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مقدمه

     «و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است».(نساء: 141)
ــرمايه دارى، تالش دارند به هر شكل  ــته به استعمار و س امروز كانون هاى وابس
ممكن زنجير اسارت را بر دست و پاى انسان معاصر بياويزند بنابراين به هر مكر 
ــل مى شوند. در تمدن جديد نيروهاى سلطه گر تصميم گرفتند  و نيرنگى متوس
ــتفاده ابزارى از دين و معنويت به يك  ــلطه گرى خود را با اس كه نقطه ضعف س

نقطه قوت تبديل كنند. 
از طرفى دشمنان اسالم و مسلمين از صدر اسالم تا به امروز دريافته اند كه تنها 
راه سلطه بر مسلمانان مخدوش كردن ماهيت اسالم و افزودن تعاليمى دلخواه به 
آن در قالب برنامه هايى حساب شده و دقيق است. و اين انحرافات و توطئه ها در 
قالب فرقه سازى، مذهب تراشى، گسترش مدعيان دروغين و گسترش قارچ گونه 

عرفان هاى كاذب معنويت در كشورهاى مسلمان جامه عمل مى پوشد.
آنها يا اين شيوه به دنبال ضربه زدن به مسلمانان و ايجاد تفرقه در بين صفوف 
ــتند. چراكه با اين كار بين مسلمانان و  ــلمين و تضعيف آنان از داخل هس مس
مبانى اعتقادى آنان نفوذ مى كنند و با نشر و گسترش انواع انحرافات اخالقى و 
تضعيف بنياد خانواده به اهداف استعمارى خود مى رسند. حتى گاهى دشمن از 
ــى و تغيير حكومت در كشورهاى  از قدرت فرقه ها به عنوان عامل تهديد سياس

اسالمى استفاده مى كند.
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ــاره شد تمام اين كارها با برنامه اى حساب شده انجام مى گيرد و  همانطور كه اش
ــتعمار و كانون هاى وابسته به آن در اين زمينه براى حصول به نتيجه بسيار  اس
ــركات خزنده اين تغييرات  ــال ها منتظر ح ــور عمل مى كنند و گاه حتى س صب

مى مانند. 
تشكيل كرسى هاى اسالم شناسى و شيعه شناسى، شناسايى اشخاصى به عنوان 
ــرارى ارتباط با عوامل  ــان به مراد، برق ــتعمار و تقويت آنها و تبديلش ــره اس مه
شناخته شده از راه هاى مختلف، تنها بخشى از برنامه ها دشمن در اين جنگ نرم 

محسوب مى شود. 
ــلمانان، به  ــرد به موقع و همه جانبه تمام مس ــيارى و عملك ــن بايد هوش بنابراي
ــيعيان كه هدف اصلى دشمن مى باشد، همواره مدنظر قرار گيرد. تا  خصوص ش
ــمن در نطفه، شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم  ضمن خفه كردن توطئه هاى دش

اسالم ناب محمدى(ص) در سرتاسر جهان باشيم.
ــه مطالعاتى روشنگر نيز در اين راستا تمام همت خود را به كار گرفته تا  مؤسس
ان شاءاهللا سهم كوچكى در اين عرصه بزرگ و مهم ايفا كند. از  اين رو مجموعه 
”سربازان تاريكى“ با هدف نقد جريان ها و فرقه هاى انحرافى، براى آگاهى بيشتر 
ــده است. و بى شك براى قوام بخشيدن و  مخاطبان عزيز جمع  آورى و تأليف ش
تقويت اين مجموعه دست يارى يكايك عزيزان و مخاطبان محترم را مى فشاريم.
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پیشگفتار

فرقه را بهرت بشناسیم

تعاريف، نظريات و تئورى ها هر روز در حال تكامل هستند، موضوع فرقه هم از 
اين امر مسثنا نيست. تعريف فرقه در دنياى امروز، نگاهى رفتارى و شاخصى به 
خود گرفته است زيرا سيل جريان هاى فرقه اى نوظهور در  مراحل شكل گيرى تا 
رشد و گسترش عملكردى از خود بروز مى دهند كه بر اساس آن مى توان، آن 

جريان را مورد بررسى و تحليل قرار داد و به كالبدشكافى آن پرداخت. 

  فرقه
ــى و بنيادين اين ماده جدا  ــده و مفهوم اصل ــه از ماده ”فرق“ گرفته ش واژه فرق
ــتن و شكافتن است و از اين مفهوم بنيادين، معانى تازه ترى چون  كردن، گسس
ــناختن از همديگر نيز عنوان شده است. اين واژه در قرآن  تفاوت نهادن و بازش
ــت اما به  و ديگر متون دينى نيز در همين گروه از معانى لغوى به كار رفته اس
لحاظ اصطالحى، همان طوركه از كابرد اين واژه در منابع فرقه شناختى و تاريخى 
به نظر مى رسد ظاهراً معناى واژه ”فرقه“ بيش از هر چيز به همان معناى لغوى 
نزديك است و برابر نهاد، گروه يا دسته و جماعت به كار رفته است. با اين تفاوت 
كه اين گروه، دسته و جماعت به طور مطلق به هر مجموعه اى اطالق نمى شود 

بلكه درباره مجموعه اى با قيود و شرايط مشخص به كار مى رود.  

  Sect/سكت
ــترك از باورهاى  در اصطالح به فاصله گرفتن توده اى از مردم داراى عقايد مش
اساسى جامعهSect/سكت گفته مى شود.  Sect/سكت در لغت به معناى فرقه ، 
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ــلك ، حزب ، دسته ، مكتب  فلسفى  و... است. به  عبارتى Sect/سكت عبارت  مس
ــت از يك گروه مذهبى كوچك، انحصارى و داوطلبانه كه خواهان تعهد تام  اس
پيروان خود است و بر جدايى اعضا از جامعه و طرد و عدم قبول آن تأكيد مى كند.

  cult/كالت
واژه cult/كالت به لحاظ تاريخى به اعمالى اطالق شده است كه بر به جا آوردن 
تشريفات و پرستش خدا يا خدايان يا پرستش شخصى تأكيد داشت. معناى واژه 
cult/كالت به مرور بسط پيدا كرد، به طورى كه براى ناميدن گروه هاى مستقل 

و بريده از اديان اصلى نيز به كار رفت.
ــه نحوى  ــاى 1960و1970 م ب ــرب در دهه ه ــت در غ ــاى واژه cult/كال معن
هيجان انگيز، با پيدايش تعداد زيادى گروه مستقل جايگزين كه اعمال غيرسنتى 
داشتند جوانان را به سوى عقايد خود منحرف مى كنند، تغيير كرد. عامه مردم، 
ــاس  ــرادى افراطى و خطرناك مى ديدند و احس ــن گروه ها را اف ــركردگان اي س
مى كردند كه آنها بر روى پيروان خود تكنيك هاى مجاب سازى و كنترل ذهن را 
به كار مى گيرند. كسانى كه به اين فرقه ها مى پيوستند قربانيان تهديد و بازسازى 

فكرى و يا افرادى بودند كه دچار اختالالت احساس بودند. 
ــر گروه داراى  ــه در كاربرد عمومى براى توصيف ه ــت رفته رفت واژه cult/كال
ــخص يا گروه با عالقمندى مشترك به  ــى تعصب آلود نسبت به يك ش پرستش

كار رفت.
در فرهنگ سياسى، فرقه معادل كلمه cult/كالت است و در فرهنگ تاريخ لغات 
آكسفورد درباره تاريخچه لغت كالت چنين آمده است: cult/كالت ابتدا به معنى 
ــپردگى به موجود الهى بوده است. ورود اين لغت به انگليسى از لغت  ابزار سرس
ــتش است. از شروع دهه 1960 استفاده اين لغت  cultus/كالتوز به معنى پرس
در زبان انگليسى محدود به اشاره به يك پديده فرهنگى شده كه معموالً تعداد 

محدودى از افراد (اغلب جوانان) را  با فريب به خود جذب مى كند.
يكى از كارشناسان فرقه به نام ”مارگارت تالر سينگر“ سه ويژگى اصلى را براى 

فرقه توصيف مى كند:
  الف-دارا بودن يك سركرده مستبد، خودكامه و خودانتصابى

  ب-ساختار هرمى قدرت(به صورت T بر عكس)
  ج-استفاده از برنامه مجاب سازى(بازسازى فكرى)

ــه عبارتى فرقه در اصطالح امروزى به معناى فاصله گرفتن توده اى از مردم با  ب
عقايد مشترك، از باورهاى اساسى جامعه است.
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  تفاوت cult/كالت با sect/سكت
ــتند كه اغلب در اعتراض به مواردى كه آنها را به  ــكت گروه هايى هس Sect/س
عنوان انحراف يا اعتقادى ناخالص مى بينند از يك دين رسمى جدا شده اند اما 
ــو تيزتر و صريح ترى از  ــكت در اعتقاداتش به نح ــت برخالف sect/س cult/كال

اديان رسمى متفاوت اند.
ــجام  ــت نوعاً كوچك تر بوده، از انس ــبت به cult/كال ــكت نس   الف- sect/س

سازمانى چندانى برخوردار نيست.
ــكل مى گيرند كه مدعى است  ــركرده اى ش   ب- cult/كالت ها معموالً گرد س
ــت. چنين  ــوص مثل آگاهى از غيب، دانش ويژه و... اس ــى مخص داراى نيروهاي

سركردگانى گاهى كاريزماتيك خوانده مى شوند.
  ج- cult/كالت ها نوعاً وفادارى شديدى نسبت به سركردگان احساس مى كنند. 
ــى مآب دارند، يك جامعه بسته تشكيل مى دهند و با  فرقه ها بنيانگذارانى قدس
ــتند  القاى روانى به جذب و كنترل اعضا مى پردازند و در رفتار، تماميت گرا هس
ــه گونه اى ديگر عمل  ــا مخالفت مى كنند، هرچند در ظاهر ب ــاير گروه ه و با س
مى كنند. متعصب و افراطى عمل مى كنند.آنها خود را حافظ تعاليم و اصول اوليه 
ــيله را توجيه  ــت. در فرقه ها هدف، وس مى دانند. روابط مريد و مرادى حاكم اس
مى كند و از هر وسيله اى براى جذب اعضا و كسب درآمد استفاده مى شود.  فرقه 

توسط اعضا به ثروتى دست پيدا مى كند كه به اعضا تعلق نمى گيرد. 

  تفاوت فرقه ها و سازمان هاى غير فرقه اى
بيشتر افراد به اين علت كه نسبت به شاخص هاى فرقه اى شناخت خوبى ندارند 
ــازمان ها را فرقه مى دانند در صورتى كه  ــوند و بعضى س دچار تصور غلط مى ش
ــازى فكرى  ــازمانى را نمى توان فرقه ناميد زيرا آنها از روش بازس هر گروه و س
استفاده نمى كنند. درست است كه داراى برنامه و تشكيالت منظمى هستند اما 
مأموريت و هدف آنها كامًال شفاف و مشخص است. بعضى سازمان ها از بسيارى 

جهات با فرقه ها متفاوت هستند. 

  1.عضوگيرى
ــازمان هاى مشروع  فرقه ها در فرآيند عضوگيرى، افراد را فريب مى دهند ولى س
در عضوگيرى تظاهر نمى كند و در خصوص واقعيت عضوگيرى، حد تعهدات و 
اعمالى كه انتظار مى رود اعضا انجام دهند، توضيحات الزم را ارائه مى كند. كسى 
كه عضو يك فرقه مى شود اغلب در يك فعاليت فرقه اى شركت مى كند سپس 
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مجاب مى شود براى مدتى در فرقه بماند اما به زودى پى مى برد كه براى تمام 
عمرش به فرقه پيوسته است.

  2.آزادى
فرقه ها تمام شرايط زندگى فرد را كنترل مى كنند و براى او برنامه ريزى مى كنند 
ــى روابط فرد را ايزوله  ــات وى را هم كنترل مى كنند. آنها به نوع ــى ارتباط حت
ــكارا مورد  ــالع از زندگى خارج از فرقه اى را آش ــد و حتى ارتباط يا اط مى كنن
ــه افرادى كه عضو  ــد. در حالى ك ــرزنش قرار مى دهند البته اگر ممنوع نباش س
ــرت، فعاليت هاى سياسى، فرهنگى،  ــازمان هاى غيرفرقه اى هستند در معاش س
ــته تحصيلى،  ــغل، رش ــر، ش ــتان و خانواده، انتخاب همس ارتباط گيرى با دوس

دسترسى به رسانه، مطبوعات، تلفن و... آزادى كامل دارند. 

  3.خدمت مشخص
فرقه ها داراى اهداف كوتاه مدت و بلندمدت هستند، افرادى كه جذب فرقه هايى 
ــال هاى عمر خود در خدمت فرقه  ــوند، براى تمام س با اهداف بلندمدت مى ش
ــوددهى داشته باشد،  ــتند و فرقه از زمان و عمر فرد تا حدى كه برايش س هس
ــتفاده مى كند اما افرادى كه به بعضى سازمان ها مى پيوندند داراى يك دوره  اس
ــتند و آزادانه مى توانند پس از دوره خدمت، براى تمديد  ــخص هس خدمت مش

دوره يا خروج از آن تصميم بگيرند. 

  4.شرايط پزشكى و بهداشتى
ــتى بسر  ــكى و بهداش ــبى از نظر پزش ــرايط مناس در بعضى فرقه ها افراد در ش
ــا قرار دارند حتى در بعضى فرقه ها  ــرايط كارى طاقت فرس نمى برند و در يك ش
ــتى تشويق مى شوند، در نتيجه افراد از شرايط  اعضا به تغذيه و رژيم غيربهداش
جسمى  و روحى خود خسته و فرسوده مى شوند، به اين طريق توان فكرى اعضا 
پايين آمده و قدرت هر نوع نظر و انتقاد از فرد گرفته مى شود، اين در حالى است 
كه در سازمان هاى غيرفرقه اى مراقبت هاى پزشكى در اختيار افراد قرار مى گيرد 
و مجاز به رعايت رژيم غذايى مورد نظر خود هستند و حتى براى قرار گرفتن در 

يك شرايط جسمى، روحى و فكرى مناسب تشويق مى شوند.

  5.آموزش
آموزش هاى فرقه ها درون تشكيالتى است و اعضا از آموزشى كه براى يك جامعه 
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ــد، منع مى شوند و تنها ارزش هايى كه مخصوص فرقه است ترويج  بزرگ تر باش
ــود. آموزش ها بر اساس تمايالت و خصوصيات فردى سركرده كنترل و به  مى ش
فرد تزريق مى شود اما در سازمان هاى ديگر، افراد آموزش هايى دريافت مى كنند 

كه در زندگى عادى هم قابل استفاده است. 

  6.سوابق عضو 
ــوابق اعضا به صورت محرمانه بوده و خود فرد از اين نكته كه از  در يك فرقه س
سوى فرقه مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد، آگاهى ندارد. اين سوابق و نقاط 
ــركرده قرار دارد تا در جهت كنترل و يا متقاعد  ــت س قوت و ضعف فرد در دس
ــتفاده  شود اما در سازمان ها تنها اطالعات و سوابق عمومى  كردن فرد از آن اس

افراد موردنياز است و قصد هيچگونه سوءاستفاده اى از آنها وجود ندارد.

  7.بازرسى
ــط سازمان خاص بيرونى مورد بازرسى و نقد و تحقيق قرار نمى گيرد  فرقه توس
ــارت ندارد تا اگر  ــكيالتى آن نظ ــس بر اهداف، عملكرد و مديريت تش و هيچ ك
ــود مگر برخى اعمال مجرمانه بزرگ كه توجه  ــت با آن برخورد ش انحرافى داش
ــا خود را فراتر از قانون مى دانند و قوانين  ــات يا عموم را جلب كند. فرقه ه مقام
ــتم قضايى  ــت و چون در فرقه ها تنها يك سيس درون فرقه اى بر آنها حاكم اس
ــق فرجام خواهى و دريافت حمايت  ــته و داخلى وجود دارد، هيچ عضوى ح بس
ــت مخصوص به خود را دارند اما در  ــارج را ندارد. فرقه ها اخالقيات و عدال از خ
ــاى قانونى بر عملكرد آنها نظارت دارند و  ــازمان هاى غيرفرقه اى، نهاده مورد س
ــات اعمال قانون خارج از پايگاه و ساير  عضو مى تواند در صورت لزوم به مؤسس

نمايندگان براى احقاق حق و بازگوكردن مشكالت مراجعه كند.

  8.منابع مالى
ــذب مى كنند بلكه افراد براى كار در فرقه  ــا نه تنها منابع مالى افراد را ج فرقه ه
ــمت سركرده سرازير مى شود  حقوقى دريافت نمى كنند و تمامى  درآمدها به س
ولى افراد شاغل در سازمان ها، از حقوق، دارايى، مالكيت، بيمه و... برخوردارند و 

در خصوص خرج كردن و سرمايه گذارى آن آزاد هستند.

  9.تفكر و انتقاد
ــلب مى كنند و تفكر انتقادى، منطقى، نرمال و  فرقه ها قدرت تفكر را از اعضا س
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مستقل را احمقانه جلوه مى دهند زيرا در يك فرقه، اعضا تنها بايد به تمجيد از 
ــكالت را از خود  ــركرده و فضاى فرقه بپردازند، او را بدون عيب ببينند و مش س
بدانند. سركرده براى حفظ سيستم سلطه خود، تفكر انتقادى را سركوب كرده 
و اگر از كسى چنين رفتارى سر بزند چنان برخوردى مى شود كه براى ديگران 
درس عبرتى شود. در فرقه ها پيشنهادات و انتقادات به سركرده و رده هاى باالتر 
از طريق نمايندگان و كانال هاى خاصى منتقل مى شود. هميشه حق با سركرده 
ــتباه مى كنند اما در سازمان ها تفكر منطقى و  ــت و اين اعضا هستند كه اش اس
نقد، ارزشمند تلقى شده و افراد در انتقاد و پيشنهاد دادن آزاد هستند و به آن 

رسيدگى مى شود.

