالب  با  مبارزه   .3

اصلی تمدن غرب
قلوب  اثرش  نقطه  که  انقالب  این  »با 
باید  چه  است  معنویت  تشنه  مردمان 
و  علمی  مراکز  در  سوال  این  کرد؟« 
و  شد  مطرح  استکبار  دنیای  تصمیم گیری 
بعد  داده شد.  آن  به  گوناگونی  جواب های 
از موفقیت های  اولیه انقالب، تئوری های 
دیگری مانند حمله نظامی و حذف فیزیکی 
مطرح  جریان  کنترل  برای  انقالب  رهبران 
گردید. اما در نهایت به بالندگی شعارهای 

انقالب در جهان منجر شد.
با شکست تئوری برخورد سخت، تئوری 
اقتصادی  فشارهای  تحت  نیمه سخت  نبرد 
با  نیز  کنون  تا  که  گرفت  قرار  اهتمام  مورد 
دشمن  استیصال  جنگ  این  گرفتن  شدت 
برای  تالش  است.  بوده  مشهود  کاماًل 
ایران  ایران، محروم نمودن  انزوای جهانی 
سازماندهی  جدید،  علمی  تئوری های  از 
نقشه  و  طرح  صد ها  و  داخلی  مخالفان 
شوم استکبار به جای اینکه به انزوای ایران 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه انحرافی

اسالمی بیانجامد در سال های اخیر منجر به 
طرح امیدوارانه شعارهای انقالب انجامیده 
سطح  در  گذشته  از  بیش  را  ایران  و  است 
جهانی به الگوی مقاومت جهانی در مقابل 

استکبار تبدیل کرده است. 
اسالمی  مسئولیت پذیری  تضعیف   .4
از  بخشی  انزواگرا،  عرفان های  مبنای  بر 
رویکرد جدید استکبار برای مقابله با انقالب
سال   30 در  که  رویکردهایی  جمله  از 
گذشته در برخورد با انقالب اسالمی مطرح 
بوده است و در سال های گذشته هم مورد 
توجه بوده است ولی امروز همت بیشتری 
بحث  می شود  معطوف  آن  به  نسبت 

گسترش نوعی خاص از معنویت است.
گذشته  از  بیش  نرم  رویکرد  این  امروز 
مورد توجه قرار می گیرد و ظهور و تقویت 
گسترش  برای  تالش  نوظهور ،  عرفان های 
مذاهب  و  فرق  تبشیری،  مسیحیت 
ساختگی در ایران همگی به دنبال تضعیف 
روحیه مسئولیت پذیری دینی هستند. آری 
اگر این روحیه مورد تضعیف قرار گیرد راه 
برای دخالت های گسترده استکبار در درون 

کشور باز می شود.
در  مطرح شده  تعالیم  تردید  بدون 
هیچ گاه  تصوف  چون  برساخته ای  فرق 
محسوب  در خور  خطری  استکبار  برای 
نمی شوند. زیرا دینی که آنها ترویج می کنند 
دخالت  عدم  به  را  انسان ها  نحوی  به 

و  می دهد  سوق  اجتماعی  سرنوشت  در 
همین موضوع )عدم دخالت در سرنوشت 
جامعه(، غرب مدعی سرپرستی جامعه را 

بی رقیب می کند.
بررسی چهار دوره اول ریاست جمهوری
برای اینکه بتوانیم در مقابل صف واحد 
معارضین  جبهه  در  انحرافی  و  ضاله  فرق 
و  متناسب  راهبردی  اسالمی  انقالب 
رفتار  می نماید  نماییم الزم  اتخاذ  درخور، 
و تغییر تاکتیک های آنها را در طول سالیان 
اخیر مورد مداقه قرار دهیم و ضمن بررسی 
بعض  رصد  به  آنها،  خود  فکری  اقدامات 
مرزها،  بیرون  دشمنان  با  پنهانشان  روابط 

بویژه انگلیس خبیث بپردازیم. 
از  نجات  جهت  فرقه ها  سرکردگان 
از  بعد  خود  تشکیالتی  شکست  و  بحران 
پیروزی  از  پس  آنها  از  وسیع  رویگردانی 
انقالب اسالمی به دنبال راه نفوذ جدیدی 
آن  بر  فرق  سران  می گشتند.  جامعه  در 
شدند تا با نزدیکی و ارتباط با بعضی فعاالن 
سنخیت  علت  به  که  ـ  احزاب  و  سیاسی 
را  آنها  منافع  بعض  تأمین  توانایی  نسبی، 
اقدامات  و  بدهند  تاکتیک  تغییر  ـ   داشتند 

خود را وارد فاز جدیدی کنند.
و  گروه ها  تحرکات  تا  می کوشیم  لذا 
تشکیالت فرقه ای را در سه دوره ریاست 
مقدس  دفاع  از  )پس  اخیر  جمهوری 
دشمن(  وسیع  فرهنگی  تهاجم  آغاز  و 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه  انحرافی

از  ان شاءالّله  تا  دهیم  قارر  واکاوی  مورد 
با  گذشته  از  عبرت  با  بتوانیم  رهگذر  این 

این گونه تشکیالت مقابله کنیم.

x بخش اول: دوره گذار و تغییر تاکتیک

Û دراویش گنابادی
توسط  قاجار  دوره  طول  در  گنابادیه   .1
زمان  و  تیمورتاش  بی دریغ  حمایت های 
رئیس ساواک رشد  نصیری  توسط  پهلوی 
»سرتیپ  را  مال سلطان  کتاب های  کرد. 
سلطان  و  می کرد  چاپ  تجدید  پرورش« 
در  و  بود  شاه  وابسته  بشدت  هم  حسین 
شرکت  شاه  از  حمایت  در  راهپیمایی ها 

می نمود.
خود  تحصیالت  تابنده«  »نور علی   .2
از  خارج  در  حقوق  دکتری  دریافت  تا  را 
کشور ادامه داد. در مقطعی پس از بازگشت 
پیدا  روشنفکری  شدید  گرایش  کشور  به 
وی  شد.  لیبرالی  تفکرات  دارای  و  کرده 
به عضویت تشکیالت »جبهه ملی« درآمد 
مخالفت  دلیل  به  انقالب  از  بعدها پس  که 
خمینی)ره(  امام  قصاص،  الیحه  با  صریح 

رسمًا آنها را مرتد اعالم کرد. 
3. گرایشات روشنفکری نورعلی تابنده، 
با  مخالفت  نوعی  به  خانواده اش  طرف  از 
خاطر  همین  به  می شد.  تعبیر  شاه  رژیم 
دربار  با  تنگاتنگی  پیوند  که  وی  خانواده 

تا  کردند  مخالفت  او  با  داشتند،  پهلوی 
به  را  علیشاه«  »رضا  برادرش  که  جایی 
عنوان قطب فرقه انتخاب می کنند و اعتنایی 

به برادرش نور علی نمی کنند. 
فرقه(  کنونی  تابنده)قطب  نورعلی   .4
همراهی  دلیل  به  انقالب  پیروزی  از  پس 
نظام  با  که  آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه  با 
جمهوری اسالمی نیز سر ستیز پیدا می کند، 
تا در اوایل دهه 70 شمسی به دلیل بعضی 
از  بعضی  اتفاق  به  و  دستگیر  اقدامات،  از 
در  کوتاهی  مدت  آزادی  نهضت  سران 

زندان به سر می برد. 
رضا  برادرش  آزادی،  از  بعد   .5
پسرش  به  قطبیت  و  درمی گذرد  علیشاه 
به  ملقب  نورعلی(  تابنده)برادرزاده  علی 

»محبوب علیشاه« می رسد.
علیشاه  محبوب   70 دهه  اواسط  در   .6
)پسر برادرش( با مرگی مشکوک که بعدها 
و  می میرد  اعالم شد،  قلبی  عارضه  علتش 
از قضا، قطبیت به نور علی تابنده عاری از 

تعالیم صوفیانه و درویشی، می رسد.

Û بهائیت
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس   .1
فعالیت تشکیالت بهائیت کمرنگ می شود 
نمایند  اتخاذ  جدید  راهبردی  بتوانند  تا 
دامان  به  دست  خصوص  این  در  که 
از جمله سفارت  سفارت خانه های متعدد، 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه انحرافی

آمریکا می شود و با حمایت های آمریکا و 
انگلستان شروع به مظلوم نمایی می کنند. 

در  انقالب  اوایل  شورش های  در   .2
و  اساسی  نقشی  بهائیت  کشور،  سطح 
جدی داشت که در این خصوص گروهی 
دستگیر  جاسوسی  اتهام  به  بهائیان  از 
به  آمریکا  وقت  رئیس جمهور  و  می شوند 
پاسخ  می کند.  افراد سخنرانی  این  از  دفاع 
اظهارات  به  امام)ره(  حضرت  دندان شکن 
ما  »اگر  است:  چنین  امریکا  رئیس جمهور 
تا به امروز بر جاسوسی اینها شکی داشتیم 
حاال با حمایت های شما یه یقین رسیدیم.« 
3. در سال 62 دادستان وقت، این فرقه را 
غیرقانونی اعالم کرد و به صورت مخفیانه 
پس  می کردند.  فعالیت   76 خرداد  دوم  تا 
وقت،  رئیس جمهور  به  نامه ای  طی  آن  از 

حضور خود را رسمًا اعالم کردند.
4. بازپس گرفتن مشاغل دولتی و بعضًا 
غیر دولتی، که در رژیم پهلوی به فراوانی 
آنان  از  بود  شده  قرارداده  آنان  اختیار  در 
نظامی،  مراکز  کلیه  از  شد.  گرفته  پس  باز 
ورود  از  شدند.  اخراج  هنری  و  فرهنگی 
مراکز آموزش  به  فرقه  این  به  افراد وابسته 
عالی جلوگیری شد و آنان که در این مراکز 

بودند، اخراج شدند. 
5. عده زیادی از بهائیان پس از پیروزی 
و  گرویدند  اسالم   به  اسالمی  انقالب 
»جنبش  عنوان  با  جنبشی  راه اندازی  با 

آزادی بخش بهائیان ایران )جابا(« و انتشار 
به   1358 سال  در  »احرار«  نام  با  نشریه  ای 

مخالفت علنی با بهائیت پرداختند.
آغازین  سال های  بهائیان  از  بسیاری   .6
و  غیرقانونی  صورت  به  را  خود  انقالب 
افرادی  تطمیع  طریق  از  »قاچاق«  شیوه  به 
نوار  یا  ایران  و  ترکیه  مرزی  نوار  در  که 
متروکه  بنادر  و  پاکستان  و  ایران  مرزی 
دریای عمان زندگی می کردند، به خارج از 
آنها  رساندند.  اسالمی  جمهوری  مرزهای 
فرانسه،  آمریکا،  انگلیس،  کشورهای  از 
کردند  پناهندگی  درخواست  و...،  کانادا 
و بالفاصله از سوی دولت های مذکور، به 

عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته می شدند.
7. بهائیان با حمایت از آمریکا، انگلیس 
و اسرائیل، نقش ستون پنجم و جاسوسان 
مورد اعتماد را برای کشورهای استعماری 

غرب به ویژه آمریکا ایفا نمودند.
8. اولین پرونده حقوق بشری علیه نظام 
جمهوری اسامی توسط تشکیالت بهائیت 

کلید خورد.

Û انجمن حجتیه
از  را  خود  مشی  انقالب  اوایل  در   .1
تغییر  مارکسیسم  به  بهائیت  با  مبارزه 
جانب  از  را  بسیاری  انتقادات  که  یافت 
بر  مانند حجت االسالم جنتی مبنی  افرادی 
تحت الشعاع قرار دادن خطر دشمن اصلی 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه  انحرافی

یعنی لیبرالیسم و آمریکا برانگیخت.
2. انجمن، پس از انقالب برای نفوذ در 
ارگان های مختلف تالش بسیاری کرد. این 

امر به دو دلیل صورت می گرفت: 
و  فکر  طرز  می خواستند  آن ها  یک؛ 
به  ارگان ها  در  اسالم  از  را  خود  برداشت 
اجرا درآورند. آموزش و پرورش مهمترین 
دست  آن  روی  انجمن  که  بود  نقطه ای 
بوجودآمده  دلیل خأل  به  که  گذاشت. چرا 
معلمان  به  نیاز  انقالب،  از  بعد  تصفیه  از 
توجه  با  انجمن  و  داشت  موجه  و  مذهبی 
به آموزش هایی که به اعضایش داده بود به 

خوبی می توانست این خأل را پرکند.
انجمن  اسناد همکاری  بردن  بین  از  دو؛ 
مراکز  در  نفوذ  با  منظور  این  به  با ساواک؛ 
اسناد  از  بسیاری  امنیت کشور  و  اطالعات 
را محو نمودند و هم اکنون اسناد باقی مانده 
بیشتر از مراکز شهرهای کوچکتر به دست 

آمده است.
3. با شروع جنگ تحمیلی همانند زمان 
به  انجمن  نیروهای  از  تعدادی  انقالب 
کارها  این  ولیکن  شتافتند.  جبهه ها  کمک 
که  توجه داشت  باید  بلکه  نبود.  انجمن  با 
انتقاداتی جدی از سوی اعضای انجمن بر 
می توان  جمله  آن  از  که  بود  مطرح  جنگ 
بین دو کشور شیعه  به غلط دانستن جنگ 

اشاره کرد.
بیانات  از  مردادماه سال 62 پس  در    .4

نظام،  اهداف  با  مغایر  امام درباره عملکرد 
انجمن اعالم تعطیلی کرد. اما امام خمینی 
با بصیرت مثال زدنی خویش در یک جلسه 
خصوصی با اشاره به این که انجمن خود را 
تعطیل کرده نه منحل، اقدامشان را بی فایده 

خوانده بودند.
نفوذ  برای  انجمن  تالش  همچنین   .5
به  امام)ره(  نامه  با  دولتی  ارگان های  به 
ناطق نوری نقش بر آب شد: »به اینها پست 
کلیدی ندهید که اینها قابل اعتماد نیستند.«

6. همچنین سخنانی از آقای حلبی منتشر 
شد که خشم مردم ایران را برانگیخت. او 
درباره مبارزه با آمریکا اشاره کرده بود »یك 
برداشته  خود کاری  و  نشسته  خانه  در  نفر 
آمریکا  با  می خواهد  و  می دهد  اعالمیه 

مبارزه کند.«
7. اما عناد انجمن حجتیه با نظام اسالمی 
در زمان جنگ تحمیلی آشکار گردید. آنجا 
انجمن(  )موسس  حلبی  محمود  شیخ  که 
طی اظهاراتی اشاره کرده بود »برای مبارزه 
معصوم  امام  از  باید  عراقی  سربازان  با 
معصوم  امام  از  غیر  به  و  گرفت  مجوز 
کسی نمی تواند این مجوز را صادر نماید و 
هرگونه قیام در برابر ظلم را پیش از ظهور 

امام عصر)عج( بی فایده است.«
8. سبک زندگی و سلوک فردی اعضای 
خودشان،  دأب  و  ادعا  خالف  بر  انجمن 
مرفهین  و  سرمایه داران  با  منطبق  کاماًل 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه انحرافی

سان  به  قرآنی  اصطالح  به  و  است  بی درد 
این  که  حالی  در  می کنند.  زندگی  مترفین 
بماند  فرد سکوالر هم  اگر  ـ  روش زندگی 
ـ با آداب زندگی یک انسان دین دار متعهد 

نمی خواند.
9. تفکر و نوع نگاه انجمن حجتیه نسبت 
به سیاست کاماًل مبتنی بر سکوالریسم بوده 
و به نحوی است که در عمل با سکوالرهای 
را  قیچی  یك  تیغه  دو  لیبرال،  روشنفکر 
دو  از  را  اسالمی  نظام  که  می دهند  تشکیل 

طرف مورد حمله قرار می دهند.
فقیه  والیت  نظریه  به  بی اعتقادی   .10
انجمن  ویژگی های  از  مراحل  تمام  در 
حجتیه است. به طوری که تشکیل هر گونه 
حکومت قبل از قیام حضرت قائم)عج( را 

طاغوت می دانند.
11. نکته مهم و انتهایی تغییر فاز انجمن 
بهائیت  با  مبارزه  از  انقالب  از  حجتیه پس 
ایجاد  و  سنت  اهل  با  دشمنی  و  مبارزه  به 
است.  اسالمی  امت  بین  نقار  و  اختالف 
آنها همان طور که زمان طاغوت با منحرف 
با  )مبارزه  اصلی  موضوع  از  اذهان  کردن 
بود(،  بهائیت  ترویج  اصلی  علت  که  شاه 
جامعه مذهبی کشور را به مقابله با بهائیت 
اسالمی  انقالب  از  پس  می کردند  تشویق 
شیعه  میان  اختالف افکنی  سمت  به  نیز 
حمایت  که  جایی  تا  پرداختند.  سنی  و 
از فلسطین در مقابل  جمهوری اسالمی را 

امام  به  خیانت  و  اشتباه  رژیم صهیونیستی 
زمان)عج( عنوان کردند!

و  اقتصادی  بنیه ی  تقویت  دوم:  بخش   x
ورود در عرصه اقتصادی )دولت سازندگی(

Û دراویش گنابادی 
تقریبا   1384 سال  انتخابات  جریان  در 
تمام جریانات اهل حق و تصوف از هاشمی 
حمایت  با  کردند،  حمایت  رفسنجانی 
و  دراویش  باالخص  فرقه ها  گسترده ی 
ایشان  تبع  به  آقای رفسنجانی  از  اهل حق 
وام دار گروه های حامی شده اند. کما اینکه 
روستاهای  و  شهرها  در  خانقاه ها  ساخت 
این  ضاله ی  کتب  چاپ  و  توزیع  کشور، 
و  اقتصادی  عرصه های  در  ورود  فرقه ها، 
و  ایجاد  طریق  از  اقتصادی  بنیه ی  تقویت 
و  بازرگانی  و  تولیدی  تاسیس شرکت های 
در  فرقه  این  سران  قدرت گرفتن  درنهایت 
این دولت خود مبین حضور و فعالیت های 
سرکردگان  شده ی  مهندسی  و  شبانه روزی 

فرق انحرافی در کشور است.