  10.آزمايش ها 
فرقه ها دست به آزمايش هاى غير مجاز مى زنند و از طريق اعمال پروسه بازسازى 
ــى بدون آگاهى و رضايت فرد، به كنترل ذهن عضو اقدام مى كنند. فرقه ها  ذهن
اعضا را به وسيله يك برنامه هماهنگ شده روانى و متدهاى اعمال نفوذ اجتماعى 
ــكى و  ــازمان ها، آزمايش هاى پزش ــت نفوذ قرار مى دهند، در حالى كه در س تح
ــرار نمى گيرد و فرد از  ــتفاده ق ــى بدون رضايت آگاهانه فرد مورد اس روانشناس

مجموعه تغييرات، آگاهى دارد.
ــازمان ها زمانى بيشتر متوجه مى شويم كه مى بينيم  تفاوت فرقه ها را با ديگر س
روش هاى سوء استفاده ذهنى و فريبكارى با شدتى غيرمعمول در فرقه ها اعمال 
ــارت هاى جبران ناپذيرى مى شود. فرقه ها به  ــده و فرد در اين روند دچار خس ش
جذب افراد تنها و آسيب پذير توجه دارند و گاهى به دنبال جذب كسانى هستند 
ــدف قرار مى دهند و  ــا گاه افراد ثروتمند را ه ــادل روحى ندارند. فرقه ه ــه تع ك
ــط فرقه ها مورداستفاده قرار  ــوند. متدهايى كه توس بر ثروت آنها متمركز مى ش
مى گيرد باعث تهى سازى روانى شديد، ايجاد احساس ناتوانى، گناه و پوچى در 

افراد مى شود.
ــيوه عملكرد فرقه ها و ويژگى هاى فوق است كه موجب نگرانى مردم،  همين ش
ــت و ضرورت مقابله با آنها هر روز بيشتر  ــئوالن و متوليان مربوطه شده اس مس

احساس مى شود. 

ــى بهتر و نقد مفيدتر فرقه ها و جريان هاى انحرافى، اين مجموعه در  براى بررس
سه فصل ارائه مى شود.

فصل اول به فرقه هاى مانند وهابيت و بهائيت،  مسيحيت تبشيرى، جريان هاى 
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انحرافى مانند انجمن حجتيه و مدعيان دروغين مهدويت اختصاص دارد. فصل 
دوم شامل فرقه هاى نوظهورى است كه داخل خود ايران شكل گرفته و فعاليت 
ــوم به فرقه هايى  ــاره دارد و در فصل س دارد مانند فرقه رام ا... و عرفان حلقه اش

تحت عنوان عرفان هاى وارداتى،  مانند اكنكار، تى اس ام و... اشاره مى شود.
ــب موضوع مصداق هايى در زمينه  در معرفى و نقد اجمالى اين فرقه ها، به تناس

فعاليت اين جريان ها در سطح استان تهران، ارائه مى شود.
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خطرات و آسیب های فرقه بهائیت

  تاريخچه بهائيت
بهائيت فرقه اى است كه توسط ميرزا حسينعلى نورى، ملقب به بهاءا... در قرن 
ــد. وى بعد از غوغاى على محمد شيرازى، معروف به  19 ميالدى بنيانگذارى ش
ــال پيش با طرح موضوع انا المهدى بحران هويتى و امنيتى در  باب كه170 س
ــين بشرويه اى(جاسوس دولت  ايران به وجود آورد، تحت تأثير تبليغات مالحس

انگليس) به باب گرويد و به ادعاهاى او ايمان آورد. 
پس از مرگ باب، بنا به وصيت او جوانكى 18 ساله به نام ”ميرزا يحيى“ معروف 
ــد. اين جوانك ناپخته، كم تجربه و ترسو از عهده  ــين او ش به ”صبح ازل“ جانش
اداره امور بابيان برنيامد و عمًال ضمام امور بابيان به دست برادر بزرگترش ميرزا 

حسنعلى نورى، افتاد. 
بعد از مرگ باب، اميركبير، آن رادمرد ملى و هوشيار كه به نقش ميرزا حسينعلى 
نورى در قضاياى باب پى برده بود، اعالن داشت كه ميرزا حسينعلى، مبلغ پنج 
ــرور تومان (يعنى 25 ميليون ريال و معادل نيم برابر غرامت جنگ هاى ايران  ك
ــور ايران خسارت وارد كرده است. به همين دليل او را به  و روس) به خزانه كش
ــتعمره دولت عثمانى بود، تبعيد كرد. پس از بركنارى اميركبير از  عراق كه مس
صدارت، ميرزا حسينعلى به ايران بازگشت و بالفاصله طرح ترور ناصرالدين شاه 
به دست بابيان ريخته شد كه به فرجام نرسيد. دست اندركاران اين ترور از جمله 

ميرزا حسينعلى دستگير شدند و عامالن ترور همگى كشته شدند.

فصل اول
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ــش برانگيز حمايت هاى دولت روسيه تزارى از باب،  روشن تر از ماجراهاى پرس
ــيار آشكارتر همين دولت، از بهاءا... است كه مهمترين نمود آن  حمايت هاى بس
ــاه به چشم مى خورد كه بهاءا... به سفارت روسيه  در ماجراى ترور ناصرالدين ش
ــود و در پى دستور شاه براى دستگيرى بهاءا... سفير روسيه او را  پناهنده مى ش
ــيه“ مى نامد و به صدراعظم، پيغام مى فرستد كه هيچ باليى  ”امانت دولت روس
ــد مى كند كه اگر حادثه اى رخ دهد،  ــر بهاءا... بيايد. حتى او را تهدي نبايد بر س
ــئول خواهد بود. بر اثر همين حمايت ها، دولت ايران به  ــخص صدراعظم مس ش
ــت كه هنگام اخراج  ــه تبعيد بهاءا... رضايت مى دهد و باز هم جالب اس ناچار ب
بهاءا... از ايران، كسانى براى بدرقه اين وديعه گرانبها از سفارت روس مى آيند و 
جالبتر از همه آنكه جناب بهاءا... سال هاى بعد به افتخار نيكالويچ الكساندر دوم، 
امپراتور روس لوحى نازل مى كند و به خاطر كمك هاى بى دريغ سفير روسيه در 
ايران، مقامى را براى امپراتور روسيه نزد خداوند قائل مى شود كه جز خدا به آن 

مقام، علم و احاطه ندارد. 
ميرزا حسينعلى به مدت دو سال با لباس مبدل و با نام مستعار ”درويش محمد“ 
به كوه هاى سليمانيه و به نزد دراويش نقشبنديه رفت و آنجا به آموختن عرفان 
ــت و آشوب گرايانه بابيان سبب شد تا حكومت  و كيمياگرى پرداخت. رفتار زش

عثمانى اين دو برادر و طرفدارانش را از عراق به استانبول تبعيد كند. 
به گفته بهائيان، در آغاز اين سفر بود كه ميرزا حسينعلى داعيه خويش را ابراز 
ــته هاى خود به ظهور  ــد. باب در نوش ــرد و مدعى مقام ”من يظهر اللهى“ ش ك
ــه گفته خودش در  ــارت داده بود كه ب ــوم به من يظهره اهللا بش ــودى موس موع
حدود 1511 سال بعد ظاهر مى شود ولى بعد از مرگ سيد باب به غير از ميرزا 
ــخن او را تعديل كردند و هركدام خود را موعود  ــينعلى، 25 نفر از بابيه س حس
ــرزا در بغداد زمزمه پيامبرى  ــال 1280ه.ق مي ــاب بيان خواندند. در بهار س كت
ــيد، سر و صداى نبوتش برخاست. به واسطه  ــتانبول رس آغاز كرد و چون به اس
چهارماه، كاروان بابيان از پايتخت عثمانيان به سوى ادرنه اعزام شد. در آنجا بود 
كه چند دستگى ميانشان رخ داد؛ گروهى از بزرگان بابيه كه صبح ازل را وصى 
باب مى دانستند، ازلى نام گرفتند و جمعى كه ميرزا حسينعلى را پذيرفته بودند، 

بهائى ناميده شدند.
در اين شرايط بود كه دولت عثمانى آنان را از هم جدا كرد، ازليان را به ماگوستيا 
در خاك قبرس و بهائيان را به سركردگى ميرزا حسينعلى به قلعه عكا در خاك 

فلسطين اشغالى فرستاد. 
ــال 1309ه.ق در عكا مرد. عباس افندى ملقب به  ــينعلى نورى در س ميرزا حس
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ــينعلى نورى بود كه بعد از كلى نزاع با  ــت ميرزا حس عبدالبهاء، فرزند زن نخس
براداران ديگرش زمام امور بهائيان را در دست گرفت.

ــى بنده بهاء و  ــود را ”عبدالبهاء“ يعن ــر بود و خ ــدى از پدر زيرك ت ــاس افن عب
ــا از وى برهان نخواهند. ولى بر  ــده خواند ت ”رقيق البهاء“ يعنى بهاء ا... رقيق ش
ــب با موقعيت، در  ــدر پايبند يك ولى نعمت و حكومت نبود و متناس ــالف پ خ
آستان هر دولتى ابراز چاكرى مى كرد. او نخست به پيروى از پدر در پرتو عنايات 
ــوم بهائيت را دنبال مى كرد و نزد مقامات و امپراتور  ــيه اهداف ش امپراتور روس
ــتند در عشق آباد روسيه  روس از چنان منزلتى برخوردار بود كه پيروانش توانس
ــاعدت و مدد آن دولت، نخستين معبد بهائيان يعنى ”مشرق  ــويق و مس به تش

االذكار“ را بنا كنند.
ــوخته  ــال براى رد گم كردن و جلب توجه دولت عثمانى با دل س ــان ح در هم
ــت را مورد دعاى خويش قرار مى دهد. وقتى عثمانى ها دريافتند كه وى  آن دول
ــتند لكن دولت  ــى مى كند، قصد اعدامش را داش به نفع دولت انگليس جاسوس
ــطين توسط انگليس از جانب  انگليس از وى حمايت كرد و پس از تصرف فلس

آن دولت به دريافت نشان عالى ”نايت هود“ مفتخر گرديد و ِسر ناميده شد.
عباس افندى در سال 1340ه.ق در گذشت و در حيفا كنار قبر باب دفن گرديد. 
گفتنى است كه در تشييع جنازه وى، نمايندگان دولت انگليس حضور يافتند. 
او فرزند پسر نداشت و با نوشتن الواح وصايا براى رهبرى بهائيان، سلسله واليت 
ــا، ولى امرها يكى بعد ديگرى  ــيس كرد. طبق مضامين الواح وصاي امرا... را تأس
خواهند آمد و هر يك بايد جانشين خود را تعيين كنند و ايشان رئيس دائمى 
ــته، اولين ولى امر نوه دخترى  ــد. بر اساس اين نوش مجلس بيت العدل مى باش
ــت و بعد از او فرزندان ذكور او بكراً بعد بكر يعنى  ــوقى افندى اس عبدالبهاء، ش

نخستين فرزند ذكور در پى نخستين فرزند، ولى امر بهائيان خواهند بود.
شوقى افندى، پسر ميرزا هادى افنان و نوه دخترى عباس افندى است. او در ايام 
حيات جدش در دانشگاه امريكايى بيروت و آكسفورد لندن به تحصيل پرداخت. 
پس از مرگ عبدالبهاء، شوقى به يارى مادرش به رياست رسيد اما گروهى او را 
نپذيرفتند و جدايى ديگرى در بهائيت پديد آمد. شوقى در ايام رياست خود به 
تقليد از اروپاييان به بهائيت صورت تشكيالت حزبى داد و محافل منتخب ملى 
و محلى به وجود آورد و حتى در برخى كشورها آنها را به عنوان محافل مذهبى 

و شركت هاى تجارتى به ثبت رسانيد. 
ــرائيل روى كار آمد و به  ــتى اس در زمان حيات وى بود كه حكومت صهيونيس
سبب تالش بهائيت در ايجاد چنين دولت بيگانه اى در قلب جامعه اسالمى، اين 
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مسلكدر آنجا رسميت يافت و امالك و اموالشان تحت حمايت واقعى قرار گرفت 
و از ماليات معاف گرديد. شوقى در سال 1336 ه.ش در لندن از دنيا رفت و در 
آنجا مدفون شد. نكته مهم در اين ميان اين بود كه بر خالف پيشگويى عباس 
ــوقى عقيم بود و فرزند نداشت و حتى جانشين هم تعيين نكرد و در  افندى، ش

نتيجه بعد از مرگش كشمكش زيادى در ميان بهائيان به وجود آمد.
بهائيان شش سال پس از مرگ شوقى، كنفرانسى از رؤساى بهائى هر كشور در 
لندن تشكيل دادند و در آن اجتماع، 9 نفر اعضاى مجلس بيت العدل موعود را 
ــاختند كه اعضاى آن  انتخاب كردند و پس از آن بيت العدل را در حيفا بر پا س
ــال يكبار انتخاب مى شوند و بر آل بهاء حكومت مى كنند و به سبب  هر چند س

همين تشكيالت ادارى حزبى است كه بهائيت تاكنون ماندگار شده است.

  چرا به تشكيالت بهائيت فرقه، مسلك يا CULT مى گوييم؟
ــه ويژگى وجود يك  ــى، هرگروهى كه از س طبق نظر محققان علوم روانشناس
سركرده خودانتصابى، ساختار هرمى و مجاب سازى يا شستشوى مغزى برخوردار 
ــوى مغزى اقدام به جذب اعضاى جديد كند و اعضاى  ــد و با ترفند شستش باش
ــيوه مجبور به پايبندى به اهداف سركرده نمايد، cult يا  قديمى را با همين ش

مسلك محسوب مى شود.
هر سه اين گزينه ها در تشكيالت بهائيت، عينيت دارد زيرا سركردگان اوليه آن 
خودانتصابى بوده اما در حال حاضر براى رهايى از اين اتهام به برپايى انتخابات 
با قصد انحراف و فريب افكارعمومى به ويژه اعضاى اغفال شده خود مى پردازند. 
ــاختار قدرت به طور جدى و در كليه اليه هاى مسلك بهائيت به خوبى قابل  س
مالحظه است، به طورى كه هيچ يك از اعضا حق سؤال كردن درباره آنچه درون 
ــش را داشته باشد با  ــهامت پرس cult مى گذرد، ندارد. در صورتى كه فردى ش
اقدامات گشتاپوگونه مؤسسات معارف و صيانت كه به مثابه يك سازمان امنيتى 
درون مسلكى است، روبرو مى شود و اگر قانع نشود بايد سكوت كند و يا خواسته 

آنان را برآورده سازد.
ــتن اعضا، از تكنيك فريب  ــلك بهائيت براى عضوگيرى و سپس نگاه داش مس
استفاده مى كند. تشكيالت بهائيت نياز دارد واقعيت را تا زمانى كه مطمئن شود 
فرد آماده قبول آن است، مخفى نگه دارد. همچنين در اين تشكيالت از تكنيك 
ــيدن به اهداف  ــغل و... براى رس ــتان، ش ايزوله كردن براى ترك خانواده، دوس

فرقه اى استفاده مى شود.
ــكيالت بهائيت، وقت اعضا از طريق ابالغ مأموريت هاى بى پايان و ايجاد  در تش
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ــال مدام پيام ها و  ــود. ارس ــغوليت هاى ذهنى كنترل مى ش ــرگرمى ها و مش س
ــوى بيت العدل و همچنين نقشه هاى گوناگون براى  بيانيه هاى تشكيالتى از س

اجرا در سطح ملى، مؤيد اين مطلب است.
در اين تشكيالت به دليل بهره گيرى سركردگان از تكنيك ارعاب، اعضا همواره 
از باالسرى هاى خود مى ترسند. در صورتى كه عضوى نتواند اوامر سركردگان را 
پاسخ مثبت بگويد با اعمال قانون جوامع ابتدايى از درون جمع، طرد مى شود. 

سركردگان از افشاگرى واهمه فراوانى دارند و تمام توان خود را به كار مى گيرند 
تا اعضا به ويژه تازه واردان، جوانان و نوجوانان با حقايق روبرو نشوند. 

  ”تحرى حقيقت“ در تشكيالت بهائيت 
كلمه ”تحرى“، مصدر و به معناى جستجو كردن است. در زبان عربى به معناى 

جستجوى چيزى است كه سزاوارتر باشد.
ــت كه از قديم ميان اهل معرفت متداول بوده و در  تحرى حقيقت، تعبيرى اس
تشكيالت بهائيت نيز يكى از 12 تعليم اجتماعى بهائى است. در بهائيت يكى از 
ــت كه پس از رسيدن به سن بلوغ (پسر و دختر در سن  وظايف هر فرد اين اس
ــى پدر و مادر خود، به  ــام)، بايد خود و بدون تقليد از ديگران حت ــال تم 15 س

جستجوى حقيقت پرداخته و عقايد خويش مانند دين را انتخاب كند.
البته اين سخن در مسلك بهائى تنها به صورت يك شعار است چراكه بهائيان از 
بدو تولد يعنى از دو سالگى بايد تا آخر عمر تحت آموزش دوره هاى دينى قرار 
گيرند. آنها كار كرده و مأموريت هاى بهائى ها را اجرا مى كنند به طورى كه ديگر 
ــتى يا نادرستى عقايد خود را ندارند. بهائيان  وقتى براى فكر كردن درباره درس
ــيوه هاى روانشناسى خاصى در طول عمر پيروان خود براى عاشق كردن و  از ش
ــاختن آنها استفاده مى كنند. عالوه بر اين در مسير تحرى حقيقت  كر و كور س

موانعى وجود دارد كه عمًال آن را غيرممكن مى سازد، از جمله:
  امكان تحرى حقيقت از طريق مطرودين با توجه به حكم طرد وجود ندارد.

  امكان چون و چرا كردن در رفتارهاى اعضاى بيت العدل و مصوبات آنها براى 
فهم حقيقت وجود ندارد.

ــت امكان تحرى حقيقت از طريق آنها  ــرت با ناقضين ممنوع اس   چون معاش
براى فهم بعضى از حقايق امر وجود ندارد. 

ــكيالت بهائى  ــت و تش ــى اس ــتر به زبان فارس ــون كتا ب هاى بهائى بيش   چ
ــاس را تقطيع يا تحريف  بعضى كتب اصلى را ترجمه نمى كند يا فرازهاى حس
مى كند(مثل بديع و نظر اجمالى) بنابراين امكان تحرى حقيقت براى غيرفارسى 
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زبانان يا فارسى زبانانى كه به آن متون دسترسى ندارند وجود ندارد.
  اجازه مطالعه آثار غيرامرى به بهائيان داده نمى شود.

اگر هم كسى فرصت و جسارت اين كار را به دست آورد و به دنبال اين تحرى 
ــكيالت خارج شود با مجازات طرد  ــد كه بايد از تش حقيقت، به اين نتيجه برس

مواجه مى شود حتى از سوى خانواده و پدر مادر خود.

  زندان تربيتى بهائيت
ــكيالت بهائيت، آموزش كودكان از اهميت بسيار زيادى برخوردار است  در تش
ــده، متوجه تفاوت هاى  ــنا ش و براى آنكه افراد از كودكى با آموزه هاى بهائى آش
خود و مسلمانان شوند و از طرفى پذيراى بى چون و چراى اين عقايد و مناسك 
ــله آموزش هايى خاص با اهداف، زمان بندى، نحوه اجرا و... توسط  گردند، سلس
ــده كه از مهدكودك تا جلسات و محافل خانگى را در  ــكيالت طرح ريزى ش تش
ــى، در قالب جزوات درسى مربيان و والدين،  بر مى گيرد. اين برنامه هاى آموزش
دسته بندى شده و بدين ترتيب همه كودكان و نوجوانان در جامعه بهائى تحت 
ــانى قرار مى گيرند و زمين پاك ذهن آنها از كودكى  آموزش هاى(اجبارى) يكس
ــود تا اين نهال ها  ــت مى ش ــك باطل آيين بهائى كش با بذرهاى عقايد و مناس
ــالى تبديل به درختانى با تنه هايى نفوذناپذير در برابر هرگونه عقايد  در بزرگس

مخالف و چه بسا درست شوند.
ــا كه در زمينه هاى مختلف از ادب و اخالق و دين گرفته تا آموزش  اين طرح ه
نظافت و بهداشت شخصى و براى سنين مختلف سازماندهى شده اند، به صورت 
موازى و يكسان اجرا شده و بدين ترتيب كودكان آموزش هاى يكسانى مى بينند. 
ــى با تعاليم بهائى آميخته شده و سعى بر  در اين آموزش ها، همه اهداف آموزش
ــودكان را به اين آموزه ها  ــا بهره گيرى از ابزارهاى جذاب و زيبا ك ــت تا ب آن اس
ــتان و روايتى ويژه در نظر  ــئله اى، نصى خاص يا داس جذب كنند. براى هر مس
گرفته شده كه براى آموزش، در اختيار مربيان قرار داده شده و در ضمن نحوه 

آموزش نيز مو به مو به آنها توضيح داده شده است. 
پس از دوران كودكى و نوجوانى نيز هر فرد با معرفى به محفل، حائز مسئوليتى 
ــايه تشكيالت  ــت، بنابراين س ــود كه تا پايان عمر عهده دار آن اس خاص مى  ش

همواره بر سر فرد بهائى و اعمال او حضور دارد.
ــكيالت بهائيت و اجراى هدفمند آن در سراسر عمر افراد بهائى،  برنامه ريزى تش
مانعى بزرگ و سدى عظيم در برابر آنها ايجاد كرده است، مانعى كه تنها برخى 
ــتى اگر بهائيت آيينى  ــتن آن را مى دهند. به راس از افراد به خود جرئت شكس



20

  
  

راستين و حقيقى است چرا تحقيق در آن را مجاز نمى شمارد و هر نوع فعاليتى 
در اين زمينه را منع كرده و افراد متخطى را طرد مى كند؟

  بررسى چارت تبليغى تشكيالت بهائيت
يكى از موضوعات اصلى و اساسى هر فرقه،  جدا نشدن دو عنصر تبليغ و جذب 
از آن است. تشكيالت بهائيت نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست. فرقه ضاله 
بهائيت پس از جذب فرد با استفاده از شيوه اغوا و فريب او را به سمت بازسازى 
ــازماندهى تشكيالت  ذهنى و هويت زدايى هدايت مى كند و چون مديريت و س
بر پايه ساختار فرقه اى است، براى نگاه داشتن عضو در تشكيالت، از برنامه هاى 

عدم خروج كه بر پايه يكسرى تكنيك ها قرار گرفته، استفاده  مى شود. 

  هدف
ــاوران خود  ــم اندازى كه بيت العدل براى هيئت مش ــه بهائيت، طبق چش جامع

ترسيم كرده، به دنبال جذب حداكثرى تا سال 2021 است. 
  استراتژى

اين فرقه از ”دارالتبليغ“ به عنوان يك ناظر در تأسيس كالس هاى آموزشى فرقه 
در مناطق مختلف جغرافيايى و از ”مؤسسه روحى“ به عنوان يك مركز راهبردى 
ــازى ذهنى اعضا استفاده مى كند و در اين ميان از  براى تهيه متون  جهت بازس
ــعه اجتماعى و اقتصادى“ به عنوان يك اتاق فكر براى برنامه ريزى و  دفتر ”توس

بسترسازى در اين امر كمك و يارى مى گيرد.
  برنامه

ــى فرقه اى، اصالح  ــه اى، بازبينى تجارب تبليغ ــران فرق ــازى عضوگي توانمندس
روش ها و تجهيز به جديدترين ابزارها براى موفقيت در جذب و اغوا از مهم ترين 

برنامه هاى اين فرقه است.
  روش

تشكيالت بهائيت با تجاربى كه در فريب، اغوا و پياده سازى طرح هاى روحى در 
ــى خارجى (موساد) براى  ــازمان هاى جاسوس نقاط مختلف جهان و ارتباط با س
تغذيه فكرى و هدايت كارهاى سازماندهى شده دارد، براى رسيدن به اهداف خود 
از استراتژى توسعه نقاط تبليغى خود با ايجاد لجنه هاى جديد استفاده  مى كند. 
مدلى كه براى اين كار در نظر گرفته  شده، روشى هرمى و سيستمايتك است.

  عضوگيرى
ــامل  ــجيل فرد دنبال مى كند، ش فرآيندى كه فرقه براى جذب و در نهايت تس
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مراحل زير است: 
  1.ارتباط: در اين مرحله تشكيالت به شيوه هاى مستقيم و غيرمستقيم، پيام 
ــال مى كند و با  ــت، براى مخاطب ارس خود را كه دعوت به برنامه هاى فرقه اس

استفاده از شيوه  هاى جذاب فرد را به مرحله ديگرى هدايت مى كند.
  2.معرفى: اعضاى فرقه با برانگيختن عواطف و ايجاد عالقه در فرد برنامه هاى 
خود را معرفى  مى كنند و با ايجاد شبهه در ذهن فرد، مطالب مورد نظر خود را 

براى تغذيه ذهن او ارائه مى دهند. 
ــتفاده از  ــى قرارگرفته و با اس ــرد در يك حلقه مطالعات ــازى: ف   3.متقاعدس
تكنيك هاى روانشناسى، در كنار پاسخ به سؤاالت و شبهات فرد بر اساس برنامه 
بينشى فرقه، سعى مى شود نقاط تاريك فرقه پنهان و فضاى فرقه خوب و عالى 

نشان داده  شود. 
  4.فعال سازى: عضو جذب شده در محدوده جغرافيايى تشكيالت قرار مى گيرد 
ــرد. در اينجا  ــته تبليغى صورت مى گي ــط يك هس ــكيالت توس و ارتباط با تش
ــازى و بازسازى فرد در نظر گرفته شده و با ارائه  آموزش هاى الزم براى فعال س
ــريح آرمان ها،  ــتگى به فرقه و تش هويت جديد و ايجاد حس تعلق خاطر و وابس
ــتورالعمل ها و قوانين فرقه اى براى اطاعت عضو از تشكيالت  مجموعه اى از دس
به تصوير كشيده  مى شود و به تدريج برنامه ها در فرد به عمل تبديل مى شود. 

ــا قرارگرفتن در چرخه تبليغى  ــن مرحله تمام زندگى فرد ب ــرل: در اي   5.كنت
كنترل و تمام زمان او صرف شركت در كالس هاى آموزشى مى شود. 

  6.تسجيل: افرادى كه سرسپرده شده  و هويت فرقه اى جديدى اتخاذ كرده اند 
ــكيالت(بيت العدل) به  ــا پر كردن فرم هاى خاص و هماهنگى با مقر اصلى تش ب

عنوان يك بهائى معرفى شده و برايشان كارت عضويت صادر مى شود. 

  جامعه هدف
ــن فرقه تور تبليغى خود را در مكان هاى مختلف پهن مى كند و براى جذب،  اي
ــكيالت در روستا ها به دنبال جذب  ــيعى از افراد را زير نظر دارد. تش طيف وس
افراد كم بضاعت و در شهرهاى بزرگ با استفاده از حربه اقتصاد به دنبال جذب 
ــكيالت، جذب و به كارگيرى نوجوانان و كودكان  ــتعد است. براى تش افراد مس
ــت. آنها با ايجاد شخصيت كاذب در نوجوانان به  از اهميت ويژه اى برخوردار اس
دنبال هويت سازى هستند. در اين ميان براى جذب حداكثرى خود نيم نگاهى 

هم به سرخوردگان سياسى و اجتماعى دارند.
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  تشكيالت بهائيت و فرهنگ 
ــكيالت بهائيت، تبليغ را براى همه بهائيان واجب مى داند و يك فرد بهائى،  تش
مبلغ بهائيت نيز هست. بحث تبليغ براى بهائيان بسيار جدى است و از ابزارها و 
روش هاى مختلفى همچون نشر كتاب و مجالت به زبان هاى مختلف(خودشان 
ــر كرده اند)،  ــان را به 800 زبان و لهجه ترجمه و منتش ــا دارند كتاب هايش ادع
تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت و حتى اهداى كمك هاى مالى در تبليغ فرقه 

خود استفاده مى كنند.
فرقه ضاله بهائيت از دو روش مستقيم و غيرمستقيم براى تبليغ استفاده مى كند. 
شگردهاى تبشيرى و تخريبى از روش هاى مستقيم تبليغ بهائيت است و چاپ 
كتاب و جزوه، طرح شعارهاى جذاب، انتشار زندگى نامه سركردگان و تاريخچه 
بهائيت از روش هاى تبشيرى آنهاست. در روش تخريبى، با ايجاد پرسش و طرح 
شبهات، ذهن مسلمانان و به ويژه شيعيان را مشغول مى كنند. همچنين تمسخر 
و توهين به شخصيت هاى بزرگ اسالمى و دينى نيز از روش هاى تخريبى است. 
از آنجايى كه طبق دستور بيت العدل الزم است بهائيان مطيع امر حكومت باشند 
و كارى برخالف قوانين كشورى كه در آن زندگى مى كنند انجام ندهند -هرچند 
ــتقيم بيشتر استفاده مى كنند. در  ــتند- از تبليغ غيرمس به اين امر پايبند نيس
ــتقيم، از تبليغ عملى استفاده مى شود. خوش خلقى، كمك  روش تبليغ غيرمس
ــرزدن به بيماران، هديه فرستادن، ارزان فروشى، ديد و بازديد از  به همنوعان، س
ــيب پذير برخى از شيوه هاى بهائيان در تبليغ  ــايگان و كمك به اقشار آس همس
ــنى و به ويژه جوانان و  ــت. بهائيت در تبليغ خود، همه گروه هاى س عملى اس
نوجوانان را مورد هدف قرار مى دهد. افراد كم درآمد و آسيب پذير نيز از گروه هاى 
ــت از اين رو بهائيت، كشورهاى فقير افريقايى و امريكاى  مورد توجه بهائيت اس
ــت.  فقر فرهنگى و ناآشنايى با دين مبين  التين را نيز مورد هدف قرار داده اس
اسالم از عوامل جذب گروه هاى هدف به فرقه ضاله بهائيت است، همچنين اين 
فرقه ضاله از اباحى گرى، ترويج موسيقى، بى بندوبارى و اختالط ميان زن و مرد 

و طرح شعارهاى فريبنده براى جذب افراد استفاده مى كند.

در ادامه براى درك بهتر اين مطلب مصداق هايى در اين زمينه ارائه مى شود:
  افراد بى بضاعت در دام فرقه ضاله بهائيت

ــدادى از مبلغان و هدايت كنندگان بهائيت با دادن كمك هزينه هاى مختلف  تع
ــكالت شديد مادى و در مقابل، پذيرفتن مسلك  به افراد بى بضاعت و داراى مش
ــذب مى كنند. در يكى از  ــا، اقدام به تبليغ و ج ــوى اين خانواده ه بهائيت از س
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شهرهاى اطراف تهران حدود 50 خانواده بهائى وجود دارد كه باتوجه به سطح 
پايين درآمد، اكثراً از طريق كمك هاى مالى بالعوض و در نتيجه پذيرش بهائيت 

به اين فرقه جذب شده اند.

  برنامه هاى جديد بهائيت براى گسترش تبليغ 
فرقه ضاله بهائيت در تالشى تازه اقدام به راه اندازى كانال فارسى زبان جديدى با 
محوريت علنى بهائيت در كشور امريكا كرده است. اين كانال كه از لس آنجلس 
پخش مى شود، در برنامه هايى ويژه و در قالب گزارش و گفتگو به تبليغ اهداف 
و آموزه هاى فرقه بهائى مى پردازد. به عنوان نمونه مى توان به گزارش اين شبكه 
ــم ”عيد رضوان“ و ديگر مراسم هاى اين فرقه ضاله اشاره كرد. گفتگو با  از مراس
ــى زبان كه به اين فرقه پيوسته اند و تشريح داليل آنها براى  مردان و زنان  فارس
ــبكه در جهت ترويج بهائى گرى  ــى ديگر از اقدامات اين ش ــكارى با آن، يك هم
ــت. اين تالش ها در  ــلمانان كشورمان اس ــى زبانان و به ويژه مس در ميان فارس
عرصه راديو نيز با راه اندازى راديوى ماهواره اى ”بهائى“ شكل جدى ترى به خود 

گرفته است.
ــبكه ”ايران آريايى“ جديدترين شبكه اى است كه با دريافت بودجه مستقيم  ش
ــدل، وظيفه مظلوم نمايى براى بهائيان را در ميان مردم ايران عهده دار  از بيت الع

است.

  شبكه توزيع كتب ضاله بهائيت 
به تازگى يك شبكه چاپ، نشر و توزيع كتب ضاله فرقه بهائيت توسط نيروهاى 
ــور منهدم شد. كتب منتشرشده عالوه بر تبليغ و ترويج فرقه ضاله  امنيتى كش
ــارى، توهين به  ــر ترويج اباحه گرى و بى بندوب ــت، داراى موضوعاتى نظي بهائي

مقدسات و ارزش هاى اسالمى و مكتب تشيع نيز بوده است.

  فعاليت هاى بهائيان در پوشش روانشناسى
ــور  ــه علمى وارد حوزه اجتماعى كش ــش يك مؤسس فرقه ضاله بهائيت با پوش
ــده و با نفوذ در كلينيك هاى روانشناسى تهران اقدام به كسب اعتبار در بين  ش
روانشناسان و ترويج آموزه هاى ضاله خود كرده است. اين فرقه با رويكرد جديد 
ــيس مؤسسه اى غيرقانونى كرده تا بتواند با ايجاد سرگرمى و  خود اقدام به تأس
اشتغال براى جوانان خود از خروج آنها از ايران جلوگيرى كند و از اين راه درآمد 
و شغل مناسبى در شركت هاى خصوصى كسب كنند. در همين راستا تعدادى از 
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بهائيان با ارائه مدارك تحصيلى جعلى از اين مؤسسه غيرقانونى به عنوان مشاور 
در كلينيك هاى روانشناسى استخدام شده اند و از اين طريق به ترويج اباحه گرى، 

فساد، فحشا و تبليغ فرقه ضاله خود مى پردازند. 

  فعاليت بهائيت زير پوشش مؤسسه خيريه ”م“ 
عوامل بهائيت با نفوذ به بدنه يك مؤسسه خيريه كه در زمينه بيمارهاى خاص 
فعاليت دارد دست به تبليغ اين مسلك مى زنند. مؤسسه خيريه غيرانتفاعى ”م“ 
ــش داشته و با سازمان بهزيستى كشور همكارى دارد.  500 خانواده را زير پوش
ــايت هاى بهائيت تبليغات وسيعى در فضاى  ــه با حمايت رسانه و س اين مؤسس
ــاده دل، عمده هزينه هاى آن از  ــت و با اغفال افراد س مجازى به راه انداخته اس

سوى افراد خير و مردم تأمين مى شود. 

  دام فرقه ضاله بهائيت براى دانش آموزان
جمعى از مبلغان بهائى با حضور در معابر منتهى به مدارس، سى دى ها و جزواتى 
را در اختيار دانش آموزان مقاطع راهنمايى و دبيرستان قرار مى دهند كه در آنها 
ــوم اين فرقه گنجانده شده است. اين  اطالعاتى در خصوص مبانى و آداب و رس
برنامه هاى تبليغى در حال حاضر در مدارس حومه شهر تهران و مناطق جنوبى 
ــى از اين دانش آموزان،  ــت. بنا بر اظهارات والدين برخ پايتخت در حال اجراس
ــم  ــى و مراس ــان بهائى در ازاى حضور دانش آموزان در كالس هاى آموزش مبلغ

مرتبط با اين فرقه، 20 هزار تومان به آنان اعطا مى كنند.

  فعاليت هـاى زيرزمينـى بهائيان در ايران در قالب دانشـگاه مجازى 
  “BIHE”

شبكه اى از وابستگان به فرقه بهائيت اقدام به تأسيس مخفيانه دانشگاهى مجازى 
ــت اندركاران  ــگاه ”BIHE“  كرده بودند و به اين بهانه با دس تحت عنوان دانش
ــبكه در امريكا و كانادا در ارتباط بودند. بر اين اساس تعدادى از سران و  اين ش
ــبكه بهائى در شهرهاى مختلف دستگير شده اند. خانواده برخى  مديران اين ش
ــوى كانادا اقامت دارند. برخى  ــدگان در ويرجينياى امريكا و تورنت از دستگيرش
ــازى اقدام به جذب  ــگاه مج ــان مقيم امريكا و كانادا به بهانه اين دانش از بهائي
ــركردگان فرقه ضاله بهائيت براى  ــت، س نيرو و رابط مى كردند. الزم به ذكر اس
ضربه زدن به نظام مقدس جمهورى اسالمى، اين دانشگاه زيرزمينى را در سال  

1364تأسيس كرده و اقدامات خصمانه اى عليه نظام انجام مى دادند.



25

  
  

  انهدام يك شبكه بين المللى فساد بهائيت 
ــازمان يافته در داخل كشور  ــاد بين المللى كه به صورت كامًال س يك شبكه فس
فعاليت مى كرد، توسط دستگاه هاى اطالعاتى- امنيتى كشور شناسايى و منهدم 
ــران اصلى شبكه مذكور و تعداد قابل توجهى از عناصر فعال آن، همگى  شد. س
عضو تشكيالت بهائيت هستند كه ضمن حضور در ضيافت ها و جلسات متعدد 
اين فرقه ضاله، برقرارى نظم نشست ها را به عهده داشته و دوره هاى ويژه تبليغ 
فرقه را نيز گذرانده بودند. اين شبكه از طريق شبكه هاى ماهواره اى ضداخالقى 
ــا در ايران مى كرد. سران شبكه  ــاد و فحش ــاعه فس مبادرت به عضوگيرى و اش
ــغ ماهانه 400 دالر از بيگانگان دريافت  ــور به منظور انجام اين كار، تا مبل مذك

مى كردند. 
ــا، ترويج و تبليغ فرقه بهائيت از طريق جاذبه هاى جنسى  ــاعه فساد و فحش اش
ــيوه ها و اهداف بيت العدل و ساير سران اين  و ترويج همجنس گرايى از جمله ش

فرقه ضاله دست ساز صهيونيسم است.