Û بهائیت 
در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی 
رفسنجانی کوشش های بسیار زیاد، سرمایه 
سازهای  و  ساخت  و  وسیع  گذاری های 
قابل  گام های  و  گرفت  صورت  فراوانی 
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توجهی در جهت بازسازی مشکالت ناشی 
از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور 
برداشته شد و سیاست های اقتصادی دولت 
قابل  اقتصادی  تحرک  موجب  سازندگی 
توجهی در کشور گردید در عین حال این 
حرکت با ناکامی ها و مشکالتی روبرو بود 
بودن  بعدی  تک  به  می توان  جمله  از  که 
روند توسعه، عدم هماهنگی توسعه سیاسی 
عدالت  به  بی توجهی  توسعه اقتصادی،  با 
تأثیر  با آن،  اجتماعی و برخورد حاشیه ای 
بین المللی  صندوق  برنامه های  از   پذیری 
خارجی،  بدهی  و  واردات  افزایش  پول، 
و  عمرانی  طرح های  مدت  شدن  طوالنی 
اجرای  بر  عدم نظارت  هزینه ها،  اتالف 
که  کشور  در  تورم  کنترل  عدم  و  طرحها 
موجب گردید تشکیالت بهائیت با سیاست 
و  مستقیم  مدیریت  و  شده  تعیین  پیش  از 
سوی  از  کانالیزه شده  سرمایه های  هدایت 
و  حقوقی  شخصیت های  به  بیت العدل 
گرفت  صورت  بودند  بهایی  که  حقیقی 
با چاپلوسی، سوء  دولت سازندگی  در  که 
استفاده از ضعف یک سری افراد، امتیازات 
خوبی بدست آوردند و بنیه اقتصادیشان را 

تقویت کردند. 
2. بعد از رحلت امام و شکل گیری دولت 
سازندگی بهائیت از آن سوراخ خزیده خود 
بنیه  تقویت  به  و  آید  می  بیرون  آرام  آرام 
بهائیت  جریان  پردازد.  می  اقتصادی خود 

توانست در آن فاصله خوب بهره بگیرد و 
خود را از مردگی نجات دهد

Û انجمن حجتیه
در این دوره، دگرگونی بزرگ ساختاری 
کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  بنیادهای  در 
و  مدارس  گسترش  پیوست  وقوع  به 
دانشگاه ها، تحول در شبکه ارتباطی درون 
شهری و ایجاد پیوند مستقیم میان شهرها و 
افزایش گسترده شهرها و تبدیل  روستاها، 
نیمه  جامعه ای  به  موجود  روستایی  جامعه 
وسایل  گسترش  شهری،  شبه  یا  شهری 
اما  شد  موجب  و...  ارتباطی  امکانات  و 
دلیل  به  بزرگ،  تحوالت  این  متاسفانه 
نگرش تک بعدی دولت سازندگی به توسعه 
و اولویت اقتصاد و عدم نظارت درست بر 
منحرف  گروه های  و  فرقه ها  فعالیت های 
اعتقادی و بعضا همسو شدن دولت  با این 
اجتماعی  مشکالت  انحرافی،  جریان های 
دنبال  به  کشور  برای  را  زیادی  فرهنگی  و 
داشت که از جمله می توان به مهاجرت از 
ترویج روحیه  روستاها، شکاف طبقاتی و 
کم رنگ  و  تجمل گرایی  و  مصرف گرایی 
بی توجهی  و  انقالبی  ارزش های  شدن 
نسبت به مسائل فرهنگی و غفلت ازتهاجم 
فرهنگی غرب و ورود استراتژیک انجمن 
بخش  در  اقتصادی  درگاه های  در  حجتیه 
کرسی های  تسخیر  و  واردات  و  صادرات 
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را  علمی  محافل  و  دانشگاه ها  در  تدریس 
در دولت سازندگی شاهد بوده ایم.

 
x بخش سوم: دوره مشروعیت و توسعه 
شبکه های اقتصادی کالن)دولت اصالحات(

Û دراویش گنابادی
این فرقه در ادامه فعالیت های خزنده اش 
علت  به  اصالحات  8ساله  دوره  طی 
و  تسامح  رویکرد  از  ناشی  باز  فضای 
یافت  مغتنمی  فرصت  مسئوالن،  تساهل 
وسعت  را  خود  اقتصادی  فعالیت های  تا 

بخشد. 
چون  کارخانجاتی  گسترش  و  تأسیس 
در  کالن  سرمایه های  تولید  و  »دامداران« 
لوای مشروعیت های قانونی به آنها فرصت 
را  انحرافی خود  محافل  و  تا خانقاه ها  داد 

تقویت کنند. 
تنگاتنگ سران  روابط  به علت  همچنین 
و  )دوستی  آزادی  نهضت  سران  با  فرقه 
رابطه قدیمی نورعلی تابنده، سرکرده فرقه 
بدنه  در  را  نفوذ خود  نهضت(،  اعضای  با 

دولت و آموزش عالی تشدید کردند.

Û بهائیت
1. در این دوره تشکیالت بهائیت نامه ای 
به رئیس جمهور وقت می دهد و این نامه را 
نفر در یک روز در سطح  بوسیله 20000 

پخش  کشور  دولتی  ادارات  و  سازما ن ها 
می کند. از آن روز علنًا ابراز وجود می کند.

دستور  طبق  بار  اولین  برای  بهائیان   .2
تشکیالت  فرماندهی  )مرکز  بیت العدل 
انتخابات  در  شرکت  به  موظف  بهائیت( 

مجلس ششم شدند. 
دیدار  به  بهائیان  نمایندگان  این رو  از   .3
مطرح  را  خود  نظرات  و  رفتند  کاندیداها 
کاندیداهای  هوشیاری  با  البته  که  کردند 

محترم این توطئه نیز در نطفه خفه شد.   
گونه  هر  راحل  امام  که  حالی  در   .4
معاشرت و معامله با فرقه ضاله بهائیت را 
بر اساس اسناد و مکاتبات  حرام دانستند، 
داشت  تالش  خاتمی  دولت  موجود 
رعایت  به  ملزم  را  اجرایی  دستگاه های 

حقوق شهروندی پیروان این فرقه کند.
با  بهائیان  از  تعدادی  مکاتبه  پی  در   .5
ابطحی«  »محمدعلی  وقت،  رئیس جمهور 
خاتمی«  محمد  »سید  به  نامه ای  طی 
شماره  به   1380 دی ماه  دهم  تاریخ  در 

80/7662 - م نوشت:
»طبق گزارش رسمی 80/10/9 کمیسیون 
به  مجلس  اساسی  قانون   90 و   88 اصول 
اینجانب، برخی کارمندان شاغل در سطح 
مؤسسات دولتی به استناد ارتباط و اعتقاد 
شهروندی  حقوق  از  بهائیت،  مسلک  به 

محروم شده اند.« 
که  بخشنامه ای  به  استناد  با  ادامه  در  وی 
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کرد:  تصریح  بود،   1376 بهمن  به  مربوط 
»بر اساس بخشنامه نخست وزیر سابق که به 
وزارتخانه ها،  سازمان ها، مؤسسات دولتی 
و نهادهای انقالبی و استانداری های سراسر 
و  از مسئوالن  ابالغ شده، هیچ یک  کشور 
نیستند  مجاز  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
محرومیت شان  یا  جاسوسی  که  افرادی 
تشخیص  به  قانونی  و  اجتماعی  حقوق  از 
مراجع ذی صالح اثبات و مورد حکم قرار 
قانونی  و  اجتماعی  حقوق  از  را  نگرفته 

محروم نمایند.«
و  امام  نظر  وجود  با  وی  حال  عین  در 
وضعیت  خصوص  در  روشن  مستندات 
عنایت  با  خاتمی  به  خود  نامه  در  بهائیان 
به  را  وی  نظر  اساسی  قانون   23 اصل  به 
عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در الزام 
شهروندی  حقوق  رعایت  به  ]دستگاه ها[ 
نیروی انسانی فرقه بهائیت، راه گشا دانسته 
درخواست  این  متعاقب  نیز  خاتمی  بود. 
به  استناد  با  و  خود  رسمی  غیر  مشاور 
حکمی  در  او،  به  بهائیان  متعدد  نامه های 
شورای  وقت  )دبیر  روحانی  حسن  به 
)وزیر  خرازی  کمال  ملی(،  امنیت  عالی 
به  داد  مأموریت  مهرپور  و  خارجه(  امور 
آمدن  حساب  به  مشکل  بودن  »ناروا  دلیل 
آنچه در سال 67 حل شده به حساب آمده 

است«، در این زمینه چاره جویی کنند.
بر  نظارت  و  پیگیری  هیئت  رئیس 

اجرای قانون اساسی در تاریخ 29 دی 80 
بررسی  برای  خاتمی  دستور  به  پاسخ  در 
 3419 شماره  به  نامه ای  در  بهائیان  حقوق 
شهروندی  حقوق  »مسأله  نوشت:   80  -
رسمی  غیر  مذهبی  فرقه های  وابستگان 
مخصوصًا فرقه بهائیت که در اسناد حقوق 
نیز  ملل  سازمان  ذی ربط  نهادهای  بشری 
انعکاس  همواره  طرف  این  به   59 سال  از 

یافته، از مسائل قابل توجه است...«
قوانین  و  دالیل  وجود  با  خاتمی  مشاور 
متقن و کافی به منظور اجرای فرمان محمد 
خاتمی برای چاره جویی در خصوص نحوه 
توصیه  بهائی ها  شهروندی  حقوق  رعایت 
ایران...  اسالمی  جمهوری  نظام  »اگر  کرد 
رعایت  شهروندی  حقوق  است  مصمم 
شود، باید اقدامات زیر که طبعًا برای عملی 
آئین نامه ها  و  قوانین  برخی  باید  آنها  شدن 
گیرد: صورت  گردد،  اصالح  مصوبات  و 
رسمی  ادیان  از  یکی  به  تدین  شرط   .1
برای اشتغال به خصوص در مورد مشاغل 
آزاد برداشته شود و عنداللزوم برای بعضی 
وضعیت  با  و  حساس  و  مهم  مشاغل  از 

خاص چنین شرایطی برقرار شود.
2. ممنوعیت ادامه تحصیل پیروان عقیده 

خاص در دانشگاه ها لغو شود.
خاص  عقیده  داشتن  لحاظ  به  کسی   .3
قرینه  عقیده  آن  داشتن  صرف  اینکه  و 
تعقیب،  تحت  اوست،  بودن  جاسوس 
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محاکمه و مصادره اموال واقع نشود.
4. در خصوص احکام مصادره اموالی که 
عقیده  به  افرادی  وابستگی  خاطر  به  صرفًا 
یافته  قطعیت  و  مذهبی صادر شده  خاص 
تجدیدنظر  راه  و  شود  اندیشیده  چاره ای 
اموال  صادره،  احکام  لغو  با  و  بازگردد 