  ثبت خانه پدرى ”ميرزا حسينعلى نورى“ به عنوان اثر ملى
اين روزها در شهر بزرگى چون تهران خانه هاى قديمى با قدمتى چند صد ساله 
ــان از فرهنگ و معمارى خاص آن دوران دارد، خانه هايى  يافت مى شود كه نش
كه گاه به ثبت سازمان ميراث فرهنگى استان تهران رسيده است، منازلى مانند 
ــقاقى، عمارت موقوفه  ــه اتحاديه، خانه اميربهادر، خانه امام جمعه، خانه ش خان
ــهر هستند اما  فاضل عراقى و... كه همگى بيانگر برگى از صفحات تاريخ اين ش
در اين ميان خانه اى به آدرس پستى خيابان پانزده خرداد، خيابان پامنار، كوچه 
ــه ثبت ملى اداره كل  ــال 1385 ب ــى، پالك 58، در تاريخ 28 آذرماه س صفيان
ميراث فرهنگى استان تهران رسيد كه جاى تأمل بسيارى دارد. اين خانه متعلق 
ــينعلى نورى“ معروف به بهاءا...،  به ”ميرزا بزرگ نورى“ منزل پدرى ”ميرزا حس

سركرده فرقه تشكيالتى بهائيت است.
اما چرا بايد ملكى كه خانه سركرده فرقه ضاله بهائيت در تهران بوده، بازسازى 

شود؟ اين سؤالى است كه تاكنون هيچ مسئولى پاسخى به آن نداده است. 

  اخالل در نظام اقتصادى كشور به دستور بيت العدل
ــه فعاليت هاى  ــاى اقتصادى اقدام ب ــش پروژه ه ــكيالت بهائيت تحت پوش تش
ــور وارد شده  است.  ــى كرده و از اين طريق به خطوط قرمز امنيتى كش جاسوس
ــه در كنار اين اقدام امنيتى، اخالل در حوزه اقتصادى نيز از ابتداى انقالب  البت
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اسالمى تاكنون در دستوركار تشكيالت بهائيت بوده است؛ از احتكار كاال گرفته 
تا قاچاق و يا اخالل در بازار ارز و طال و... .

فهرستى از اقدامات خصمانه اين تشكيالت صهيونيستى براى ضربه زدن به اقتصاد 
ــور و همچنين جاسوسى براى رژيم غاصب صهيونيستى به اين شرح است: كش

  فرار مالياتى بالغ بر 26ميليارد تومان
  تخلفات گمركى بيش از 80ميليارد تومان 

  پولشويى
  خروج غيرقانونى ارز از كشور

  تأسيس بيش از 28 شركت صورى
  كمك مالى به تبليغ،  ترويج و گسترش بهائيت بالغ بر 800 هزار يورو 

  وارد كردن كيت هايى با كاركردهاى دوگانه اقتصادى و جاسوسى و نصب آنها 
بر روى درهاى توليدى اين بنگاه در مراكز حساس. 

در ادامه براى ملموس شدن بهتر قضيه چند مصداق در اين رابطه ارائه مى شود:
  قاچاق كاال توسط تشكيالت بهائيت

در اوايل دهه 80 خبرى بر روى تلكس خبرگزارى ها قرار گرفت مبنى بر ”كشف 
ــرائيلى قاچاق از يك كارگاه بهائيان“ اين خبر به مانند  بيش از 440هزار لنز اس
شوكى اذهان جامعه را متحير كرد. آنها با به راه انداختن جريان قاچاق كاال به 
زعم خود به دنبال وارد كردن ضربه كارى به اقتصاد كشور هستند تا بدين وسيله 
اقتصاد اسالمى را ناكارآمد نشان دهند. از سوى ديگر قاچاق كاال از سرزمين هاى 

اشغالى حاكى از وابستگى اين فرقه به صهيونيسم است. 

  تسخير واردات دارويى كشور، دستور جديد موساد به بهائيان
ــده با  ــه ضاله بهائيت در اقدامى هدفمند و برنامه ريزى ش ــه تازگى فعاالن فرق ب
حمايت همفكران خود در خارج از كشور، ورود به بازار واردات داروى كشور را در 
دستور كار خود قرار داده اند تا در دراز مدت، بازار آن را به طور كامل در كشور 
ــتر بهائيان فعال در عرصه دارو، اصالتاً از اهالى استان هاى  به دست گيرند. بيش
ــور هستند. همچنين مالكيت برخى از داروخانه هاى تهران در حال  مركزى كش
ــتورالعملى كه  ــت. طبق دس ــتگان آنان اس  حاضر در اختيار افراد بهائى و يا بس
ــاد به اين فرقه ضاله داده  است، در دست گرفتن بازار  ــازمان جاسوسى موس س
ــور از سوى اين فرقه در مواقع خاص مى تواند وضعيت كشور  واردات داروى كش

را از نظر دارويى با چالش مواجه كند. 
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  سرشاخه هاى شركت ”اوريف ليم“ بهائى از آب در آمدند 
طبق قانون، فعاليت شركت هاى هرمى از جمله شركت هرمى اوريف ليم در ايران 
ــت. در اين ميان تشكيالت بهائيت نيز كه همواره به فكر ضربه زدن  ممنوع اس
ــالمى ايران بوده، اين بار از ابزار شركت هاى هرمى براى  به اقتصاد جمهورى اس
ــت، به طورى كه سرشاخه هاى اصلى  ــبرد اهداف خويش استفاده كرده اس پيش
ــركت هرمى اوريف ليم در مشهد، دو زن بهائى به نام  ”م.ت“ و ”س.ج“ بودند  ش

كه با حكم قضايى دستگير شدند.

  تحركات شركت مخابرات ”ل“ توسط عوامل بهائى 
ــيس كرده اند كه  ــركت ”ل“ را تأس عده اى از اعضاى فعال اقتصادى بهائيت، ش
فعاليت هاى اين شركت با سرمايه گذارى كالن اين فرقه و استفاده از مهندسان 
ــال 89 افزايش  ــركت هاى تابعه مخابرات در س ــاد ارتباط با ش ــلمان و ايج مس

چشمگيرى داشته است.
 اين شركت با به كارگيرى 50 نفر در زمينه طراحى، مشاوره، تعمير و نگهدارى 
ــتم هاى رايانه و اطالع رسانى (اينترنتى مجاز)، فروش كارت هاى اينترنتى  سيس
ــركت هاى  نامحدود و كارت هاى تماس بين الملل، تأمين تجهيزات جانبى به ش
ــوس در چندين منطقه در  ــى و نمايندگى فروش ”اى.دى.اس.ال“ لوت مخابرات

تهران فعاليت مى كند.

  ردپاى بهائيان در بازار ارز وسكه 
بر اساس بررسى هاى صورت گرفته در جريان خريد عمده طال و ارز از بازار تهران، 
ــرمايه  ــتن س تعدادى از افراد ثروتمند متصل به فرقه ضاله بهائيت به علت داش
فراوان توانستند با استفاده از سرمايه هاى راكد، نبض بازار سكه، طال و صرافى ها 
را در دست بگيرند. در همين راستا، مدير يك سايت متعلق به بهائيت كه نقش 
مؤثرى در افزايش قيمت هاى كاذب سكه و ارز داشت توسط دستگاه هاى امنيتى 
ــتگير شد. ”شهرام.گ“ با راه اندازى اين سايت و هماهنگى با برخى صرافان  دس
سودجو توانست در مدت كوتاهى اين سايت را به مرجع قيمت گذارى ارز و طال 

تبديل كند. 
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مسیحیت تبشیری چگونه عمل می کند؟

حيات اجتماعى ايرانى از گذشته هاى بسيار دور با دين آميخته شده و هميشه 
دين در حكم عنصرى مهم، تأثيرى اساسى در زندگى مردم ايران داشته است. 
ــان گوناگونى به خود ديده كه مهمترين آنها  ــرزمين ايران در طول تاريخ، ادي س
دين اسالم بوده است. دين اسالم، پس از ورود به ايران با حمله خليفه دوم باعث 

تغييراتى اساسى در نگرش و سبك زندگى مردم شد.
ــالم داراى پيروانى از دين مسيحيت بوده و در تاريخ آمده است  ايران قبل از اس
ــيح(ع)، تعدادى از ايرانيان به همراه كاروان هدايا به  كه پس از ميالد عيسى مس
زيارت آن حضرت در اورشليم مشرف مى شدند و بعد از ظهور اسالم هم پيروان 
ــيح(ع) بعضاً در ايران در حوالى مناطق صعب العبور و ييالقى به همراه  دين مس
ــاخه  ــيحيان پروتستان(ش عده اى از يهوديان زندگى مى كردند. اولين گروه مس
ــال 1024ش در ايران حضور يافتند و اقدام به  ــيحيت) در س ــيونرى مس ميس
ــيحيت و جذب ايرانيان به آيين مسيح(ع)،  فعاليت كردند و عالوه بر تبليغ مس
ــيس مراكز خيريه اى مثل يتيم خانه ها، مراكز نگهدارى سالمندان،  اقدام به تأس
ــال 1324  ــيحيان در س ــاران خاص و نابينايان كردند. گروه ديگرى از مس بيم
ــالم موجوديت كردند و  ــمال اع ــا نام خليفه گرى تهران و ش ــماً در ايران ب رس
گستره فعاليت جغرافيايى آنان شامل استان هاى تهران، مركزى، قزوين، زنجان، 
مازندران، گلستان و خراسان اعالم شد و فعاليت هاى ميسيونرى آنها در 40سال 
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گذشته به صورت منظم ترى ادامه يافت. در ابتداى انقالب اسالمى، ميسيونر هاى 
خارجى از كشور اخراج شدند و مديريت كليساهاى پروتستان با مديريت رهبران 

مسيحى ايرانى و با هدايت ميسيونرهاى خارجى ادامه يافت.
ــان مى دهد، مباحث تئوريك در  ــى هاى انجام شده نش اما در حال حاضر، بررس
ــه دارد و چالش هايى كه دين در  ــوزه دينى افزايش يافته و كماكان نيز ادام ح
ــت؛ يكى از آن موارد،  ــكال گوناگون ظاهر شده اس ــت به اش ايران بدان مبتالس
ــال اخير  ــت. به غير از اين موضوع، آنچه در چند س ــيون ا س بحث سكوالريزاس
شاهد شكل گيرى آن بوده ايم گرايش به اديان ديگر به خصوص مسيحيت است. 
ــه با  ــا افزايش آمار در اين زمينه در مقايس ــت ام هرچند اين امر ملموس نيس
ــلمانان به صدا درآورده است. در  ــته، زنگ خطر را براى ما مس ــال هاى گذش س
ادامه به منظور آگاهى بيشتر از اين جريان، فعاليت و عملكرد آن در ايران مورد 

بررسى قرار مى گيرد:

  تبليغ و جذب مسيحيت در ايران
  هدف:

هدف مسيحيت در تبليغ، جذب مسلمانان است.
  برنامه:

ــخنران هاى توانمند، تبليغ آزادى هاى مفرط،  برنامه هاى جذاب، آماده سازى س
برنامه خاص براى جذب جوانان.

  روش هاى عضوگيرى:
ــرادى كه جذب  ــت و اف ــيحيت به صورت هرمى اس ــرى در مس روش عضوگي
مى شوند خود به تبليغ مى پردازند. اين در حالى است كه افرادى كه به مسيحيت 
مى پيوندند از حداقل اطالعات عقيدتى برخوردارند و تنها به صورت خودكار،  به 

تكرار آموزه ها مى  پردازند.
  راه هاى جذب:

ــيرى به دو دسته كلى تقسيم مى شود كه  ــيحيت تبش روش هاى جذب در مس
عبارتند از:

الف- ديدارى و شنيدارى
ــزايى  ــى: تلويزيون ماهواره اى به صورت گوناگون نقش بس 1.تبليغات تلويزيون
ــيحيت ايفا مى كند. مجموعه هاى رسانه اى كه به صورت  در اعمال تبليغات مس
شبكه اى و كامًال هماهنگ به تحرك مى پردازند با شيوه هاى گوناگون به صورت 
ــيعى را براى مسيحيت به مرحله اجرا در  ــتقيم و غيرمستقيم تبليغات وس مس
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ــبكه ها و رسانه هايى كه مى توان به آنها اشاره كرد ”محبت  مى آورند. از جمله ش
تى وى“، ”نجات“، ”اميد ايران“ و... است.

عمده محورهاى القاى اين تلويزيون ها شامل موارد زير است:
- تبليغات مسيحيت صهيونيستى

-  انجام تبليغات ويژه معتادان و معلوالن با استفاده از تصاوير ساختگى و جعلى 
و انتشار موسيقى و تصاوير و نماهنگ هاى  هيجان آور به صورت مداوم.

ــان دادن مسيحيت به عنوان دينى فراگير كه توانسته تمامى نژادها را به  -  نش
خود جذب كند.

ــرد اينترنت، زمينه اى را  ــات اينترنتى: برخى از ويژگى هاى منحصربه ف 2.تبليغ
ــت تا بسيارى از گروه ها و جريان هاى غيرقانونى از آن به عنوان  فراهم آورده اس
ــيحى در  ــذب بهره بردارى كنند. مبلغان مس ــن جهت تبليغ و ج ــيله اى ام وس
اينترنت با حداقل 30 سايت رسمى در حال فعاليت هستند. تاالر گفتگوى اين 

سايت ها به محلى براى جذب ايرانيان تبديل شده است. 
ــوند. از  افراد، تبليغ ها را دريافت و پس از مدتى به محافل خانگى دعوت مى ش
ــويش اذهان عمومى، انتشار اكاذيب و بزرگنمايى  كاركردهاى ديگر اينترنت تش

است.
ب- تبليغ مستقيم

ــهرى مسيحيت شامل طيف وسيعى از اقدامات  1.تبليغات شهرى: تبليغات ش
ــود مانند: ديوارنويسى، ترسيم صليب بر روى اماكن عمومى و خصوصى،  مى ش
ــتان خدا“ و...  ــت“، ”داس ــى دى تبليغى رايگان نظير ”خدا محبت اس توزيع س
ــيح“، ”عيسى كيست“،  همچنين توزيع رايگان كتاب هايى نظير ”حيات در مس

”اصول اعتقادى ما“، ”خدمت تعليم“ و... از اين دست اقدامات است.
ــاها منازلى هستند كه كيشيشان  ــاهاى خانگى: اين كليس 2.تبليغات در كليس
ــده، مالكيت و يا اجاره آنها را در اختيار  ــيحى و يا افراد مرتد تازه جذب ش مس
دارند. اين محل ها توسط سازمان هاى كليسايى با مبالغ قابل توجهى اجاره داده 
ــط مالك، امورات جذب افراد صورت گيرد. اين مكان ها عمدتاً  ــود تا توس مى ش
ــتند. برخى كتب، سى دى، جزوات،  ــده هس ــاهد رجوع جوانان تازه جذب ش ش
ــانى  ــب نامه ها و وبالگ هاى اينترنتى در اين اماكن تهيه، توزيع و به روز رس ش

مى شود. 
ــيعى از زنان را در اختيار دارند و  ــران: گروه هاى مبلغ انجيل، طيف وس 3.اغواگ
ــد. اين گروه از افراد با  ــن گروه براى جذب افراد مذكر بهره بردارى مى كنن از اي

سخنرانى و تبليغ چهره به چهره در محافل به جذب جوانان اقدام مى كنند.
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  جامعه هدف
ــكيل گروه هاى متعدد در كشور با انجام  ــازمان هاى تبليغات مسيحيت با تش س
ــنى مختلف جامعه  به  ــار و گروه هاى س تبليغات به صورت تخصصى عليه اقش
خصوص 18 تا 20 سال و 20تا25 سال به جذب مى پردازند. اين گروه ها شامل 

موارد زير مى شود: 
ــيار مهم دانشگاهيان در  ــگاهيان: با توجه به نقش و تأثيرات متقابل و بس دانش
ــهم عمده اى از مجذوبان را دانشگاهيان (البته در  ــيحيت، س تحرك جريان مس
ــطوح پايين دانشجويى) تشكيل مى دهند. البته اغلب دانشجويان مسلمان از  س
ــتن شريعت مبين اسالم پرهيز دارند و تنها  گروه اندكى دچار اين  زير پا گذاش

انحراف عقيدتى شده اند.
ــيار  ــور، بس ــترش معضل اعتياد در كش معتادان: فعاليت اين گروه به دليل گس
ــت در حقيقت با توجه به اينكه سيستم ترك اعتياد مذكور  ــترش يافته اس گس
ــأت گرفته از كشورهاى غربى است متوليان اين گروه، از مسيحيت به عنوان  نش
ــايى ها و  ــتفاده مى كنند. به عبارتى معتادان اغلب داراى نارس عامل معنوى اس
خألهاى معنوى هستند و شبكه تبليغات مسيحيت عزم جدى براى جذب اين 
گروه آسيب ديده به كار بسته است. نكته حائز اهميت آنكه افراد مذكور با اغفال 
جوانان در حال ترك اعتياد، ايشان را جهت ترك به بيرون از شهرى كه در آن 

ساكن هستند، انتقال داده اند و تسلط كاملى بر آنها دارند.
ــيب پذير و بزهكاران: دختران فرارى، كودكان كار،  افراد بزهكار و... به  ــار آس اقش
ــادى مورد بهره بردارى مبلغان  ــتيبانى معنوى و م دليل عدم برخوردارى از پش
ــتدالل اينكه يكى از حواريون عيسى  ــيحيت قرار مى گيرند. اين افراد با اس مس
ــيح(ع) ”فاحشه“ بوده است و عيسى(ع) او را دوست مى داشته است نسبت  مس
به جذب زنان فاسد به مسيحيت اقدام مى كنند و بعضاً پس از جذب، از همين 

افراد براى توزيع انجيل در معابر 
استفاده مى كنند.