مصادره شدگان به آنان بازگردانده شود.
تاریخ  در  دیگری  نامه  در  مهرپور   .6
اصالحات  دولت  رئیس  به   1383 دی   14
به شماره 83/4332 )عطف به نامه شماره 
9171-83/م مورخ 83/10/10( درباره ابراز 
نگرانی یکی از مراجع عظام از مکاتبات و 
فعالیت بهائیان به ویژه  نامه شخصی به نام 
»روضیا کاتب  پورشهیدی« به رئیس جمهور 
گرفتن  برای  ایران  بهائیان  جامعه  طرف  از 
پرورش  و  آموزش  در  خطرناک  امتیازات 
آیت الّله  نگرانی  می نویسد.  دانشگاه ها  و 
مکارم شیرازی از گرفتن امتیازات خطرناک 
در آموزش و پرورش و دانشگاه ها توسط 
بهائی ها را ناشی از شرکت پیروان این فرقه 
آموزش  مراکز  به  ورود  و  کنکور  در  ضاله 
عالی عنوان کرده و می نویسد: »... عالوه 
بهائیان در  بر روش عملی برای ممنوعیت 
داشت،  وجود  مدارس  حتی  و  دانشگاه ها 
سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
آن تصریح  در  که  گذراند  را  69 مصوبه ای 
چه  دانشگا ه ها  در  تحصیل  از  بهائیان  شده 

عندالورود و چه در ادامه ممنوع هستند.«

طی  خاتمی،  حقوقی  مشاور  ابطحی 
محدودیت  رفع  درخواست  نامه ای 
می دهد  را  دانشگاه ها  در  بهائیان  تحصیل 
شکایات  دنبال  »به  می کند:  نشان  خاطر  و 
به  زمینه  این  در  که  زیادی  پیگیری های  و 
عمل آمد، در جلسه 530 مورخ 82/9/25 
شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شد 
آزمون سراسری  ثبت نام  تقاضانامه  فرم  در 
داوطلبان،  دین  به  مربوط  سؤال  جای  به 
به  چنانچه  که  شود  طرح  سؤال  اینگونه 
سؤاالت معارف غیر اسالم پاسخ می دهید، 
مسیحی،  کلیمی،  نمائید:  مشخص  را  آن 
از  اینکه  بدون  اساس  این  بر  و  زرتشتی 
بیان  را  خود  دین  شود  خواسته  داوطلب 
معارف  نوع  اعالم خود  یا  با سکوت  کند، 
دینی را که مایل است امتحان دهد، از بین 
چهار دین رسمی اعالم می کند و نتیجتًا یک 
فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعالم 
نکند، بدون اینکه ملزم باشد وابستگی خود 
نماید،  اعالم  را  رسمی  ادیان  از  یکی  به 
می تواند ثبت نام نموده و در کنکور شرکت 
کند که همین کار در کنکور سال 83 انجام 
 800 یا   700 حدود  عده ای  ظاهراً  و  شد 
داده شده  شفاهی  اطالع  حسب  بهایی  نفر 
به هیئت در آزمون سراسری شرکت نموده 
آنان  نفر  یا 500  به 400  قریب  تعدادی  و 
نمره قبولی که مجاز به انتخاب رشته باشند 
آنها  از  احتمااًل عده ای  و  گردیدند  را حائز 
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نمرات خوبی هم کسب کرده اند.«
بر  نظارت  و  پیگیری  هیئت  رئیس   .7
خاتمی  دولت  در  اساسی  قانون  اجرای 
اشاره  با  خود  نامه  پایانی  فرازهای  در 
معاهدات  برخی  در  ایران  عضویت  به 
در  کشورمان  نماینده  حضور  و  بین المللی 
معاهدات،  آن  اجرای  بر  ناظر  کمیته های 
بحث حقوق بهائیان را از منظر کنوانسیون 
با تبعیض در آموزش مورد بررسی  مبارزه 
قرار داده و در قالب درخواست از علمای 
اعالم برای روشن کردن تکلیف دولت برای 
برخی  پیروان  شهروندی  حقوق  رعایت 
فرق انحرافی از جمله بهائیت از منظر شرع 

و فقه حکومتی در خواست نمود.
دولت  در  بهائیت  ضاله  فرقه  عناصر 
به  توانستند  خاتمی  محمد  تساهل گرای 
با  و  یابند  نفوذ  دانشگاهی  و  علمی  مراکز 
برخی  در  سرعت  به  شبکه ای  پشتیبانی 
دفتر  جمله  از  دانشجویی  تشکل های  از 
انجمن های  )اتحادیه  وحدت  تحکیم 
اسالمی دانشجویان؛ طیف عالمه( و جبهه 
انجمن های  )اتحادیه  ایران  دموکراتیک 
حشمت الّله  طیف  دانشجویی؛  اسالمی 
هویت  در  بتوانند  تا  کنند  نفوذ  طبرزدی( 

دانشجو به نظام اسالمی فحاشی کنند.
8. تشکیل ان جی اوهای متعدد با عناوین 
و اساسنامه های گوناگون، راه اندازی مراکز 
نیز  و  به ویژه موسیقی  و  ـ هنری  فرهنگی 

دولت  حمایت  با  مهدکودك  راه اندازی 
اصالحات رخ داده است.

9. بازماندگان شبکه صهیونیستی بهائیت 
از  وافر  بهره گیری  با  هم زمان  ایران،  در 
دولت  در  ارتباطی  و  رسانه ای  باز  فضای 
زمانه،  رادیو  بی بی سی،  جمله  از  خاتمی، 
رادیو فردا و بعدها تلویزیون هایی مانند من 
ارتباطات  و...  سایبری  رسانه های  تو،  و 
پناه  در  و  می کردند  بِروز  را  خود  جهانی 
رونق فعالیت اقتصادی از یك گروه منزوی 
چابك  و  فعال  شبکه  یك  به  حاشیه ای  و 

تبدیل می شدند.
با ورود تخصصی به تجارت  10. آنان، 
در حوزه هایی که کمترین نظارت دولتی بر 
برای  را  پرسودی  بازرگانی  بود،  حاکم  آن 
بر  آنان  تمرکز تجارت  خود رقم می زدند. 
بازار رایانه، دارو، صرافی، سکه و طال، لنز 
عینک، صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع 
برخی  و  کشاورزی  سموم  و  شیمیایی 
دانه ای  مانند: ذرت  از غالت  اقالم خاص 
پرسود  اما  حاشیه ای  صنایع  از  برخی  و 
تولید  کشاورزی،  ماشین آالت  تولید  مانند 
آسانسور،  ساخت  آب میوه،  و  نوشیدنی 
دوربین مداربسته، چرخ خیاطی، تجهیزات 
ثروت  بازتولید  عینك سازی،  و  پزشکی 
فرقه صهیونیستی بهائیت را شدت بخشید.
11. نکته قابل توجه آنکه تجربه افرادی 
»ثابت  »القانیان«،  یزدانی«،  »هژبر  مانند 
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»جمال الدین  طریق  از  که  و...  پاسال« 
منتقل  بهائیان  جدید  نسل  به  خانجانی« 
مانند  کثیف  زدوبندهای  زمینه  می شد، 
فعالیت  به  بخشیدن  رونق  برای  را  رشوه 

اقتصادی این فرقه تشدید می کرد.
گلدکوئیست،  تا  روحی  طرح  از   .12
بهائیت  در  تغییری   1380 سال  حدود  از 
سیتماتیک  بصورت  روحی«  »طرح  نام  به 
جریان  یک  سال  همان  در  می گیرد.  انجام 
برای  گلدکوئیست  یعنی  هرمی  اقتصادی 
جریان  هردو  شد.  کشور  وارد  بار  اولین 
]طرح روحی و گلدکوئیست[ در یک سال 
و از یک شهر )شیراز( در کشور توزیع شد.
بهائیت  قبال  در  خاتمی  خوشحالی   .13
به  جالب  جمهوری  ریاست  پایان  از  بعد 
طول  در  که  خوشحالم  »من  می رسد:  نظر 
یک  گوش  توی  کشیده  یک  سال   8 این 
بینی  از  خون  قطره  یک  و  نخورده  بهایی 

نریخته است.«
تشکیالت  جدی  سرمایه گذاری   .14

بهائیت در سازمان بورس بهادار.
15. شرکت وهابیـ  سعودی »العوجان«، 
ایرانیان«)رانی(  »العوجان  راه اندازی  امتیار 
را به فردی بهائی به نام »ندیم سقاف« داد. 
شرکت صنعتی العوجان، دارای دو کارخانه 
عربستان  در  »دمام«  نام  با  نوشیدنی  تولید 
پناه حمایت های  و دبی بود و توانست در 
کارخانجات  تأسیس  مجوز  خاتمی  دولت 

بدین  کند.  اخذ  نیز  ایران  در  را  خود 
ترتیب، با نام »رانی« در شهر صنعتی کاوه 
سپس  و  شد  تأسیس  کارخانه  یك  )ساوه( 
نخستین  دیگری،  کالن  سرمایه گذاری  با 
آلومینیومی  دوتکه  قوطی های  تولید  واحد 
در ایران نیز برای این شرکت در کنار همین 
این دو  تأسیس  برای  افتاد.  راه  به  کارخانه 
کارخانه در شهر صنعتی کاوه، 130 میلیون 
با  تولید  فاصله  تا  شد  سرمایه گذاری  دالر 
)باغداران(  اولیه  مواد  نیز  و  مصرف کننده 

کوتاه شود.
16. در حالی که ارگان رسانه ای سازمان 
جاسوسی آمریکا با کمک گرفتن از فتوای 
حال  در  امت،  و  امام  مطرود  فرد  یک 
بهائیت  گمراه  فرقه  از  رسانه ای  پشتیبانی 
سیاسون  از  بعضی  شدن  همراه  می باشد، 
جریان  این  با  خرداد  دوم  جبهه  به  وابسته 

انحرافی باعث شگفتی شده است.
عدالت  دیوان  نظر   1380 دهه  در   .17
می تواند  کسی  هر  اینکه  بر  مبنی  اداری 
این  در  فعالیت  کند  اخذ  داروخانه  مجوز 
عرصه را برای متخصصان محدود ساخت 
بخش  بتواند  شد  امیدوار  بهائیت  شبکه  و 
قبضه  را  مهم  بازار  این  از  توجهی  قابل 
دارو  زمینی  زیر  بازار  که  حالی  در  کند. 
آنان  بود  فرقه  این  عوامل  انحصار  در 
دیوان و حمایت  به حکم  اتکا  با  توانستند 
هم  را  رسمی  بازار  بهائی  جوان ترهای  از 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


17

نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه  انحرافی

طوری  به  بگیرند.  اختیار  در  حدودی  تا 
که تنها یك سرمایه دار بهایی صاحب بیش 
که  وی  شد.  تهران  در  داروخانه   30 از 
با  نداشت  داروسازی  اتفاقًا خود تخصص 
در  ویژه  به  متخصص  پزشکان  نظر  جلب 
تخصص هایی ویژه مانند »پوست«، تأمین 
بیماران  سفارشی  و  گران قیمت  نسخه های 
را به طور انحصاری در اختیار خود گرفت 

و سودهای کالنی به جیب زد.

Û انجمن حجتیه
خبر  انتشار   ،1381 سال  زمستان   .1
حجتیه  انجمن  تفرقه افکنانه  فعالیت های 
درباره  بحث  کشور،  سنی نشین  مناطق  در 
نقل  دیگر  بار  را  تشکیالت  این  ماهیت 
موج  این  کرد.  ما  جامعه  سیاسی  محافل 
سنت  اهل  متعصبان  تحریکات  با  تبلیغات 
فضای عمومی  و  همراه شده  شیعیان  علیه 
در مناطق سنی نشین را به گونه ای رقم زده 
است که طیف الییك و سکوالر اهل سنت 

نیز به گرایش های ضدشیعی پیوستند.
2. عضو شورای عالی تشکیالت انجمن 
حجتیه تصریح کرده است: »بسیج سخنران 
ندارد  مهدویت  مسائل  به  مسلط  و  قوی 
لذا مدرسین ما باید به بهترین وجه از این 
موضوع استفاده کنند و در آنجا نفوذ کنند.«
3. روی کار آمدن دولت آقای خاتمی و 
انتصاب محمدعلی ابطحی پسر سید حسن 

ابطحی در مقام معاونت حقوقی و ریاست 
با  دفتری رئیس جمهور، شایان ذکر است. 
درگذشت شیخ  محمود حلبی، سید حسن 
هواداران  و  شد  ایشان  جانشین  ابطحی 
واقعی انجمن هم موضعی در برابر ابطحی 

نگرفتند و عماًل او را پذیرفتند. 
حسن  نزدیکان  از  نعمتی«  »علیرضا   .4
نزدیکی  در  او  قدیمی  همراهان  و  ابطحی 
مسجد جمکران، مجله »خورشید مکه« را 
منتشر کردند و طرفداران ابطحی را به عنوان 
سالکان الی الّله دانستند که تحت نظارت و 
مراقبت استاد خویش مراحل سیر و سلوک 
نحوی  به  که  کس  هر  و  می کردند  طی  را 
به  به زعم خود،  و  بیداری(  یا  )در خواب 
عنوان  به  می گشت  متصل  عصر)عج(  امام 
نشانه صحت تعالیم دیده می شد. این گروه 
آزادانه فعالیت خود را پی می گرفتند و کسی 

مانع آنها نمی شد.
خردادی،  دوم  گروه های  ائتالف  در   .5
گناه  یك  حجتیه  انجمن  با  مخالفت 
نابخشودنی بود و کسانی که در گذشته با این 
بودند  ورزیده  مخالفت  گونه ای  به  انجمن 
بایستی اجباراً از گذشته خود توبه می کردند 
را  دوم خرداد  ائتالف  در  امکان حضور  تا 
داشته باشند. به عنوان نمونه، شخصی که 
را  زمان«  قاعدین  کتاب »حزب  گذشته  در 
بود،  نوشته  حجتیه  انجمن  با  مخالفت  در 
کتاب  این  نوشتن  از  آشکارا  شد  مجبور 
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عذرخواهی کند تا از جبهه موسوم به دوم 
خرداد طرد نشود!

6. جهت اطالع بیشتر نویسندگان آفتاب 
به  یادداشتی  طی   81/6/10 تاریخ  در  یزد 
آن  »قاعدین  عنوان  با  و  ملکیان  آقای  قلم 
زمان و این زمان« به این موضوع پرداخت 
و اشتراك نظر گروه های افراطی دوم خرداد 
و  پیش  و  کرد  گوشزد  را  انجمن حجتیه  با 
بخش  به  را  خطر  این  بارها  نیز  آن  از  بعد 
اصولگرای جبهه دوم خرداد یادآوری کرده 

بود اما... کو گوش شنوا...!؟
از  مدت ها  که  خاتمی  محمد  آقای   .7
لیبرالیزم منحط غرب و تجّدد غرب تعریف 
و تمجید کرده و از این دریچه با حکومت 
دینی مخالفت ورزیده اکنون در رویکردی 
جدید با شعار انجمن حجتیه بدون تابلو، با 
مخالفت  جهان  در  دینی  حکومت  تشکیل 
رسالت  ما  که  گفته  کسی  »چه  می ورزد: 
داریم همه دنیا را مسلمان کنیم؟ اگر این طور 
معنی  زمان)عج(  امام  ظهور  فلسفه  بود 
نداشت و حکومت جهانی واحد از آِن آن 
ص2(  ،84/8/9 است.«)شرق،  بزرگوار 
8. »کار ما عرضه یک الگو است نه داعیه 

جهانی داشتن. 
حضرت  ظهور  از  پیش  پرچمی  هر 
به  باشد  داشته  جهانی  داعیه  مهدی)عج( 
است،  طاغوت  اسال م  غیر  و  اسال م  نام 
نیستم.«)خاتمی،  دنیا  قّیم  مسلمانان  ما 

روزنامه اعتماد، 86/6/01، ص 2(
خاتمی  آقای  تفکرات  به  نگاهی  با   .9
درگذشته و مقایسه آن ها با اظهارات جدید 
حجتیه  انجمن  که  می رسیم  نتیجه  این  به 
همانند  و  کرده  برقرار  پیوند  لیبرالیزم  با 
ناب  اسال م  بریدن  به دنبال  قیچی  لبه  دو 
کلمه  یک  در  و  می باشند  محمدی)ص( 
امثال  افکار  در  را می توان  پیوند  این  مظهر 
از  او  زیرا  کرد؛  مشاهده  خاتمی  محمد 
این که  برای  »شما  می کند:  تصریح  یک سو 
جز  راهی  بمانید  و  بکنید  پیشرفت  بتوانید 
راه غرب ندارید.«)آریا، 78/6/28( و »راه 
غربی«)آریا،  خرد  پذیرش  یعنی  غرب 
را  مشکال ت  حل  راه  تنها  وی   )78/6/28
رها کردن گذشته و امروزی شدن دانسته که 
جز با تمسک به »بنیاد زندگی غربی و خرد 
در  شد.«)سخنرانی  نخواهد  میسر  غربی، 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عال مه  طباطبایی، 

70/3/11( او پس از آن که می گوید: 
از  که  این  مگر  نخواهیم رسید  آینده  »به 
در  )سخنرانی  بگذریم.«  تجدد  و  مدرنیته 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عال مه  طباطبایی، 
نظام  رفته،  فراتر  این مرحله  از   )70/3/11
سازگار  و  موافق  را  غرب  سیاسی  فکری 
و  می کند  معرفی  بشر  اولیه  تمایال ت  با 
می گوید: »مسأله مهم این است که این نظام 
ارزشی، فکری و سیاسی با تمایال ت اولیه 
اولیه،  بشر سازگار است، خودبه خود طبع 
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مدافع و خواستار این نظام است؛ مبانی نظام 
امروز بر آزادی است.«)رسالت، 76/1/26(
10. براساس دو دیدگاه فوق »لیبرالیزم و 
انجمن حجتیه« تشکیل حکومت دینی در 
هر یک از کشورهای اسال می و غیراسال می 
حکومتی  یا  طاغوت  و  است  محکوم 
امروز  آن چه  بنابراین  مرتجع!  و  واپس گرا 
بزرگ ترین خطر محسوب می شود لیبرالیزم 
در لباس انجمن حجتیه یا بالعکس است که 

باید مراقب توطئه های آنان بود. 
نیز  رهبری  معظم  مقام  که  همان گونه 
هشدار  خطر  این  به  نسبت  پیش  چندی 
می کنند  تال ش  »برخی  فرمودند:  و  دادند 
مانند  انقال ب  اهداف  و  اسال م  مبانی 
مردم ساال ری دینی و حقوق بشر در اسال م 
با  که  کنند  توجیه  و  تأویل  به گونه ای  را 
لیبرالیزم شکست خورده و بی حاصل غربی 
قرار  غربی ها  قبول  مورد  و  شود  منطبق 
گیرد اما این کار انحراف از خط امام است 
و دقیقًا در نقطه مقابل مبانی و دیدگاه های 

امام خمینی قرار دارد. 
و  بود  انحراف  این  مراقب  باید  بنابراین 
دربارِه آن هشدار داد.« )جمهوری اسال می، 

)75/2/86/3/6
11.چهار سال نخست ریاست جمهوری 
خاتمی، ابطحی رئیس دفتر و یاور نزدیک 
تا  باال  از  او  در باره  آنقدر  اینهمه  با  بود  او 
پائین انتقاد کردند و بعضی از کارهای و را 

زیر سؤال بردند که خاتمی ناچار، برادرش 
علی خاتمی را به ریاست دفترش گمارد و 
ابطحی را در مقام معاون حقوقی و پارلمانی 

مأمور سر و کله زدن با نمایندگان کرد.
که  خاتمی  از  تأسی  به  ابطحی   .12
تشکیالت گفتگوی بین تمدن ها را برپا کرد، 
دستگاهی راه انداخت به نام مرکز گفتگوی 
ادیان که در چهار سال گذشته امکان حضور 
او را در بسیاری از نشست های بین المللی 

در شرق و غرب عالم فراهم می کرد.
اجمااًل می توان دوره 8ساله اصالحات را 
دوران طالیی فرق ضاله و مضله در طول 

سالیان پس از انقالب دانست.