افراد بى عقيده: تالش مبلغان مسيحيت بر روى افرادى كه باور مشخصى ندارند 
به صورت محسوس قابل مشاهده است. آنها گاهاً در جذب اينگونه افراد، موفق 
ــتند زيرا به آنها باورهايى را مى دهند كه هيچ الزام مشخصى را برايشان به  هس

همراه ندارد.
مخالفان سياسى: مخالفان سياسى جهت جبران خسارات مادى و معنوى شان در 
قبال برقرارى حكومت اسالمى بهترين راه را در زمينه عقيدتى حركت در مسير 
ــيار زيادى از گرويدن سلطنت طلبان،  ــيحيت انحرافى مى يابند. شواهد بس مس
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ــلح و... در اين  ــازمان هاى برانداز مس ــجويى، اعضاى س گروه هاى راديكال دانش
زمينه موجود است.

  مراحل عضوگيرى
ــاس روش  هايى كه توضيح داده شد، مراحل زير  افراد پس از دريافت پيام بر اس

را  براى عضو شدن طى مى كنند.
ــى زبان اغلب با خارج كشور  مرحله اول- تماس اوليه: مخاطبان تلويزيون فارس
ــاهاى  ــط مجريان و اپراتورهاى تلفن به يكى از كليس تماس برقرار كرده و توس
ــيش هاى فعال معرفى مى شوند. در خصوص سايت ها و مراجعان  خانگى و كش
ــته مى شود و پس از  ــيش در اختيارشان گذاش ــماره همراه كش حضورى نيز ش
برقرارى اولين تماس طى چند مرحله مذاكره تلفنى به مراسم دعوت مى شوند.

ــده در اين مرحله با در نظر گرفتن  مرحله دوم- دعوت به محافل: افراد جذب ش
بضاعت مالى سفر براى مسافر يا مجموعه هدايت كننده، به يكى از محافل داخل 
و يا خارج دعوت مى شوند. جلسات داخلى در منازل يادشده موسوم به كليساى 
ــود.  ــهرهاى بزرگ قرار دارد، برگزار مى ش ــى كه اغلب در مناطق مرفه ش خانگ
ــات خارجى هم جهت برنامه سازى براى برگزارى جلسات بزرگ كليسايى  جلس
بر پا  مى شود. عمده مهمانان اين جلسه با هزينه سازمان هاى تبليغى مسيحيت 

سفر و اقامت مى كنند.
مرحله سوم- فعال سازى: در اين مرحله سازماندهى جذب شدگان در گروه هاى 
محفلى به صورت منسجم تحت نظر فرد مشخصى در هر شهر يا منطقه صورت 
ــده بعد از طى مراحل فشرده آموزشى به  مى پذيرد. پس از مدتى افراد جذب ش
عواملى براى عضوگيرى و جذب افرادى كه بايد به صورت هرمى فعاليت كنند 

تبديل مى شوند.

  شگردهاى تبليغى
ــالم و تبليغ مسحيت:  ــتفاده از عناوين ”روحانى“ و ”طلبه“ براى تخريب اس اس
ــت؛ افراد ادعا  ــتفاده از عناوينى نظير روحانى و طلبه اس ــگردها، اس يكى از ش

مى كنند كه مدتى در كسوت روحانيت بوده و اكنون پشيمان شده اند.
ــق ورزيدن، هر گناه و هرگونه رسم  ــق منحرف: در اين شيوه به سبب عش عش

منحرف كننده فرهنگى در يك ميهمانى شبانه و... توجيه پيدا مى كند.
محبت ظاهرى: محبت ظاهرى از اركان شگردهاى تبليغاتى آنان است. نامگذارى 
ــبكه هاى تلويزيونى، سايت ها، كتب و سى دى ها نيز بيانگر استفاده مبلغان از  ش
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شعار محبت در كانون تبليغات مسيحيت است.
ــر اميد به آينده: از ديگر محورهايى كه مورد توجه قرار مى گيرد تظاهر به  تظاه
اميد است. در حقيقت گردانندگان تبليغات دريافته اند كه انسان امروزى نيازمند 
اميدوارى است و از اين دريچه نهايت تالش خود را براى مرتبط ساختن اميد به 

آينده جهت دعوت افراد به مسيحيت به كار مى بندند.
ــترده نظريات مثبت انديشانه اگرچه حاوى  ــى: سيل گس تظاهر به مثبت انديش
ــت اما كانون توليد و پرورش اين مباحث در جريان تبليغ  نكات سازنده نيز اس
كليسايى قرار دارد. آنها مى كوشند با تظاهر به مثبت انديشى خأل معنوى عميق 

پيروان را پر كنند.
شادى كاذب: عنصر شادى در تبليغات مسيحيت نقش كليدى دارد. شاد زيستن 
ــته  ــرودهاى دس ــيقى پاپ، خواندن س در اين جريان يعنى گوش دادن به موس
جمعى، بوسيدن يكديگر، رقص و... اين اقدامات كه با فرهنگ ايرانى و اسالمى 

سازگار نيست، مكرراً تبليغ مى شود. 
ــيحيت  ــبكه هاى تبليغاتى مس ــده ش ادعاى معجزه: تصاوير و متن هاى توليدش
ــامل يكسرى معجزات مورد ادعاى اين جريان است؛ زنان و پيرانى كه  عمدتاً ش
از بيمارى هاى سخت نجات يافته اند بيشترين حجم اينگونه تبليغ ها را به خود 
اختصاص مى دهند. در حقيقت اين دسته از مروجان اميدوارند با بزرگ نمايى و 
ــردازى پيرامون احتمال انجام معجزه در قبال بيماران، طمع ناآگاهان را  دروغ پ

در جذب به مسيحيت برانگيزند.
ــهودهاى دروغين: ادعاهاى كشف از كيشيشان تلويزيونى و  ــف و ش ادعاى كش
خانگى آنقدر تكرار شده است كه سبب شده حتى بسيارى از گروندگان تازه وارد 

نيز ادعاى كشف و شهود كنند.

  آسيب ها:
به طور خالصه عمده آسيب هايى كه فعاليت مبلغان مسيحيت بر پيكره فرهنگى 

كشور وارد كرده است، شامل موارد زير مى شود:
1.دانشگاه

• كمرنگ شدن عاليق و اعتقادات مذهبى دانشجويان مسلمان.
• گسترش انحرافات فكرى و اخالقى در بين برخى دانشجويان كه يكى از مظاهر 

آن بدحجابى است.
• شكل گيرى محافل و گروه هاى غيرقانونى دانشجويان.

2.جامعه
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• ترويج انحرافات اخالقى و فرهنگى با عنوان شادى.
• از دست دادن روحيه غيرت و تعصب دينى در سطوح جامعه.

• ترسيم فضاى يأس آلود از آينده جوانان كشور و باورهاى مذهبى ايشان.
• جذب اقشار آسيب ديده و آسيب پذير.

  تهديدات
ــريع با خارج از كشور كه موجبات جذب  • برقرارى ارتباط تلفنى و اينترنتى س

افراد به سازمان هاى جاسوسى غرب را با انگيزه مذهبى فراهم مى آورد.
ــالمى ايران به  ــى و غيرقانونى اتباع جمهورى اس ــافرت هاى قانون • افزايش مس

محافل مشكوك در كشورهاى بيگانه.
راه هاى مقابله

• اطالع رسانى به گروه هاى آسيب پذير به گونه اى كه موجبات تبليغ مسيحيت 
را فراهم نياورد.

• اطالع رسانى و آگاهى بخشى وسيع و مؤثر به اساتيد و مدرسان دانشگاهى.
• راه اندازى پايگاه هاى اينترنتى مؤثر و فعال در اين زمينه.

• پاسخگويى صبورانه به شبهات دانشجويان.

مصداق هايى در رابطه با فعاليت گروه مسيحيت تبشيرى در ايران:
تبليغ مسيحيت در برخى ايستگا ه هاى مترو 

با شدت گرفتن برنامه هاى ماهواره اى و اينترنتى به منظور تبليغ و ترويج اديان 
ــيعيان، اين روزها فضاى مترو و تاكسى ها نيز به  ــلمانان و ش ديگر در ميان مس

عرصه تحرك جدى عامالن اين تهاجم فرهنگى تبديل شده است. 
 در يكى از اين موارد تبشيرى، خانمى با ظاهرى آراسته و با خوشرويى در مسير 
ــت داشتن يك انجيل  متروى قلهك ضمن حضور در واگن  ويژه بانوان و در دس
ميان مسافران به تبليغ دين مسيحيت پرداخت. وى مى گفت: دين مسيح، دين 
ــت. در كتاب انجيل آمده است كه حتى اگر دشمن يك سيلى روى  محبت اس
صورتت زد، آن طرف صورتت را نيز به طرفش بگير تا به آن نيز سيلى بزند، در 
حالى كه على بن ابيطالب موضوع قصاص را مطرح كردند و معناى حقيقى دشمن 
را به شيعيان تعريف نكرده است. اگر به عمق انجيل پى ببريد، خواهيد يافت كه 

دين مسيح كامل ترين دين است. 



35

  
  

تبليغ مسيحيت تبشيرى بين مسافران ايرانى
ــاهده شده كه افرادى به  ــركت داخلى مش به تازگى در يكى از پروازهاى يك ش
توزيع كتب و نشرياتى در راستاى تبليغ مسيحيت صيهونيستى اقدام كرده اند. 
ــور  ــه كتابى با عنوان ”آيا خدا واقعاً به ما توجه دارد“ چاپ كش ــن زمين در همي
ــده است. نوروز امسال نيز توزيع كتب تبليغ مسيحيت، به ويژه  ايتاليا توزيع ش
انجيل در فرودگاه هاى خارجى در بين مسافران ايرانى افزايش بسيار چشمگيرى 

داشته است.

ترفند جديد مسيحيت تبشيرى براى جذب مسلمانان
به تازگى فعاليت مسيحيت تبشيرى در فضاى مجازى شدت يافته است. انتشار 
جزوات و مجموعه هاى صوتى منتسب به گروه هاى تبشيرى با موضوعات ايرانيان 
ــوم؟ و ازدواج و طالق در مسيحيت دارد.  ــيحى ش در كتاب مقدس،  چگونه مس
ــيرى براى جذب جوانان ايرانى دادن وعده  يكى ديگر از فعاليت گروه هاى تبش
پناهنگى به آنان در صوت پذيرش آيين مسيحت است موضوعى كه به صورت 
ــتور كار قرار گرفته  ــمى در ادارات مهاجرت آلمان،  هلند و دانمارك در دس رس

است و با نظارت كشيشانى از كليسا اجرا مى شود.
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شگردهای تبلیغی فرقه  ”گنابادی“

ــالوه بر انحرافات  ــت كه ع ــه  ”نعمت اللهى گنابادى“ از جمله فرقه هايى اس فرق
اعتقادى و تضاد با اسالم ناب همواره بر ضد منافع ملى و كيان تشيع و توسعه و 
ترقى مملكت فعاليت داشته است. اين فرقه از زمان ”شاه نعمت ا... ولى“ همواره در 
ــى مستقل ايستاده و براى دشمنان اسالم و ايران جاسوسى  مقابل رجال سياس

كرده است. 
اين فرقه در حال حاضر در شهرهاى تهران، كرج و ساير مراكز استان ها گسترش 
ــكار بر ضد مرجعيت و انقالب اسالمى  ــايبرى به صورت آش يافته و در فضاى س
ــد اين فرقه، فعاليت تشكيالتى و حزبى آنان  تبليغ مى كند. مهم ترين دليل رش
ــعار دورى از فعاليت هاى  ــود اينكه ش ــه  نعمت اللهى گنابادى با وج ــت. فرق اس
ــى را مطرح كرده اما از سياسى ترين گروه هاي دراويش است. قطب فعلى  سياس
ــركت  ــات آنان ش ــان مدت ها عضو ”نهضت آزادى“ بوده و هنوز هم در جلس آن
ــايخ و مجازهاى اين فرقه در شهرهاى مهم و حتى خارج  مى كند. به عالوه مش
ــترش يافته اند و كمك هاى مالى قابل توجهى را براى فعاليت آنان  از كشور گس
ــال مى كنند. سران اين فرقه با همين كمك ها مؤسسه هاى خيريه  درمانى،  ارس
آموزشى و حتى كاريابى راه انداخته  و توانسته اند عده  زيادى از اقشار فقير جامعه 
ــه  اقتصادى در گناباد تأسيس  را گرد خود جمع كنند. همچنين چندين مؤسس

كرده  و در حال توسعه  فعاليت هاى انحرافى خود هستند. 
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جلسات اكثر فرقه هاى درويشى در خانه هاى مريدان برگزار مى شود با اين وجود 
ــعه   ــيس خانقاهاى جديد يا توس ــايخ اين فرقه مرتباً در حال تأس قطب و مش
ــى خانقاه هاى خود را  ــتند. جالب اينكه آنها تمام خانقاه هاى قديمى خود هس
ــنتى  ــينيه“ مى نامند در حالى كه اقطاب آنان هيچ اعتقادى به عزادارى س ”حس
ــى براى  ــينيه پوشش ــينى ندارند. در واقع نام حس ــكيل هيئت هاى حس و تش
ــت. به جرئت مى توان گفت آنچه موجب رشد و توسعه  آنان  خانقاه هاى آنان اس

شده، سياسى كارى و روش هاى منافقانه  آنهاست. 
شگردهاي تبليغي فرقه گنابادي

  1. بهره مندى ازكمك هاى مالى گسترده:
در حال حاضر براى اين فرقه به اندازه  تمام فرقه هاى درويشى كشور از امريكا، 
كانادا، امارات و ساير كشورهاى معاند پول حواله مى شود. مهم ترين منابع مالى 
ــريه  دراويش، عايدات شركت ها و  آنان پس از كمك هاى خارجى، داخلى و عش

مؤسسه هاى اقتصادى فرقه است.
  2. فعاليت تشكيالتى فرقه:

ــداد زيادى مجاز نماز و  ــيخ، تع ــايخ و ش در حال حاضر افزون بر 13 شيخ المش
ــد از طرف قطب در سراسر كشور مشغول فعاليت تبليغى هستند. وقايعي  مرش
كه در چند سال اخير در قم، بروجرد و اصفهان رخ داد به واسطه  مشايخ و مجاز 
نمازهاى اين فرقه، هدايت مى شد. آنها با وجود خراب شدن حسينيه شان(خانقاه) 

در اين شهرها، همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهند.
  3. جذب گسترده و راه هاى جذب افراد:

ــترهايى خود را متصل به ائمه  معصومين  ــار پوس مبلغان فرقه، منافقانه با انتش
ــق امام زمان(عج) معرفى مى كنند. درحاليكه  ــته و قطب فرقه را نايب برح دانس
ــام معصوم(عج) بعد از وفات آخرين نايب خويش، هيچكس را به عنوان نايب  ام
خاص برنگزيده اند. آنها با صرف منابع مالى كالن در سراسر كشور سرگرم جذب 

جوانان ناآگاه هستند.
اين فرقه براى جذب افراد مختلف شيوه هاى مختلفى دارد:

الف) شيوه جذب افراد عادى
ــيار زياد  ــد راه وجود دارد. با توجه به هزينه هاى بس ــراى جذب اين افراد چن ب
كالس هاى كنكور و همچنين هزينه هاى سرسام آور درمانى، آنها براى جذب اين 
ــكى رايگان، سفره  اطعام و اين  ــته از افراد، كالس هاى كنكور، خدمات پزش دس
قبيل روش ها را تدارك ديده اند و پس از شركت افراد در اين كالس ها و حضور 
ــى مى كنند. همچنين  ــركت در مجالس درويش در مطب ها، آنها را مجاب به ش
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ــوند، عناصر بسيار  دانش آموزانى كه از كالس هاى كنكور رايگان بهره مند مى ش
خوبى براى تبليغ اين فرقه در مدارس هستند.

ب) شيوه  جذب افراد با ميزان متوسطي از آگاهي
ــطه هايى  ــده، برهان  و سفس آنها براي جذب اين افراد به غير از روش هاى يادش
ــهيدمطهرى(بخش  ــالمى“ ش ــتا از كتاب ”كليات اس ــز دارند؛ د همين راس ني
ــان در مورد عرفا و تصوف كه در معرفى عرفان قرن نهم از  عرفان) و جمله ايش
ــاه نعمت اهللا ولى و فرقه  نعمت اللهى نام برده سوءاستفاده مي كنند در حالي كه  ش
ــته و فقط براى معرفى بوده است. به  ــان از بردن نام او قصدى بر تأييد نداش ايش
عالوه با چسباندن خود به علماى عارفى نظير عالمه طباطبايى، حسن زاده آملى 

و غيره داستان هاى كذبي براى افراد تازه وارد تعريف مى كنند. 
ج) شيوه جذب افراد آگاه و شاخص در جامعه

ــى به شمار مى آمده و  فرقه نعمت اللهى از ديرباز جزء ثروتمندترين فرق درويش
در حال حاضر نيز اين فرقه به عنوان قوى ترين انشعاب اين سلسله با موقوفات و 
ــت دارد به جذب افراد شاخص و معروف مى پردازد. آنها  اموال زيادى كه در دس
حتى با تعريف و تمجيد از مقام عرفانى امام خمينى(ره) چشم طمع به فرزندان 

و ياران او نيز دوخته اند.
ــگاهى نيز برنامه هايى  ــاتيد دانش برنامه ريزان و مبلغان اين فرقه براى جذب اس
نظير اعطاى كمك هزينه  تحصيلى، تدارك سفرهاى خارجى، تملق و چاپلوسى 
ــگاهى و  ــته اند جمعى از افراد تحصيلكرده  دانش و... را مدنظر قرار داده و توانس

حوزوى را جذب كنند.

  4. اباحى گرى و حالل شمردن بعضى محرمات براى جذب افرادالابالى
بسيارى از افراد دوست دارند تابع مرام و مسلك هايى باشند كه هم دين داشته 
ــته باشد، از اين رو  ــهوات و اميالشان نداش ــند و هم دين آنان تعارضى با ش باش
ــد كه در آن حالل و  ــد براى جذب آنان دينى ارائه دهن ــعى كرده ان دراويش س
حرام، محرم و نامحرم، تقيد يا عدم تقيد به عبادات و تولى و تبرى خيلى اهميت 

نداشته و با اين شگرد، افراد الابالى و راحت طلب را دور خود جمع كنند.
بدعتگذارى در دين

در دين مبين اسالم، مردان از گذاشتن شارب نهى شده اند اما اين افراد با ادله اى 
كه براى خود مى آورند همچون كم كردن شهوت، اختفاى ذكر گفتن براى رفع 
ــل، آن را حالل و يكى از الزامات عرفان جلوه  ــا، كم خوردن غذا و از اين قبي ري
ــط اين افراد در دين وارد مى شود، بحث  ــبهه هايى كه توس مى دهند. يكى از ش
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شريعت، طريقت و حقيقت است كه در مطرح كردن آن نيات شوم خود را پنهان 
ــبكى جديد و فريب دهنده آن را ارائه مى دهند و مى گويند كه اين  كرده و با س
ــت هاى آن را كه شريعت و طريقت است  ــه مانند گردو هستند و وقتى پوس س
ــكافتند، به مغز آن كه حقيقت است، مى رسند و ديگر نياز به پوست هاى آن  ش
نيست در نتيجه، تمامى مسائل مربوط به شريعت همچون نماز، روزه و... و حتي 
ــائل مربوط به طريقت همچون مستحبات را براى ادامه  مسير دين ضرورى  مس
ــبهات ايجاد شده توسط اين فرقه، عدم تفاوت بين شيعه  نمى دانند. از ديگر ش
ــنى است و آن هم با اين سفسطه كه سنى به سنت پيامبر عمل مى كند و  و س
ــايعت مى كند يا اينكه چون عمر، دين  ــيعه، كسى است كه راه پيامبر را مش ش

اسالم را به ايران آورده است پس ايرانيان مديون وى هستند. 