اپوزیسیون  به  پیوستن  چهارم:  بخش   x
جهانی معارضین انقالب اسالمی

)بررسی دولت عدالت محور(

Û دراویش گنابادی
ریاست  دهم  دوره  انتخابات  در   .1
خاصی  ویژگی  کروبی  آرای  جمهوری 
گنابادی،  فرقه  قطب  دستور  داشت. 
بزرگان ذهبیه واعالم رسمی بزرگان برخی 
شاخه های فرقه اهل حق مانند »نظام الدین 
»آتش بیگی ها«  فرقه  رهبر  مشعشعی« 
به کروبی فضای  اتباعشان  برای رأی دادن 
تعداد  رأی  البته  و  آوردند  پدید  جدیدی 
صندوق  به  را  فوق  فرقه  بدنه  از  زیادی 
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میرحسین موسوی ریخت.
2. سال 1388 جریان آتش بیگی و برخی 
کروبی،  مهدی  از  حق  اهل  دیگر  طوایف 
حیدری ها  طایفه  مانند  طوایف  دیگر  ولی 
موسوی  میرحسین  از  بابایادگاری ها  و 

حمایت نمودند.
شعار های  از  فیلمی  فتنه  جریان  در   .3
است  موجود  بهائی ها  و  اهل حق  فرقه ای 
حمایتت  بهائی  اهل حق،  می گویند  که 

می کند.
آقای  دولت  آمدن  کار  روی  با   .4
کشور  فرقه ای  جریانات  همه  احمدی نژاد 
این  با  مقابله  به  جهانی  استکبار  با  همگام 
دولت برخواستند و فرقه دراویش گنابادی 

نیز از این مسأله عقب نماند.
امنیتی  دستگاه  عامل  آزمایش،  مصطفی 
فرانسه و نماینده فرقه در اروپا، شب ها در 
بلند  اعتراضش  فریاد  مختلف  های  شبکه 
اما نهایتًا در روز 25 بهمن تعدادی از  بود 
دراویش به همراه بهایی ها، سلطنت طلب ها 
و منافقین به خیابان ها آمدند که به دلیل کمی 
جمعیت باعث خجالت اربابان خود شدند.

å پیوستن به معارضین داخلی و خارجی 
نظام

دراویش  فرقه  درونِی  سیاست های 
انتصاب  از  بعد  گنابادی  نعمت الّلهی 
مشکوک نورعلی تابنده به جایگاه قطبیت، 

این  علت  که  است  کرده  تغییر  بطورکلی 
تغییر را می توان، عدم تسلط وی بر منصب 
و  فقهی  علوم  در  آگاهی  عدم  و  قطبیت 
وضعیت  با  که  تابنده  دانست.  اسالمی 
بحرانی فرقه و ریزش بدنه مواجه می شود، 
فرقه را با ایدئولوژی یی مرموزانه در صف 
قرار  اسالمی  انقالب  معارضین  جبهه 
می دهد تا شاید بتواند با این ریسک بزرگ 
البته  دهد.  نجات  بحران  این  از  را  فرقه 
الزم به ذکر است که بدانیم نورعلی تابنده 
بازی سیاست  از مدت ها قبل است که در 
مشغول  ائتالف ها  و  حزب ها  و  گروه ها 
است و سعی بسیاری نموده تا این رابطه ها 
را حفظ نماید و در مواقع مورد نیاز استفاده 
»عباس  با  وی  رابطه  تأمل  کمی  با  نماید. 
این دو گروه  رابطه  امیر انتظام« و همچنین 
بند350،  در  اتحادشان  اوین،  زندان  در 
از  بعضی  با  مشکوک  و  پنهانی  جلسات 

سران، خود گواهی بر این ماجراست. 
تحلیل  و  شناسایی  برای  نوشتار  این  در 
گنابادی  نعمت الّلهیه  فرقه  روانی  عملیات 
پژوهش  روش  از  اسالمی،  نظام  علیه 
این  در  که  است  شده  استفاده  تجربی 
رسانه های  محتوای  تحلیل  با  پژوهش 
دراویش، تالش کرد ه ایم تا وضعیت کنونی 

این فرقه را بهتر بشناسیم.
و  خبری  برنامه های  محتوای  تحلیل 
که  داده  نشان  مرتبط  سایت های  تحلیلی 
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از  نظام  علیه  روانی  عملیات  در  فرقه  این 
ده ها سوژه ریز و درشت استفاده می نماید 
در  را  استفاده  بیشترین  ذیل  اما سوژه های 

این رسانه ها دارد.

å بیانیه های مطبوعاتی:
جهانی  انجمن  مطبوعاتی  بیانیه   .1
رئیس  به  ایران  در  بشر  حقوق  پاسداشت 

مجلس خبرگان
2. نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان 
اوین به مناسبت روز بین المللی ریشه کنی فقر
یورش های  مطبوعاتی؛  اطالعیه   .3

افسارگسیخته به دراویش و و وکال
فعاالن  و  حقوقدانان  سرگشاده  نامه   .4
حقوق بشر بند 350 در مخالفت با حکم اعدام
5. بیان یه انجمن جهانی پاسداشت حقوق 
بشر در ایران در محکومیت انصار حزب الّله 
آزمایش  مصطفی  سرگشاده  نامه   .6
کمیساریای  و  ویژه  گزارشگر  به  خطاب 

عالی حقوق بشر 
جهانی  »انجمن  سرگشاده  نامه   .7
دبیر  به  ایران«  در  بشر  حقوق  پاسداشت 

مجمع روحانیون مبارز
جهانی  انجمن  سرگشاده  نامه   .8
پاسداشت حقوق بشر در ایران خطاب به 

آیت الّله دستغیب شیرازی
»جماعت  رحیم مشایی:  به  نامه    .9

هم کالسی  و  هم درسان  امروز،  درویشان 
  هاِی همان اکابر تصوف و عرفان دیروزند

مهدی  به  خطاب  سرگشاده  نامه   .10
حقوق  از  شما  شجاعانه  دفاع  کروبی: 

درویشان را فراموش نخواهند کرد.

å اطالعیه مطبوعاتی:     
پاسخ  و  پرسش  جلسه  و  سخنرانی   .1
حول محور رفراندوم حق حاکمیت مردم 

با حضور مصطفی آزمایش
را  جهان  افکار  کروبی  آزمایش:   .2
نسبت به جفاهای حاکمیت علیه درویشان 

آگاه نمود؛ حضور 10 اسفند
حقوق  ناقضان  مطبوعاتی؛  اطالعیه   .3
بشر فعالیت های انجمن جهانی پاسداشت 

حقوق بشر در ایران را بر نمی تابند
4. معرفی سازمان های بسیج »صالحین« 

و بسیج »عماریون«
پیروان طرایق  ارائه گزارش سرکوب   .5

تصوف در ایران به پارلمان اروپا
6. در نامه ای خطاب به الریجانی: »بهتر 
است اقتدار، عزت و ثبات قدم در مکتب 

آیت الّله وحید آموخته شود«
7. حضور گسترده دراویش گنابادی »یاعلی 
گویان« در برابر درب زندان مرکزی اصفهان
و  تقلید  عظام  مراجع  حمایت  اعالم   .8
درویشان  از  تشیع  عالم  بزرگ  پیشوایان 
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خصوصًا صوفیان گنابادی
پیرامون  چندجمله  مطبوعاتی؛  بیانیه   .9
به  اعالم موجودیت تشکل جدیدی  بیانیه 

نام سازمان جمهوری خواهان ایران
برپایی  برای  مراجع  از  استمداد   .10
»همه پرسی و رجوع به آراء عمومی برای 

تعیین نوع نظام« 

کنفرانس، مصاحبه و دیدارها:
å کنفرانـس:

1. دفاع از حقوق تنوع های عقیدتی در 
اجالس  بیست و یکمین  حاشیه  در  ایران 

حقوق بشر سازمان ملل
برای  مسیری  گاندی؛  شیوه  و  راه   .2
ایران  در  دمکراسی  و  آزادی  به  رسیدن 
هجدهمین  مذهبی؛  ـ  قومی   تنوع های 

اجالسیه حقوق بشر. 
مردم«؛  حاکمیت  »حق  رفراندوم   .3

مصطفی آزمایش
4. حقوق دگراندیشان عقدیتی در ایران

5. فراخوان مصطفی آزمایش در نشست 
ژنو را به اتحاد عمل عموم ایرانیان در برابر 

جمهوری اسالمی ایران 
6. کنفرانس برلین؛ »دگراندیشان عقدیتی 

در ایران«
و  مردم  خواسته های  امروز؛  ایران   .7
مطالبات اجتماعی، راه حل ها و پیشنهادات

8. کنفرانس یک روزه نقش روحانیت و 
حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران

و  عرفان  فرهنگی،  خرافه زدایی   .9
مناسبات دمکراتیک در ایران فردا

حقوق  شورای  اجالسیه  نشست   .10
بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو

11. کنفرانس مطبوعاتی برلین؛ مصطفی 
آزمایش: »ایران یک موزائیک تنوع قومی، 

فرهنگی، مذهبی است«
12. کنفرانس »حقوق بشر« در شهر کلن 
پاسداشت  جهانی  انجمن  هّمت  به  آلمان 

حقوق بشر در ایران

å مصاحـبه:
جهانی  انجمن  اختصاصی  گفتگوی   .1
دکتر  با  ایران  در  بشر  حقوق  پاسداشت 

احمد شهید
مقامات  با  آزمایش  مصطفی  دیدار   .2
شورای حقوق بشر سازمان ملل و فرستاده 

ویژه حقوق بشر
جهانی  انجمن  اختصاصی  گفتگوی   .3
پاسداشت حقوق بشر با اعضا پارلمان اروپا
مقامات  با  آزمایش  مصطفی  دیدار   .4
شورای حقوق بشر سازمان ملل و فرستاده 

ویژه حقوق بشر
درویشان  با  همبستگی  تظاهرات   .5
در  ایران  سفارت  مقابل  در  کوار  گنابادی 
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استکهلم در گفتگو با رادیو فردا
فشار  ـ  آزمایش  مصطفی  با  گفتگو   .6

حکومت بر دراویش گنابادی
مصطفی  با  آمریکا  صدای  مصاحبه   .7
آزمایش درباره تشییع پیکر درویش وحید 

بنانی
با  دیدارش  از  آزمایش  مصطفی   .8
احمد شهید می گوید؛ سرکوب در سکوت 

بدترین چیز است.
بازداشت  دراویش  وضعیت  آخرین   .9
با سخنگوی  شده در گفت و گوی جرس 

دراویش نعمت الّلهی گنابادی
با  گفتگو  در  آزمایش  مصطفی   .10
سه  بر  مبتنی  ما  اساسی  شعار  بی بی سی: 

اصل آزادی، برابری، برادری است
در  گنابادی  درویش    14 احضار   .11
گفتگوی صدای آمریکا با مصطفی آزمایش
12. تجمع دراویش گنابادی در بیدخت 
گناباد در گفتگوی بی بی سی فارسی با زارا 

نورانی  

å تظاهرات:
درویشان  با  همبستگی  تظاهرات   .1
گنابادی کوار در گفتگو با رادیو فردا؛ کپنهاگ
2. تظاهرات همبستگی با دراویش کوار 

و بازداشت شدگان در سوئد
در  ایران  سفارت  مقابل  تظاهرات   .3

درویشان  سرکوب  به  اعتراض  در  لندن 
گنابادی ساکن شهرستان کوار

مراسم چهارشنبه  اسفند  4. سه شنبه 24 
 سوری و تظاهرات مقابل سفارت ایران در 

شهر کپنهاگ
گفتگوی  گنابادی در  5. تجمع دراویش 

تلفنی صدای آمریکا با آزمایش
6. »چهره ای برای حقوق بشر و آزادی 
به  هامبورگ  شهر  در  اینبار  ایران«  در 

حمایت از مردم ایران برخاست
لندن  ساکن  آزادی خواه  ایرانیان   .7
اعتراضی  تجمع  کارگر  روز  بمناسبت 

برگزار کردند
8. تظاهرات در مقابل سفارت ایران در 

کپنهاگ
9. تظاهرات علیه اعدام زندانیان سیاسی 
سفارت  مقابل  در  بهرامی«  »زهرا  اعدام  و 

جمهوری اسالمی ایران در کپنهاک
10. تظاهرات کمیته بین المللی حمایت 
عفو  با  ایران  در  درویشان  حقوق  از 

بین الملل در کشورهای مختلف دنیا
مقابل  در  همگانی  تجمع  اعالم   .11

مجلس شواری اسالمی

å اعتراضات:
1. مصطفی آزمایش : دراویش هیچگونه 

امنیتی ندارند
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سفارت  مقابل  اعتراضی  تظاهرات   .2
روز  بزرگداشت  بمناسبت  لندن  در  ایران 

جهانی مبارزه با حکم اعدام
دراویش  با  همبستگی  تظاهرات   .3
گنابادی در مقابل سفارت ایران در استکهلم 

ـ سوئد
درویشان  با  همبستگی  تظاهرات   .4
در  ایران  سفارت  مقابل  در  کوار  گنابادی 

لندن
سفارت  مقابل  اعتراضی  گردهمایی   .5
سالگرد  دومین  بمناسبت  لندن  در  ایران 

تقلب انتخاباتی
مزار  در  گنابادی  دراویش  تجمع   .6

سلطانی بیدخت گناباد
7. تحصن و اعتصاب غذا در کپنهاگ در 
به سرکوب دراویش نعمت الّلهی  اعتراض 

گنابادی در پوالدشهر اصفهان
آزادی  اعتراضی  بزرگ  تظاهرات   .8

خواهان در شهر بروکسل؛ 25 بهمن
9. فراخوان آکسیون هواداران و حامیان 
در  بشر  حقوق  پاسداشت  جهانی  انجمن 

ایران؛ استراسبورگ
زندانیان  تولد  سالروز  گرامیداشت   .10
کنسولگری  برابر  در  عقیدتی  ـ  سیاسی 

جمهوری اسالمی در کپنهاگ
سخنگوی  با  فردا  رادیو  مصاحبه   .11
بشر  حقوق  پاسداشت  جهانی  انجمن 

بمناسبت دومین سالگرد انتخابات88  

å گردهمایی:
به  محکوم  زندانیان  خانواده  تجمع   .1

اعدام در مقابل بیت رهبری
دراویش  با  همبستگی  آکسیون   .2

گنابادی شهرستان کوار در هامبورگ
3. آکسیون انجمن پاسداشت حقوق بشر 
در ایران در حمایت از زندانیان سیاسی در 

شهر پاریس
4. چهره ای برای حقوق بشر و آزادی در 

ایران؛ هامبورگ 30 خرداد
5. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در 

بیدخت در شمال شرقی ایران
روز  مناسبت  به  اعتراض آمیز  تجمع   .6

درویش در اصفهان
7. بزرگداشت روز درویش ـ 3 اسفند ـ 

در استکهلم سوئد
به  واکنش  در  کپنهاگ  در  گردهمایی   .8

بازسازی و احداث مسجد امام علی)ع(
همراه  لندن  در  زن  روز  بزرگداشت   .9
با اجرای نمایش خیابانی »زنان در والیت 

اهریمن پرستان«
10. مراسم 13 بدر ایرانیان در شهر لندن 

در کنار درخت ندا سمبل مقاومت ایران
11. تظاهرات در مقابل سفارت ایران در 

کپنهاگ
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å تنویر افکار عمومی:
پاسداشت  جهانی  »انجمن  آکسیون   .1

حقوق بشر« در کپنهاگ بمناسبت 16 آذر
سخنگوی  با  کوچه  رادیو  مصاحبه   .2
حقوق  از  حمایت  بین المللی  کمیته 

دانشجویان و درویشان از شهر کپنهاگ
جهانی  »انجمن  اعتراضی  آکسیون   .3
پاسداشت حقوق بشر در ایران« بمناسبت 

دومین سالگرد انتخابات در شهر پاریس
4. گفتگوی تلفنی رادیو فردا با سخنگوی 
پاسداشت حقوق بشر در  »انجمن جهانی 

ایران« در شهر کپنهاگ
5. گزارش ویدیویی از اکسیون »چهره ای 
در  ایران«  در  آزادی  و  بشر  حقوق  برای 

شهر کپنهاگ
6. »چهره ای برای حقوق بشر و آزادی 
از  حمایت  به  کپنهاگ  شهر  در  ایران«  در 

مردم ایران برخاست
پاسداشت  جهانی  »انجمن  آکسیون   .7
حقوق بشر در ایران« در برابر پارلمان اروپا 

بمناسبت روز جهانی زن

å جمع آوری امضا
شدن  زندانی  به  اعتراضی  کمپین   .1
مدیران  و  دراویش  بشر،  حقوق  فعاالن 

سایت مجذوبان نور
گردهمایی  در  عمومی  افکار  تنویر   .2

هواداران »انجمن جهانی پاسداشت حقوق 
بشر در ایران« ـ کپنهاگ

3. چهره ای برای حقوق بشر و آزادی در 
ایران؛ هامبورگ

4. نمایش خیابانی و نمایشگاه
مالمو  شهر  در  عکس  گالری  برپایی   .5
 22 انتخابات  سالگرد  دومین  مناسبت  به 

خرداد
6. نمایش خیابانی »دانشجویان در نبرد 
با ضحاک« بمناسبت روز دانشجو ؛ 16 آذر
7.  انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر 
در ایران؛ نمایش خیابانی »زنان در والیت 