مصداق هايي در رابطه با فعاليت دراويش گنابادي در ايران:
فعاليت هاي سياسي فرقه گنابادي در كشور

قبل از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران، خارج نشينان 
اين فرقه طي يك دستور تشكيالتي، تحريم انتخابات را از فرانسه منتشر كردند. 
اين اقدام در حالى از سوى سران خارج نشين دراويش صورت صورت گرفت كه 
ــت هاى خود را  ــى تابنده“ قطب اين فرقه بارها در صحبت هايش، سياس ”نورعل

منطبق و همسو با سياست هاى جمهورى اسالمى ايران خوانده بود.

تئوريسن فرقه ضاله گنابادى در تهران 
ــله نعمت اللهى گنابادى با حضور  ــات هفتگى دراويش سلس چندي پيش جلس
ــهر تهران و در سايه غفلت  ــن هاى اين فرقه در مركز ش برخى بزرگان و تئوريس
مسئوالن فرهنگى و انتظامى كشور برگزار شد. برخي گزارش ها حاكي از افزايش 

چشمگير فعاليت هاى تبليغى اين فرقه است.
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خطرات و آسیب های فرقه وهابیت

  فرقه وهابيت چگونه تبليغ مي كند؟
ــي از  ــت كه ناش وهابيت در زمان حاضر از منابع مالى قابل توجهى برخوردار اس
قدرت نفت و ثروت فراوان كشور عربستان است و به اعتراف كشورهاى صنعتى 
ــترين و بزرگ ترين مخازن نفتي جهان تسلط دارد. از آنجا  دنيا، وهابيت بر بيش
كه بيشترين تجمع وهابى ها در عربستان سعودى است سرنوشت و منافع بخش 
عمده اى از مردم عربستان با خاندان سعودى گره خورده است. جمعيت خاندان 
آل سعود كه بيش از چهارهزار نفر هستند عمده مشاغل و پست هاى كليدى را 
ــر كشور عربستان در دست دارند. از طرف ديگر هيچ قانوني در مقابل  در سراس

پادشاه كه در مركز وهابيت قرار دارد، وضع نشده است.
آل سعود با توسل به خشونت و زور، مردم را به پذيرفتن آموزه هاي فرقه وهابيت 
ــكيل  ــيعه تش ــلمانان كه اكثريت آنها را ش ــرده و تنها عده كمي از مس وادار ك

مي دهد،  تسليم نشده اند.
وهابى ها نسبت به آيين ها و شعائر مذهبى سخت گيرى زيادى دارند و با تعمير 
ــل به اولياى الهى، نذر براى  ــاختن قبور پيامبران، زيارت قبور اموات، توس و س
ــفاعت و بزرگداشت آنها به طور جدى برخورد مى كنند.  درگذشتگان، طلب ش
ــخنرانى خطيبان در مساجد، به ويژه مسجدالحرام  تمامى كتاب ها، مجالت و س
ــجدالنبى(ص) كه چاپ و منتشر مى شود، درباره مباحث توحيد و شرك،  و مس

بدعت و نهى مردم در استفاده از دعا و توسل و شفاعت است.
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ــترش شعائر مذهبى وهابيت در موسم فريضه حج تمتع ديده مي شود.  اوج گس
به دليل اهميتى كه مسئله حج در بين مسلمانان جهان دارد و حضور ميليوني 
ــتقل به نام ”حج“  ــور، حاكمان سعودى وزارتخانه اي مس ــلمان در اين كش مس
ــكيل داده اند كه وظيفه اساسى و مهم آن رسيدگى به مسائل حج و حجاج  تش

است.
تمامى علما و دانشمندان وهابى بايد براي برگزارى مراسم آمادگى كامل داشته 
باشند و احكام و سؤاالت شرعى حاجيان را بر اساس فرقه وهابيت پاسخ گويند. 
ــه از وظايف عمده وزارت حج و  ــريفين يعنى مكه و مدين البته اداره حرمين ش
ــت. اين وزارتخانه به طور منظم كتاب ها و مجالتى براى  ــالمى اس ــئونات اس ش
معرفى مكان هاى تاريخى و اعمال مذهبى مسلمانان طبق مسلك وهابيت چاپ، 

منتشر و توزيع مى كند.
ــود مراكز علمى  ــردن مبانى فكرى خ ــتان براى نهادينه ك ــون در عربس وهابي
متعددى تأسيس كرده اند كه مهمترين وظايف آنها آموزش هاى اسالمى، چاپ و 
توزيع قرآن و كتب اسالمى، آموزش زبان عربى، كمك مالى به كشورها و اداره 
مؤسسات خيريه در سراسر جهان است كه تمام هزينه هاي آن توسط آل سعود 

تأمين مي شود. 
ــعود از تمامى امكاناتى كه از استخراج نفت به دست مى آيد،  حكام وهابى آل س
ــتفاده  ــعودى و آيين منحرف وهابيت اس ــتبدادى س در راه تبليغ حكومت اس
مى كنند. يكى از مهم ترين فعاليت هاى مراكز فرهنگي ـرسانه اى(راديو، تلويزيون 
و مطبوعات) تالش در معرفى نظام حكومتى آل سعود و آيين وهابيت به عنوان 
بهترين تشكيالت ادارى و مذهب مورد عالقه مردم و هماهنگ با قرآن و سنت 
ــت از اين رو هرگونه تحقيق و پژوهش كه همگام با اين برنامه ها باشد  نبوى اس
تهيه و تنظيم و منتشر مى گردد و هرگونه تأليف و تحقيقى كه موافق با مذاهب 
ــيع دوازده امامى باشد به عنوان انحراف از دين اسالم و  ديگر به ويژه مذهب تش

بدعت و كفر معرفى شده و مردم را از نزديك شدن به آن منع مى كند.
ــت كه  ــيس كتابخانه هاى مهم اس ــى ديگر از برنامه هاى جدى وهابيت تأس يك

تعدادى از اين كتابخانه ها به اين شرح است:
 -كتابخانه دانشگاه ”ملك سعود“ در شهر رياض با بيش از 11 ميليون جلد كتاب 
عربى و فارسى، 3000 نشريه ادوارى، 8600 نشريه دولتى و منابع كمياب خطى 

فراوان. 
-كتابخانه عمومى ”ملك عبدالعزيز“ داراى 200هزار جلد كتاب عربى، انگليسى و 
مجموعه زيادى از نسخه هاى خطى كمياب و نشريات ادوارى در موضوعات گوناگون.
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ــگاه اسالمى“مدينه منوره“ داراى 334هزار جلد كتاب، نشريه،   -كتابخانه دانش
پايان نامه، اساليد و ميكروفيلم در موضوعات گوناگون.

ــن اداره عمومى“ داراى بيش از يك ميليون و 770هزار جلد   -كتابخانه ”انجم
كتاب عربى، انگليسى و مجالت دوره اى و نشريات دولتى.

 -كتابخانه ملى ”ملك فيصل“ داراى 37هزار جلد كتاب به زبان عربى، انگليسى 
و فرانسه.

ــند  -و كتابخانه ملى ”ملك فهد“ كه در حال حاضر، بيش از 30هزار مدرك و س
پيرامون تاريخ عربستان و توسعه كشور سعودى نگهدارى مى كند. اينها از جمله 
ــتان  ــتند كه براى حفظ و نگهدارى از آثار وهابيت در عربس كتابخانه هايى هس

فعاليت دارند.
ــده به زبان هاى عربى،  ــت كه بخش مهمى از كتاب هاى منتشرش ناگفته پيداس
انگليسى، فارسى و اردو در چاپخانه ها غير از كتب قديمى پيشوايان سلفى گرى 
مانند ابن تيميه، ابن القيم، ابن كثير و محمدبن عبدالوهاب، اختصاص به رد عقايد 
مذهب شيعه و دشمنى و ضديت با آن به ويژه پس از انقالب اسالمى ايران دارد 
ــتور حاكمان وهابى با جديت زيادى آنها را چاپ و در داخل  ــران با دس كه ناش
عربستان و خارج از آن در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان البته بيشتر به صورت 

اهدايى توزيع مى كنند. 
يكى از مسائل مهمى كه در بيشتر اين كتاب ها به چشم مى خورد و نويسندگان 
ــئله اختصاصى دانستن تفسير اسالم و سنت  وهابى آن را مطرح مى كنند، مس
ــت و هرگونه  ــاكنان آن اس ــريفين) و علما و س نبوى به مركز وحى(حرمين ش
عقيده و فكرى را كه خارج از محيط حرمين در سراسر جهان مطرح شود، باطل 
ــمندان وهابى خود را متوليان و مفسران جهان اسالم مى دانند و  مى دانند. دانش
ــمندان جهان اسالم  داعيه رهبرى آن را دارند. آنان با فراخوانى متفكران و دانش
ــه) در راه اين هدف تالش  ــتن امكانات(كتابخانه و بودج ــا در اختيار گذاش و ب

مى كنند.
تربيت مبلغان مذهبى داخلى و خارجى در دانشگاه هاى عربستان جايگاه ويژه اى 
ــى كه پس از طى دوره  هاى الزم، آيين و مرام وهابيت را فرا گرفته  دارد؛ مبلغان
ــيع به خصوص ايران اسالمى به  و براى معرفى وهابى گرى و مبارزه با افكار تش
ــر دنيا اعزام مى شوند. فعاليت هاى تبليغى وهابيان در مناطق شيعه نشين  سراس

منطقه شرقى عربستان مانند قطيف، احساء، دمام و ظهران نيز كم نيست.
بنابراين تبليغ وهابيت در كشورهاى اسالمى مسئله اي واقعاً جدى است. در چند 
سال گذشته از سوى دستگاه هاى تبليغاتى و انتشاراتى و مراكز علمى و تبليغى 
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وهابيت صدها و بلكه هزاران جلد كتاب و نشريه در تبليغ وهابيت و دشمنى با 
تشيع و اهل بيت(ع) چاپ و در كشورهاى ايران(مناطق سنى نشين شرق و غرب) 
ــتان، مصر، ليبى، الجزاير،  ــتان، عراق، سوريه، لبنان، هند، اردن و افغانس پاكس
ــتان و كشورهاى قاره اروپا و  ــورهاى آسياى ميانه، تاجيكس مغرب، تركيه، كش

امريكا توزيع و تبليغ شده و مى شود.
ــر ديگر طيف عملكرد فرقه وهابيت،  عملكرد ناصواب و همراه با خشونت  اما س
اين فرقه است كه به اسم اسالم و دفاع از دين خدا، در كشورهاي اسالمي شاهد 
هستيم. مفتي هاي اين فرقه به خود اجازه مي دهند كه به داليل واهي و به دور 
ــي كه دم از اطاعت آن مي زنند خون هزاران زن و  ــل و منطق و حتي دين از عق

مرد و كودك و پير را بر زمين بريزند.
ــوريه بر كسي پوشيده  ــور س اقدامات اخير اين فرقه منحرف به خصوص در كش
ــت. از طرفي در كشورهاي مسلمان پاكستان و افغانستان و حتي عراق كه  نيس
ــركردكان وهابي با فتوي تكفير شيعه،   ــت،  س ــيعه جدي و پررنگ اس حضور ش

مريدان به خواب رفته خود را تشويق به كشتار و قتل عام شيعيان مي كنند.
البته فرقه ضاله وهابيت در كشور ما به داليل امنيتي باال و قرارداشتن شيعه در 
اكثريت،  جوالني براي عملكرد سبعانه خود نيافته است اما تالش دارد با استفاده 
ــور ما به خصوص سنى مذهبان ساكن در مناطق مرزى  از تبليغات بر مردم كش
تأثير بگذارد.  هموطناني كه از تبليغات سعوديان وهابى در امان نيستند  و اين 

مسئله پس از پيروزى انقالب اسالمى تشديد شده است. 
 متأسفانه در كشور ما هم وهابيت از حسن نظر هموطنان اهل سنت سوءاستفاده 
ــت كه كتاب هاى ابن تيميه و  ــده اس ــان ديده ش كرده و در مدارس علميه ايش
ــالب تدريس و ديگر كتاب هاى  ــكار براى ط محمدبن عبدالوهاب به صورت آش
وهابيان به صورت اهدايى ميان طالب و روحانيان منطقه توزيع مى شود. جزاير 
قشم و كيش به دليل نزديك بودن به كشورهاى خليج فارس و استفاده از راديو و 
تلويزيون هاى منطقه كه مسلك وهابيت را تبليغ و از نظام شيعى حاكم بر ايران 
انتقاد و بدگويى مى كنند نيز در معرض آسيب و حتى خطر گرايش قرار دارند.

فرقه وهابيت در اين انديشه است كه روزي بتواند از برادران اهل سنت در جهت 
ــاءاهللا به لطف خداوند و  ــتفاده كند كه ان ش ــي خود اس تحقق بهره هاي سياس
زيركي اين عزيزان دشمنان اين مرزوبوم به لحاظ آگاهي باالي سياسي برداران 

اهل سنت هيچگاه به آرزوي خود نخواهند رسيد.
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بازشناسی مبانی فکری ”انجمن حجتیه“

ــدن صنعت نفت و قبل از كودتاى 28 مرداد در  انجمن حجتيه پس از ملى ش
سال 1331 با نام انجمن ضدبهائيت آغاز به كار كرد. بازخوانى تاريخ اسالم نشان 
ــلمانان شده  ــته اكثر ضرباتى كه متوجه مس مى دهد كه در طول14 قرن گذش

ناشي از كج فهمى هاى بخشى از مسلمانان بوده است. 
ــادت، تنگ نظرى و  ــق جهالت با عب ــن جرياناتى تلفي ــده ويژگى هاى چني عم
ــعارى نه قلبى است يعنى ايمان منهاى معرفت كه به گفته  پيروى هاى صرفاً ش
ــتفاده منافقان از دلسوزى هاى جاهالنه  شهيدمطهرى هميشه منجر به سوءاس
شده است. نتيجه قوت گرفتن آنها استحاله اسالم، حذف محتوا و ماندن پوسته 

تو خالى خواهد بود. 

  انگيزه ”شيخ محمود حلبي“ از تأسيس انجمن حجتيه
در اينكه چرا ”شيخ محمود ذاكرزاده تواليى“ معروف به ”حلبى“ اقدام به تشكيل 
اين انجمن كرد، ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. به هر حال، انجمن حجتيه با 
نام ”انجمن ضد بهائيت“ در سال 1331 تأسيس و سپس در سال 1336 با تدوين 
ــماً آغاز كرد. ــنامه، كار خود را با نام ”انجمن خيريه حجتيه مهدويه“ رس اساس

در اين اساسنامه هدف از تأسيس انجمن، تبليغ دين اسالم و مذهب جعفرى و 
دفاع علمى از آن با رعايت مقتضيات زمان اعالم شد. از مهمترين نكات، تأكيد 
بر عدم دخالت انجمن در امور سياسى بود: «انجمن به هيچ وجه در امور سياسى 
ــى را كه در زمينه هاى  ــئوليت هر نوع دخالت ــت و نيز مس مداخله نخواهد داش
سياسى از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گيرد، بر عهده نخواهد داشت».
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  عملكر انجمن قبل از انقالب اسالمى
ــت كه در طول دوران فعاليتش مورد تأييد مراجع بوده است.  انجمن مدعى اس
اين مطلب متأثر از ماهيت مذهبى انجمن و خطر بهائيت در آن برهه بوده است. 
البته در اين بين نمى توان از نقش و تأثير سؤاالت جهت دارى كه انجمن جهت 

تأييد خود از مراجع پرسيده است صرف نظر كرد.
انجمن در خالل مبارزات به واسطه ديد بسته خود نسبت به مرجعيت، حضرت 
ــرعاً ملزم به  ــان مى ديد لذا خود را ش ــاير مراجع، يكس امام خمينى(ره) را با س
حضور در مبارزات نمى دانست و حتى در جهت استحكام پايه هاي نظام طاغوتي 

شاهنشاهي به تقابل و تمسخر مبارزات نيز مى پرداخت.

  عملكرد انجمن حجتيه پس از انقالب
ــود و از هرگونه  ــردرگم ب ــالمى تا مدت ها س انجمن پس از پيروزى انقالب اس
ــنامه  خود ظاهراً  موضع گيرى خوددارى مي كرد اما پس از مدتى با اصالح اساس

سعى در همراهى انقالب داشت اما شواهد چيز ديگري را نشان مي دهد.
انتقادهاى بسياري پس از انقالب متوجه انجمن شد كه ناشي از وجود اليه هاى 
ــكيل شده  ــه اليه افراد تش مختلف انجمن بود؛ عده اى معتقدند كه انجمن از س
ــاهى كه يا مغرض بودند و يا  ــته به رژيم ستمش ــت، اليه اول، عناصر وابس اس
كج فهم. اليه دوم، عناصر عافيت طلب و اليه سوم هم اشخاص مؤمن و مسلمانى 

كه در تشخيص راه اشتباه 
كرده بودند.

  تعطيلى انجمن
انجمن در پى سخنان حضرت امام خمينى(ره) در بيانيه اى كه سراسر نشان از 
ــات فكرى و اعتقادى آنها با خط امام دارد، در تاريخ 1/5/1362 تعطيلى  اختالف

خود را اعالم كرد.
 انجمن در اين بيانيه قبول نمى كند كه مخاطب حضرت امام(ره) است و تأكيد 
ــد. همچنين از  ــخنان نمى دان ــه هيچ وجه خود را مصداق اين س ــد كه ب مى كن
تعطيلى انجمن اظهار تأسف كرده و اميدوار است كه خدمات 30 ساله آنها مورد 
رضايت حضرت بقيه ا...(عج) باشد، گويى حضرت امام(ره) مانع از خدمت رسانى 
آنها شده است! ضمن اينكه در اين بيانيه، انجمن را منحل نكرده بلكه تنها اقدام 

به تعطيلى آن كه امرى موقتى است مى كند. 
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  نگاه انجمن نسبت به انديشه مهدويت و ظهور
در نگاه انجمن حجتيه اعتقاد به حضرت صاحب الزمان(عج) در محبت و دوستى 
ــده است. در مجموعه نوشته ها و  امام  معصوم و صرفاً تبعيت عبادى خالصه ش
خطبه هاى اعضاى انجمن هيچ نشانه اى از ساير ابعاد انتظار به چشم نمى خورد.

در ديد انجمن حجتيه ظهور امام زمان(عج) واكنشى است به توسعه ناهنجارى هاى 
ــد حاكمان و محكومان. حال آنكه در حقيقت ظهور  اجتماعى و مظالم و مفاس
ــت آنان و به  حضرت حجت پس از امتحان انواع حكومت ها و حاكمان و شكس
ــوى مردم است كه در جهت  وجود آمدن زمينه پذيرش حكومت حضرت از س
ــتضعفين صورت مى گيرد. به عبارت  تحقق آرمان انبيا و معصومين و نجات مس

ديگر، حكومت حضرت نه سلبى بلكه ايجابى است.

  جهاد و مبارزه در ديدگاه انجمن
از آنجا كه انجمن ظهور را نتيجه گسترش فساد مي داند و در پى آن به تشكيل 
ــالمى قبل از ظهور اعتقاد ندارد، چيزى به عنوان مبارزه هم برايش  حكومت اس
معنا ندارد. از بديهى ترين مؤلفه هايى كه از فعاليت هاى انجمن استخراج مى شود، 
بحث ديندارى خنثى است. بدين معنى كه ديندارى، هيچ خطرى براى ديندار 
ــازد. در اين ديندارى نه كسى كشته  ــت و با همه مى س ــاز نيس ندارد، دشمن س

مى شود، نه زندان مى رود، نه اسير مي شود و نه شكنجه.
بهائيت كه انجمن به اصطالح 30 سال با آن مبارزه كرد در يك حركت ريشه اى 
و بنيانى امام خمينى(ره) در هم پيچيد و از بين رفت و دست بهائيت با سرنگون 
ــد و اينجاست كه حقيقت  ــدن حاكميت پهلوي،  از امورات حكومتي قطع ش ش
مبارزه آشكار مى شود. بر اين اساس روند فعاليت ها و به اصطالح مبارزات انجمن 

از اين زاويه به شدت مورد نقد است.

  مبارزه با معلول ها به جاى علت ها
انجمن روزگارى بهائيت را به عنوان اصلى ترين دشمن تشخيص داد و اقدام به 
مبارزه با آن كرد اما چگونه است كه وزراى بهائى شاه، سرمايه داران بهائي چون 
ــران بهائي و... هيچگاه مورد نقد و برخورد و مبارزه انجمن  ــال و هژبر، افس پاس
ــرار نگرفتند؟ در آن زمان بيش از نيمى از وزراى كابينه پهلوى بهائى بودند و  ق
انجمن حجتيه جهت مبارزه با بهائيت از همين رژيم اجازه مى گرفت! اگر ريشه 
بهائيت، اسرائيل و امريكا و انگليس بود چگونه است كه انجمن هيچگاه با علت 

بهائيت يعنى امريكا و اسرائيل مبارزه نكرد؟!
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  دين و سياست
ــت و  ــى مى پنداش ــن پيش از پيروزى انقالب، مبارزه با رژيم را كار سياس انجم
ــان  ــت دخالت نمى كنند و اين جزء اساسنامه ش ادعا مى كرد كه آنها در سياس
ــت. دليل اصلى شكل گيرى اين تفكر به مسائل شخصى شيخ محمود حلبى  اس
برمى گردد و آنچه در اساسنامه آنها آورده شده نيز از همان جا نشأت مى گيرد. 
ــت از اعضاى خود  انجمن حتى در برهه اى از زمان براى عدم دخالت در سياس

تعهد كتبى اخذ مى كرده است.

  نگاه نسبت به مرجعيت
از ديگر ادله اى كه انجمن براى سكوت خود و عدم شركت در مبارزات و سكوت 
ــت. آنها خود را پيرو  ــال جنايات رژيم پهلوى مى آورد بحث مرجعيت اس در قب
مرجعي مي دانند كه به مبارزه حكم نداده است. شهيد مطهرى در قبال اينگونه 
تقليد مى فرمايد: «تقليد بر دو نوع است: ممنوع و مشروع. يك نوع تقليد است 
ــت كه ممنوع است. اخيراَ  كه به معناى پيروى كوركورانه از محيط و عادت اس
در بعضى از مردم كه در جستجوى مرجع تقليد هستند مى گرديم كسى را پيدا 
كنيم كه آنجا سر بسپاريم، مى خواهم بگويم تقليدى كه در اسالم دستور رسيده 
است سر سپردن نيست، چشم باز نگه داشتن است. تقليد اگر شكل سرسپردگى 

پيدا كرد هزارها مفاسد پيدا مى كند...». 
امام خمينى(ره) نيز در بخشي از كتاب واليت فقيه خود مى فرمايند: «اسالم را به 
ــل جوان تصور نكند كه آخوندها در گوشه نجف يا قم  مردم معرفى كنيد تا نس
دارند احكام حيض و نفاس مى خوانند و كارى به سياست ندارند و بايد سياست 
ــد. اين را كه بايد ديانت از سياست جدا باشد و علماى اسالم  از ديانت جدا باش
در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند».

  ديدگاه انجمن نسبت به تشكيل حكومت اسالمى قبل از ظهور
انجمن بر اساس كج فهمى از برخى احاديث و ادعيه، معتقد است كه مبارزه و به 
تبع آن تشكيل حكومت قبل از ظهور امام زمان(عج) باطل است. به عنوان مثال 
ــتناد مى كنند: «تا ظهور امام قائم ما زمانش  آنها به حديثي از امام صادق(ع) اس
ــد خروج نكرده و نخواهد كرد احدى از ما براى دفع ظلم و جور آنها و  فرا نرس
ــهادت بشود و هر كه قيام كند جز آنكه  اقامه حق جز آنكه مبتالى به قتل و ش

بر غم و اندوه ما و شيعيان بيفزايد كارى از پيش نبرد».
بر اين اساس انجمن معتقد است كه حكومت نمى تواند بر مبناى عدالت شكل 
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بگيرد و بايستى بر مبناى عصمت پايه ريزى شود. 
ــتناد به اين حديث، كنار گذاشتن حجم انبوهى از  مهمترين ايراد مطرح در اس
ــلمانان و منتظران تأكيد دارند و علم  ــت كه بر مبارزه مس احاديث و رواياتى اس

كردن حديثى است كه حتى در سند آن نيز ترديد وجود دارد.
اما در قبال دليل دوم مبنى بر ضرورت وجود معصوم، بايد گفت كه بحث حكومت 
در اسالم بحث وظيفه است. حضرت امام خمينى(ره) در كتاب شريف واليت فقيه 
در يك فصل به طور مفصل به بحث پيرامون ضرورت تشكيل حكومت اسالمى 
مى پردازند. ايشان مهمترين داليل ضرورت تشكيل حكومت اسالمى را ماهيت و 
كيفيت قوانين اسالم و ضرورت اجراى آن، نيازمندى اجراى احكام به وجود نظام و 
حكومت و لزوم پيروى از سنت و رويه رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) مى دانند.

  ديدگاه انجمن نسبت به واليت فقيه
واليت فقيه مورد تأييد انجمن در حقيقت همان واليت عامه مراجع است. يعنى 
ــم واليت دارد. به عبارت  ــه همه مراجع واليت دارند اعلم  فقها ه ــن اينك در عي
ــت. در نگاه آنان تزاحم  ــروعيت رهبرى فقط از كانال بقيه مراجع اس ديگر، مش
بين نظر مراجع و رهبرى به بحث تقليد و تكليف بازمى گردد. رهبرى و پيروى 
ــت. در  ــده اس از آن فقط در محدوده تبعيت از مراجع و تقليد از آنها محدود ش
ــده توسط امام خمينى(ره)، واليت فقيه، ناقض  حالى كه در واليت فقيه تبيين ش
واليت مراجع بوده و در موارد اختالفى، نظر ولى فقيه اولى بر نظر مراجع است.

ــه براى جهاد و  ــت ن ــل، نماز، وضو و... اس ــدگاه انجمن، مرجع براى غس در دي
ــدگاه امام خمينى(ره) اصوالً از  ــروف و حكومت و... . حال آنكه در دي ــر به مع ام
شرايط مرجع، برخوردارى از بينش سياسى و اجتماعى است و مرجع براى همه 
ــت. واليت فقيه  ــت و رأى ولى فقيه در اين حوزه ها ناقض رأى مراجع اس اينهاس
ــد ناظر بر  ــالمى باش ــتر از آنكه ولى و حاكم جامعه اس مورد تأكيد انجمن بيش

اجراى احكام دينى است.

  دين عوامانه
از جمله ايرادهاى تئوريك واردشده به انجمن، ترويج نگاه عوامانه نسبت به دين 
ــعى مى كردند براى برخى  ــت. يعنى دنبال تحليلى عوامانه از دين بوده و س اس
ــائل دينى توجيهات عوامانه بياورند. به عبارت ديگر، مى كوشيدند تقاضا،  از مس
خواسته ها و تمايالت خودشان را با مسائل دين جمع كنند و به نوعي ديندارى 

برسند كه مورد قبول خودشان است.
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ــى احكام از جمله دو  ــاختن توجيهات عوامانه براى برخ ــود اين عمل در س نم
ــفه درست كردن براى برخى اعمال مانند حج بود.  برابر بودن ارث مرد و يا فلس
حتى گفته مى شود كه برخى بازاريان، تفسير قرآن و يا فلسفه احكام مى گفتند. 
ــت تفسير قرآن و احاديث، كار متخصصان و دين شناسان است. البته  بديهى اس
ــت، صحبت از وجود يك حقيقت حاكم  اين به معنى انحصارى كردن دين نيس

بر قرآن و روايات است كه تحليل هر كسى صحيح نيست.
يكى ديگر از نشانه هاي اين امر استناد بيش از حد انجمن به خواب و جايگزينى 
ــت. سراسر نوشته هاى انجمن، سرشار از نقل خواب  ادله عقلى با نقل خواب اس
ــت و معمول بوده كه انجمن براى اثبات حقانيات و صحت اعمال  و كرامات اس
خود به خواب متوسل مى شده است. البته كرامات و رؤياهاي صادقه صحت دارد 
ــاختن آن به جاى ادله عقلى است. حذف ادله عقلى و  اما بحث در جايگزين س
ــان هايى را  جايگزينى آن با خواب، قدرت تفكر و تعقل را گرفته و در نهايت انس

بار مى آورد كه ايمان منهاى معرفت دارند.
ــت كه گاه كند بوده و  ــته اس انجمن حجتيه بعد از انقالب هم فعاليت هايي داش
ــالي است كه فعاليت گروه منسوب به انجمن حجتيه بيش از  گاه تند اما چندس
گذشته به چشم مي خورد. فعاليت هايي كه بيشتر آنها  برخالف ادعاي اوليه در 

باب شكل گيري انجمن حجتيه،  سياسي هستند. 

مصداق هايي ديگر در باب فعاليت انجمن حجتيه:
ورود انجمن حجتيه در انتخابات سال 92

يكى از جديدترين فعاليت هاي سياسي انجمن حجتيه، ورود اين جريان به عرصه 
انتخابات رياست جمهوري سال 1392 و بدنه دولت است.

ــال اتاق بازرگاني و از طريق  ــن منحرف حجتيه، رايزني هاي خود را از كان انجم
يكي از عناصر خود به نام ”محمد.ن“ براى نفوذ در دولت آينده پيگيري مي كند. 
ــي از كانديداها، محمد.ن را در  ــتا پيش از برگزاري انتخابات يك در همين راس
ــرح نيز براي تنظيم  ــود و بعضي از كانديداهاي مط ــتاد خود به كار گرفته ب س
ــتند. البته شنيده شده است  برنامه هاي اقتصادي خود با اين فرد مذاكراتى داش
ــي  ــت هاي حساس ــور منتخب نيز قصد دارد از اين فرد در پس ــه رئيس جمه ك

استفاده كند.
ــت كه سران اين گروهك منحرف همواره ادعا مى كنند كه در  اين در حالي اس
ــي دخالتي ندارند و اين امر را مخالف رويه شيخ محمود حلبي،  ــائل سياس مس

رئيس متوفي انجمن حجتيه مي دانند.
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حجتيه نوين در دانشگاه ها
ــن“ با ارائه جزوه  ــركرده جريان ”حجتيه نوي ــا حكايت از آن دارد كه س خبره
ــر دوره اى مطالعاتى را در  ــار ديگ ــر“ ب ــه نام ”نظام عالم و نظام بش ــدى ب جدي
محيط هاى دانشجويى از سر گرفته است. ”ع.ى“ با سخنرانى در ميان جوانان و 
ــجويان دانشگاه هاى تهران اعتقاداتى التقاطى و خارج از چارچوب  به ويژه دانش
اهل بيت را ترويج داده و در بدعتى آشكار نسبت به اركان دين گفته است: اصول 
ــده و نبايد امورى مثل توحيد، عدل، امامت و...  دين در دوران غيبت تحريف ش

را از اصول دين دانست. 

انجمن حجتيه روي ديگر سكه تشكيالت بهائيت
يكي از شبكه هاي غيرقانوني انجمن منحرف حجتيه با هدايت سران اين گروهك 
ــلمان در جلسات فرقه  ضاله بهائيت به زعم  با نفوذ دادن تعدادي از جوانان مس
ــن اقدامي غيرقانوني، با تبعاتي  ــود در صدد مقابله با اين فرقه برآمدند اما اي خ

منفي است.
ــت آمده متأسفانه اقدام گروهك غيرقانوني انجمن حجتيه   برابر اطالعات بدس
ــده و  ــد عديده اخالقي و عقيدتي ش ــدن جوانان مذكور به مفاس باعث آلوده ش
پيامدهاي سوئي در بر داشت. چراكه جلسات فرقه ضاله بهائيت آلودگي زيادي 
به مفاسد داشته و اين افراد مسلمان مجبور بودند در آن خود را همرنگ جماعت 

نشان دهند و معاشرت هايي خارج از چارچوب شرعي داشته باشند.
از سوي ديگر نفوذ دادن جوانان و نوجوانان مسلمان به درون جلسات فرقه ضاله 
بهائيت اين توهم و شائبه را در تشكيالت ايجاد مي  كند كه آنها موفق به جذب 
ــلمانان شده و همين امر باعث تقويت انگيزه هاي مبلغان فرقه ضاله بهائيت  مس

مي شود.
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بازخوانی تکنیک های مدعیان دروغین مهدویت

ــرايطى كه هر كس مى تواند با شيوه ها و  ــره از ناسره در ش ــايد شناخت س   ش
شگردهاى خاص خود حقيقت را وارونه جلوه  دهد، كمى سخت باشد اما آگاهى 
ــناخت حقيقت  ــگردهاى مدعيان دروغين مى تواند به ما در ش از ترفندها و ش

كمك كند. در اينجا به برخى از اين روش ها اشاره مى شود.
  1. سوء استفاده از احساسات و عواطف مريدان

ــاده رويى و لبخند و حتى اهداى هداياى كوچك، سعى  مدعيان دروغين با گش
ــانى كه با ما  در جلب عاطفه و فتح قلوب مريدان دارند. پس بايد در مقابل كس
رابطه دوستى برقرار مى كنند، هوشيار باشيم و اگر در اين دوستى ها به انحراف 

يا مسائل غيرشرعى برخورد كرديم، به سادگى از كنار آن نگذريم.
  2. سوءاستفاده از گرايشات معنوى مردم

امروزه بشر از جامعه مدرن خسته شده و به شدت تشنه مسائل معنوى است. يكى 
ــود، توجه به قرآن و عترت  از مواردى كه باعث ارتقاى آدمى در معنويات مى ش
است لذا افراد مدعى با مقدس نمايى و ظاهرسازى ، طورى برنامه ريزى مى كنند 
كه مخاطب را جذب كنند. آنها حتى با دادن نسخه ها و دستورالعمل هاى سير و 
سلوك و برپايى جلسات تزكيه نفس، اقدام به برگزاري برنامه هايى مى كنند كه 

بعضاً خالف شرع هستند.
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  3. انجام كارهايى با جاذبه هاى كاذب عرفانى
ــازى هاى معنوى و بيان كلمات سحرآميز، طورى  ــتفاده از فضاس مدعيان با اس
ــلوك رسيده اند. اغلب  ــير و س وانمود مى كنند كه گويى به مراحل خاصى از س
ــتاويز قراردادن لباس  آنها با چهره اى فريبنده و ظاهرى غلط انداز و حتى با دس
مقدس علما و روحانيون و ايجاد چهره اى مذهبى و عرفانى براى خود و نيز ايراد 

سخنرانى هاى عرفانى و معنوى سعى مى كنند افكارعمومى را فريب دهند.
  4. ارائه دستورالعمل هاى كذايى براى سير و سلوك

افراد شياد، با بيان اينكه داراى تقوايى فوق العاده  هستند، به مريدان خود توصيه 
مى كنند كه براى تزكيه نفس، گوشه گيرى كنند و براى اين كار، دستوراتى نيز 
ــتورالعمل هاى  به آنها مى دهند و بعد، زمانى كه مخاطبان هيچ نتيجه اى از دس
آنان نگرفتند، با مقدس نمايى مي گويند كه «در وجود تو مشكالت و ناپاكى هايى 
ــت» يا «مورد آزمايش هستى» اما هيچ وقت حاضر نمى شوند اعتراف كنند  هس

كه دستورات آنها هيچ مبناى شرعى و علمى نداشته است.
  5. سپردن مأموريت هاى ويژه يا اعطاى شخصيت كاذب به مريدان

هر انسانى نسبت به كسى كه به او محبت و توجه كرده است، احساس تمايل و 
مديون بودن مى كند. افراد مدعى براى اينكه اهداف خود را به سرعت جلو ببرند، 
با نشان كردن افراد ساده لوح و زودباور، ضمن شناسايى توانمندى آنان، وظايفى 
را به آنها محول مى كنند و چنان القا مى كنند كه اين يك مسئوليت الهى است 
و اگر كار بدى باشد، تأكيد به پنهانكارى هم مي كنند. آنها با دادن القاب مختلف 
و گاه عجيب و غريب به مريدان خود، به آنها شخصيتى كاذب مى دهند و آنان 

را تشويق به ادامه كار مى كنند.
  6. ترويج اباحه گرى و تكليف گريزى

ــت ايمان را به سمت خود جذب  برخى از مدعيان دروغين براى اينكه افراد سس
ــالم مى كنند و در مقابل، آنان را به  ــد، تكاليف واجب را براى آنان حرام اع كنن
ــرعى ندارد، سفارش مى كنند. اين شيوه، به خصوص درباره  اعمالى كه جنبه ش
جوانان غيرمقيد زياد استفاده مى شود. در برخى موارد، حتى اختالط زن و مرد 
و مسائل غيراخالقى، راهى براى پيشرفت عرفانى معرفى شده است و برخى افراد 

هم در اين مسير به انحرافات اخالقى كشيده شده اند.