اهریمن پرستان«

å فراخوان
شهر  در  اعتراضی  تجمع  فراخوان   .1

مالمو سوئد
2. فراخوان الّله اکبر

شهر  در  اعتراضی  تجمع  فراخوان   .3
کپنهاگ دانمارک

پاسخ  و  پرسش  و  سخنرانی  جلسه   .4
پیرامون رفراندوم

سالروز  مناسبت  به  تجمع  فراخوان   .5
تولد عمادالدین باقی

گنابادی  دراویش  اعتراضی  تجمع   .6
مقابل درب اصلی زندان اوین 

پاسداشت  جهانی  انجمن  فراخوان   .7
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حقوق بشر در ایران بمناسبت 22 خرداد
پاسداشت  جهانی  »انجمن  فراخوان   .8

حقوق بشر در ایران« بمناسبت 18 تیر
پاسداشت  جهانی  »انجمن  فراخوان   .9
حقوق بشر در ایران« بمناسبت روز کارگر

با دانشجویان و فرهیختگان  10. همراه 
به  ایران  خیابان های  در  را  آزادی  پرچم 

اهتزاز درآوریم
11. فراخوان »انجمن جهانی پاسداشت 
گرامیداشت  برای  ایران«  در  بشر  حقوق 

عاشورای 88
پاسداشت  انجمن جهانی  فراخوان   .12

حقوق بشر در ایران؛ سه شنبه 10 اسفند

Û بهائیت
در  بیت العدل  تشکیالتی  دستور 
شرکت  و  حضور  بر  مبنی   ،86 سال 
شوراهای  انتخابات  در  بهائی  جامعه 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  و  شهر 
بهائیت  از  دفاع  ظرفیت  که  کاندیدادهایی 
می باشند.  دارا  را  مختلف  شهرهای  در 
از  بعد  که  ]هشتم[  مجلس  انتخابات  در 
بحمدالّله  کردند  ورود  نیز  بود  شوراها 
شد. برآب  نقش  هم  دشمن  توطئه  این 
و  خربکاری  به  نسبت  بهائیان  اقدام 
سال های  در  مردم  میان  در  تلفات  ایجاد 
گازهای  با  تهران  نمایشگاه  در   87 و   86

مرتبط  هم  با  که  شیراز  در  انفجار  و  آلوده 
اشراف  با  جریانات  این  تمام  البته  بودند 
اطالعاتی و خبری خنثی گردید و در 25 
یاران،  گروه  دستگیری  با  اردیبهشت 87 

سیستم تشکیالتی شان به هم ریخت.
در پی بازداشت 7 سرکرده فرقه بهائیت 
در  نیز  که جمال خانجانی  درسال 1387، 
بود، فرزندان وی فریدا در چین  آنها  بین 
ناصر  همکاری  با  عالءالدین)نیکی(  و 
عرشی مقدم، در ایران و سیاوش خانجانی 
را  او  بازتولید سرمایه  آمریکا،  و  کانادا  در 

مدیریت می کنند. 
و  فتنه  سران  از  برخی  با  عرشی مقدم 
و  تجاری  ارتباطات  متواری  آقازاده  یك 
از حلقه های  دارد. یکی دیگر  نیز سیاسی 
مدعیان  با  خانجانی  طایفه  ارتباطی 
خواهر  نوه  حانجانی  نوید  اصالحات، 

جمال است.
کروبی  با  نظر آهاری،  شیوا  طریق  از  او 
از  و  داشت  تشکیالتی  ارتباط  موسوی  و 
طریق سعید حبیبی با یك مافیای اقتصادی 
نزدیك به مدعیان اصالحات ارتباط برقرار 

کرد. 
و  نوید  عموی  خانجانی  سیاوش 
خواهرزاده جمال الدین خانجانی، در کانادا 
و آمریکا، این طایفه را به بازارهای جهانی 

مرتبط می سازد.
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ملل  در سازمان  بهائیت  تشکیالت  نفوذ 
غیردولتی  سازمان  رسمی  عضو  بعنوان 
ملل متحد و ارتباط با اپوزیسیون خارج از 
کشور که از این طریق جهت اعمال اهداف 

خود در کشورها بهره می برد.
به  وابسته  داخلی  روشنفکران  برخی 
از  دفاع  بهانه  به  هم  جهانی،  سلطه  مراکز 
عناصر  خائنانه  اقدامات  از  بشر،  حقوق 
حمایت  ضاله  انحرافی  گروه های  و  بهائی 

می کنند. 
صهیونیسم  به  وابسته  خبر  شبکه های 
به  نیز  آمریکا  گروهی  رسانه های  و 
بهائیت  برای  تبلیغی  گسترده  حمایت های 
و  دولت  اقدامات  درکنار  تا  می پردازند 
و  زمینه ها  آمریکا،  نمایندگان  مجلس 
اهداف  تحقق  برای  را  الزم  بسترهای 
فراهم  بهائیان  توسط  خود  سلطه جویانه 
از  نیز  ایران  در  بهائیت  تشکیالت  آورند. 
این فرصت جهت پیشبرد اهداف خویش 

بهره می برد.
نفوذ در سازمان های غیردولتی)OGN ها( 
که در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی 
از امور امدادی، رفاهی و مذهبی گرفته تا 
توسعه  و  پناهندگی  بشر،  حقوق  از  دفاع 
علوم و تکنولوژی و امورزنان و جوانان به 

فعالیت مشغول می باشند.

Û انجمن حجتیه
و  اصالحات  دوره  اتمام  با  کلی  به طور 
نیز دچار شرایط  انجمن  نهم،  دولت  آغاز 
آمدن  کار  روی  با  چراکه  سخت تری شد. 
عناصر ارزشی جا برای گروه های منحرف 

خود به خود تنگ تر می شد. 
 88 انتخابات  آستانه  در  که  جایی  تا 
حجتیه  انجمن  مؤسس  اعضای  از  یکی 
پیگیری  نحوه  نیز  و  عملکرد  به چگونگی 
برنامه های این انجمن در دوران اصالحات 
زمان  در  »ما  می گوید:  و  می کند  اشاره 
نهایت  در  بودیم.«  راحت تر  آقای خاتمی 
تأکید  متفق القول  در جلسه  اعضا  همه  هم 
می کنند که :»باید کاری کرد تا احمدی نژاد 

رأی نیاورد.«
محتشمی پور  علی اکبر  ادعای  از  پس 
فتنه هایی  تمام  سر  »پشت  اینکه  بر  مبنی 
می بینم«،  را  حجتیه  انجمن  داده  رخ  که 
عبدالکریم سروش درباره این ادعا شهادت 
داد و گفت: تعدادی از افراد انجمن حجتیه 

در درون جنبش سبز حضور دارند.
سروش که یکی از تئوریسین های اصلی 
جریان نفاق جدید )موسوم به اصالحات( 
نفره   5 بیانیه  به  اشاره  با  به شمار می رود، 
حمایت از موسوی )به امضای مهاجرانی، 
و  بازرگان  عبدالعلی  کدیور،  سروش، 
است  این  »واقعیت  گفت:  گنجی(  اکبر 
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نگاهی به عقاید و تحرکات سیاسی حلقه انحرافی

و هم  دینداران  که درون جنبش سبز، هم 
سکوالرهای  و  چپ ها  هم  غیردینداران، 
حجتیه  انجمن  از  افرادی  حتی  و  فلسفی 
وجود دارند و این را نه می توان انکار کرد 

و نه مخفی نگاه داشت. 
پلورالیزم  همین  آشکارکننده  ما  اتفاقًا 
ما روشنفکر  که یك بخش  تکثر هستیم  و 
سکوالریسم  آن  دیگر  بخش  و  دینی 
فلسفی است و همه اینها درون جنبش سبز 

موجودیت دارند.«
تعدادی از سرشاخه های انجمن حجتیه، 
حلقه  عرفان  دروغین  شبکه  مسترهای 
بعضی  در  که  هستند  کیهانی(  )شعور  
شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی و 
به طور خاص در شهرستان شاهرود، مستر 
)مربی و تعلیم دهنده( و مبلغ عرفان کاذب 

و کابالیستی »شعور کیهانی« هستند.
 هر چند با توجه به ماهیت شک برانگیز 
ذهن  از  دور  آن ها  پیوند  شبکه،  دو  این 
انجمن حجتیه  نظر می رسد،  به  اما  نیست 
نوعی  به  کیهانی  کابالیستی شعور  شبکه  و 
یافته اند که  گفتمان مشترک عقیدتی دست 
بر مبنای این گفتمان مشترک، برای پیشبرد 
را  مشترکی  همکاری های  خود  اهداف 

ترتیب اثر داده اند.
وزیر  مصلحی  حیدر  اظهارت   .1

اطالعات درخصوص اتفاقات سال 88: 

از  انقالب  و  نظام  معاند  گروه های  تمام 
موساد  و  منافقین  تا  گرفته  حجتیه  انجمن 
کشورهای  و  دادند  هم  دست  به  دست 
فتنه  این  در  همه شان  تقریبا  نیز  منطقه 

همراهی کردند.
نقشه های  با  انجمن  این  همسویی   .2
استعمار در ضربه زدن به نهاد مذهب شیعه 

در داخل و خارج.
3. مخالفت سازمان یافته و حساب شده 
این انجمن با روحانیت معظم و مراجع و 
مقدس  نظام  بزرگان  و  اول  طراز  علمای 

جمهوری اسالمی.
4. اقدام به پرونده سازی علیه نظام ج.ا.ا 

در سایت رسام.
و  فعالیت ها  از  بود  اموری  اینها  همه 
فکری  منحرف  گروه های  خزنده  اقدامات 
جمهوری  ریاست  8ساله  دوره  سه  طی 
گردید.  ارائه  تیتروار  صورت  به  که  اخیر 
از  عبرت  با  گرامی  خوانندگان  است  امید 
گذشته همواره تصمیمات شوم دشمنان را 
مورد بررسی و رصد خود داشته باشند تا 
دیگر شاهد تحرکات همسان با گذشته در 

آینده نباشیم.
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