ــوارد زير خالصه  ــه علما و بزرگان دينى كه در م ــرد صحيح ب ــدم رويك   7. ع
مى شود:

الف) عالِم گريزى و مبارزه با اشخاص موجه.
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ب) سوءاستفاده از نام و اعتبار مراجع و بزرگان دينى.
  8. توجه بيش از حد به خواب و مكاشفه.

ــياد معموالً به تعبير خواب  نيز گرايش دارند اما به صورت غيراصولى و  افراد ش
ــاس خوشامد افراد، مطالبى را ارائه مى كنند كه واقعيت ندارد. آنها با  تنها بر اس
ــتداللى  توجه دادن مريدان خود به خواب و رؤيا، آنان را از منابع وحيانى و اس
ــا رد نبوده و كامًال  ــورى ارجاع مى دهند كه قابل اثبات ي ــد و به ام دور مى كنن

سليقه اى هستند.
ــان هاى مخلص، رابطه خود را با عقل، شريعت و منطق بيشتر كنند، به  اگر انس
كسانى كه با عقل و شريعت سر جنگ دارند، گرايش پيدا نمى كنند. اگر سطح 
ــبت به مسائل دينى ارتقا ندهيم، افراد دروغگو با شيوه هاى  معرفتى خود را نس
ــيوه ها و  ــون، ما را جذب خود كرده و از خدا دور مى كنند. پس بايد با ش گوناگ

ترفندهاى افراد مدعى آشنا شده تا بتوانيم سره را از ناسره تشخيص دهيم.

در اين رابطه نيز مصداقي ارائه مي شود: 
دستگيرى 20 امام زمان قالبى 

 طى چند سال گذشته، افراد منحرفي با سوءاستفاده از احساسات مردم، خود را 
مرتبط با امام زمان(عج) معرفى كرده و در واقع به دنبال اهداف شوم و افراطى 
خود بوده اند. عمده اين افراد كه بى سواد هستند در چند سال گذشته از عنوان 
ارتباط با امام زمان(عج) سوءاستفاده كرده و مردم را به انحراف مي كشاندند كه 
ــدند. يك منبع آگاه در اين خصوص  ــيارى مسئوالن ذيربط دستگير ش با هوش
ــش از 20 نفر با عنوان مدعيان دروغين  ــته بي اعالم كرد كه در يك ماهه گذش

امام زمان(عج) دستگير شده اند.
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فصل دوم

بازشناسی ”عرفان حلقه“

فرقه عرفان حلقه از سال 1376 توسط فردى به نام ”محمدعلى طاهرى“ رسماً 
فعاليت خود را آغاز كرد.

ــت ترويج افكار و  ــود، جه ــناخته مى ش ــن فرد كه با نام مهندس طاهرى ش  اي
باورهاي خود اقدام به راه اندازى كالس هايى كرد. وى هيچگونه سابقه مطالعاتى، 
ــى و تحصيالتى چه آكادميك و چه حوزوى ندارد. او حتى توان قرائت  پژوهش

قرآن را هم ندارد. 
ــپس مدعى  ــمان (دريافت درونى) و س ــدا مدعى دريافت داده هايى از آس او ابت
بنيانگذارى مشربى عرفانى شد. پس از مدتى وي مدعى درمان و فرادرمانى شد 
ــوند. اين  ــكيالت او درمانگر مى ش و اعالم كرد كه مردم با ورود به حلقه هاى تش
ــد، با سلسله رايزنى هايى كه با سازمان  فرقه براى اينكه وجهه قانونى داشته باش
ــال 1385 مجوز يك سازمان مردم نهاد (NGO) را  ــت در س ملى جوانان داش

كسب كرد كه به دليل تخلفات گسترده مجوزش تمديد نشد. 
او همچنين ادعا مى كرد كه ساعات خاصى به عنوان ساعت باز شدن شعور كيهانى 
ــبكه  ــى مى توانند به اين ش وجود دارد و در آن لحظات همه مردم با هر گرايش
ــده اى را فريب داد.  ــوند. ادعاهاى پوچ و به ظاهر جذاب وى، ع ــت وصل ش مثب
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ــا دل هاى صاف به گمان اينكه طاهرى  ــتجوگر معنويت ب عده اي از جوانان جس
فرد ايده آل آنهاست به وى روى آوردند. كم كم شبكه اى از افراد به عنوان حلقه 

اداره كننده فرقه شكل گرفت.
افرادى به عنوان ”مستر“، مسئول اداره كالس هاى طاهرى شدند و شبكه هرمى 
ــروع به درآمدزايى كرد و  ــكيالت سازماني او شكل گرفت و تشكيالت ش و تش
ــت عنوان آموزش عرفان، بدون مجوز و به صورت غيرقانونى مبالغ هنگفتي  تح

پول نامشروع كسب كرد.
ادعاهاى سركرده فرقه

يكى از مهمترين ادعاهاى سركرده اين است كه قدرت اتصال دهندگى به شعور 
ــعور كيهانى  ــان را در كره زمين به جريان ش كيهانى را دارد يعنى مى تواند انس

وصل كند و بدين ترتيب با ايجاد يك حلقه، عرفان حلقه شكل مى گيرد. 
ــت و اينكه آنها مى توانند افراد را به  ادعاى ديگر اين فرقه، قدرت فرادرمانى اس
شعور كيهانى يا شعور الهى متصل كرده و سپس با آن شعور الهى، بدن افراد را 

اسكن كنند و بدين وسيله بيمارى آنان را شناسايى كرده و شفا دهند. 
ــت و مدعى است: «ما قدرتى  ــركرده فرقه قدرت تفويض براى خود قائل اس س
ــيطان و موجودات غير ارگانيك داريم و اين تشعشع دفاعى را  براى مقابله با ش
ــم به افراد ديگر نيز تفويض كنيم». فرقه پس از پايان كالس هاى خود  مى تواني
پايان نامه هايى را به شركت كنندگان مى دهد و افراد پس از آن يك دوره كالس 
با عنوان ”تشعشع دفاعى“ را نيز پشت سر مى گذارند و اگر كسى اين دوره را با 
موفقيت طى  كند به وى مدرك تشعشع دفاعى داده مى شود و تأكيد مى كنند 

كه خود اين مدرك نيز داراى خواصى است كه بايد به آن احترام گذاشت. 
اين فرقه ادعاى رسانيدن انسان ها را به كمال دارد و عرفان را به دو دسته ”عرفان 
ــمت عرفان كمال  ــيم مى كند و مى گويد: «ما قس كمال“ و ”عرفان قدرت“ تقس
هستيم و عرفان هايى كه مى آيند و از اين موضوع استفاده شخصى مى كنند به 
عرفان قدرت مربوط هستند كه در دسته عرفان شيطانى قرار دارند و ما آماده ايم 

كه با گسترش شبكه، با شعور شيطانى مقابله كنيم».

  شاخص هاى فرقه اى
سركرده فرقه، محمدعلى طاهرى، مثل ديگر فرقه هاي نوظهور خودانتصابى بوده 
ــخص و فرد مى كند. سركرده فرقه  و همانند فرقه هاى ديگر افراد را دعوت به ش
ــت و تمام توجه ها در  ــده اس ــن و مهمترين فرد براى افراد جذب ش محبوب تري
ــركرده و  ــتورات س ــود و اعضا در جهت اطاعت از دس فرقه به وى جلب مي ش



56

  
  

ــپردگي تام به او حركت مي كنند. آنها كوركورانه از سركرده فرقه حمايت  سرس
مى كنند. ساختار و روابط حاكم بين اعضا و سركرده فرقه به صورت هرمى و از 
باال به پايين تنظيم شده است. فرقه دست به آزمايش هاى غيرمجاز بر روي اعضا 
ــازى براى جذب و كنترل  ــد و بدون آگاهي اعضا از تكنيك هاى مجاب س مي زن
آنها استفاده مي كند و به فرد چنين القا مى كند كه اگر به درجات باالى كمال 
برسد، اين فرقه است كه او را به اين كمال رسانده و باعث شده كه اين آگاهى 

را به دست آورد. 

  عملكرد تبليغاتى
ــورت هرمى بوده و فرد حاضر در كالس هاى  ــوه تبليغ در عرفان حلقه به ص نح
عرفان حلقه بايد هر هفته حداقل دو نفر را با اين نوع عرفان آشنا مي كرد و نتايج 
ــي  ــتر گزارش مي داد. اين فرقه عالوه بر فعاليت آموزش آن را هفته بعد به مس
ــت آوردن وجهه قانوني، با مراكز آموزشي و  ــكيالتي براي تبليغات و به دس تش
ديني نيز ارتباط برقرار كرد. اين فرقه با چاپ چندين كتاب و راه اندازي سايت ها 

و وبالگ هاي مختلف در فضاي مجازي فعاليت خود را گسترش داد.
جامعه هدف

ــا متمايز مى كند، اين  ــن فرقه كه آن را از برخى فرقه ه ــى از خصوصيات اي يك
ــانه گرفته است و افرادى كه توسط اين فرقه  ــت كه خواص و نخبگان را نش اس
ــانى هستند كه تحصيالت بااليى دارند و از قدرت  جذب مى شوند، معموالً كس
ارتباط گيرى با بسيارى از مراكز علمى، سياسى و ... برخوردارند. اين فرقه گاهى 
ــتراتژي داد و به جذب جوانان و دانش آموزان هم اقدام  در روند تبليغ، تغيير اس

كرد.

  تشكيالت فرقه
ــده برگزار مي كرد كه شامل دوره هاى  اين فرقه كالس هايى براى افراد جذب ش
شش جلسه اى است كه هفته اى يكبار به مدت دو ساعت برگزار مي شد. هزينه 
ــر دوره در حدود 50,000 هزار تومان بود و فرد پس از گذراندن اين دوره ها  ه
به مقام استادى نائل مى شد و تمام پول به جيب سركرده فرقه مى رفت. در اين 
دوره ها كه توسط اعضاى فرقه برگزار مى شد محدوديتى براى پذيرفتن كارآموز 
ــت و سياست مسئوالن و دست اندركاران فرقه اين بود كه هرچقدر  وجود نداش
ــترى شركت كنند، بهتر و مطلوب تر است و درآمدزايى بيشترى  مخاطبان بيش

صورت مى گيرد. 



57

  
  

  شگردها و تاكتيك ها
ــره مى گيرد و به  ــق و ارادت به ــتن، از ابزار عش ــراى جذب و نگه داش ــه ب فرق
ــد.  ــت مريد بايد تابع بى چون و چراى مراد باش مانند تمامي فرقه ها معتقد اس
ــده به  ــت كه از افراد جذب ش ــاى فرقه براي نفوذ در عضو اين اس از تاكتيك ه
صورت مستمر در تأييد فرقه و فعاليت هايش دستخط و امضاء مى گيرد. از ديگر 
ــركرده و مريدان نزديك او براى كنترل اعضا فرار از پاسخگويى  تاكيتك هاى س
است كه در واقع ناشى از خأل پشتوانه منطقى آنهاست. از مخاطبان براى قضاوت 
نكردن دعوت مى شود تا با اين شيوه، ذهن افراد را به تسليم در برابر ادعاهايشان 
ــازند. همچنين فرقه براى بزرگ نمايى و ايجاد ترس در بين اعضا، مكرر  وادار س
ــده را به بيرون  ــفارش مى كند كه مبادا مطالب ارائه ش ــداوم به حاضران س و م
ــده و دچار  ــى“ ش ــد مى كند كه در غير اين صورت ”ويروس ــد و تهدي درز دهن
ــكيالتي و قوانين فرقه  ــوند در ضمن تعدى از دستورات تش ”جن زدگى“ مى ش
موجب فعاليت هورمون هاى درون ريز مى شود. سركرده فرقه براى پاسخگويى به 
سؤاالت و اشكاالت اساسى در ذهن مخاطب از فن مغالطه استفاده مى كرد. او به 
هيچ وجه انتقادپذير نبوده و در برابر انتقادها چند شيوه را در پيش مى گرفت: يا 
آن را به زمان ديگرى حواله مى داد و يا با لطيفه و هجويات، موضوع را منحرف 

مى كرد. 

  عملكرد فرقه
ــردن اين ادعا كه براي  ــركرده مدعي و با مطرح ك ــه  عرفان حلقه با يك س فرق
تعالي انسا ن ها يك فرمول خاص دارد و اينكه مي تواند به سؤاالت بدون جواب، 
پاسخ بدهد پا به عرصه گذاشت. در روند حركت تشكيالتي خود دست به جذب 
اعضاي جديد زد و به تدريج رشد و گسترش پيدا كرد. اين فرقه همواره تبليغات 
را مدنظر داشت و در همه حال حتي بعد از اعالم غيرقانوني بودن فعاليت فرقه، 
ــف را جذب كند. حتي  ــار مختل ــان آن را ادامه داد و تالش مي كرد اقش همچن
ــورايي نمايشي به عنوان وحدت تشكيل داد و  ــراغ دانش آموزان   رفت و ش به س
ــته چندم سينما بهره گرفت.  ــه هاي دس براي موجه جلوه دادن خود از هنرپيش
ــت دروغ پراكني و مظلوم نمايي، نامه نگاري  نامه نگاري با مجامع بين المللي جه
ــي ندارند از ديگر  ــكل عقيدت ــع تقليد و القاي اين مطلب كه آنها مش ــه مراج ب

برنامه هاي تشكيالت براي فريب اعضا بود.
ــركرده فرقه بعد از آزادي موقت شروع به سروسامان دادن تشكيالت فرقه اي  س
ــته، فكر  ــورها حضور داش ــته در برخي از كش كرد و با اين توجيه كه در گذش
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ــوي مرزها را در سر پروراند  ــكيل دفتر و نمايندگي در آن كشورها و آن س تش
ــده اي را هم جمع آوري كرد كه يكي از چندين اتهام  و اطالعات طبقه بندي ش

وارده شده به وى است. 
ــتگيري مجدد سركرده سعي كردند با  افراد مهم و تأثيرگذار فرقه به دنبال دس
اغراق در مورد شخصيت سركرده، به او وجاهت معنوي بدهند و همچنان اعضا 
را در درون فرقه حفظ كنند اما تالش هاى آنها راه به جايي نبرد زيرا افراد بصير 

و اعضاي آگاه شده راه خود را يافته و حق را از باطل تشخيص مي دهند.
ــش هاي خود دست نكشيد و با استفاده از فضاي   با اين وجود، اين فرقه از كوش
ــرد كه اين روند در حال  ــايت ها و وبالگ هاى زيادى را راه اندازى ك مجازي، س

حاضر نيز ادامه دارد. 
درست است كه سرانجام حكم سركرده فرقه عرفان حلقه صادر شد و او اكنون 
در زندان بسر مي برد اما نبايد از اين مسئله غافل بود كه جرياني كه ايجاد شده 
از بين نرفته و براي پاكسازي، كمك و نجات قربانيان به كار و فعاليت فرهنگي 

گسترده مسئوالن ذيربط نياز است.

متأسفانه در حال حاضر نيز اين فرقه به صورت مخفيانه به فعاليت هاي 
خود ادامه مي دهد: 

مريدان اصلي فرقه عرفان حلقه به دنبال اثبات عرفان كاذبشان هستند
ــه تازگى مريدان اصلى فرقه ”عرفان حلقه“ اقدام به فعاليت در فضاى مجازى  ب
ــات فرقه)  ــى به افراد(درباره تجربيات مفيد خود از جلس و آموزش گزارش نويس
براى رسيدن به اهداف خاص خود كرده اند و در حقيقت به دنبال سندسازى به 

منظور اثبات حقانيت اين فرقه هستند.
ــال هرچه سريع تر گزارش ها،  ــركردگان اين مسلك شيطانى با تأكيد بر ارس س
نحوه گزارش نويسى را در وبالگ ها و صفحات فيس بوك خود اينچنين آموزش 
ــان را تكميل  مى دهند تا به خيال خود بتوانند پروژه مظلوم نمايى عرفان كاذبش

كنند. 
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رشح مخترصي از روند فرقه سازي و عملكرد فرقه ”رام ا...“

ــركرده فرقه رام ا...، جاي تحقيق و بررسي بسيار  زندگي ”پيمان.ف“ به عنوان س
ــخصيتي و عالقه بسيارش  دارد. پيمان پس از ترك تحصيل، با توجه به خأل ش
ــحر و جادو عالقمند شد. محل زندگي  ــتي به س ــعبده بازي و فنون تردس به ش
ــمت اعمال سحرآميز  ــاه بود، اين عامل هم براي جذب پيمان به س وي كرمانش
ــهر  ــوهرخواهرش در ش تأثيرگذار بود. همچنين وي مدتي به همراه خواهر و ش
يزد زندگي  كرد و در آنجا با يك جادوگر به نام آ.ب.ب آشنا  شد و تحت آموزش 
ــر  ــل دهه 70 به تهران آمد به كمك پس ــت. بعد از آنكه در اواي ــرار گرف وي ق
ــاد.م“ (معروف به پيما الهي كه نامش در كتاب اصلي فرقه آمده  خاله اش ”فرش
ــت) و چند نفر ديگر تمرينات و مطالعاتي را قبل از راه اندازي فرقه در زمينه  اس
هيپنوتيزم، سحر، جادو و... انجام داد. بعد از دستگيري پيمان مشخص شد كه 
ــه اصطالح براي پرورش دادن  ــت. او ب وى تمرينات جادوگري انجام مي داده اس
صدا، چهره و رفتارهاي خود وردهاي خاصي را تكرار مي كرد و  اعمال جادوگري 
را بر روي سوژه هايي از جمله خواهر و برادرهايش امتحان و نتيجه اش را مكتوب 
ــتفاده از آنها  ــي براي به دام انداختن افراد و سوءاس مي كرد. اين تمرينات، روش
ــود. او با افراد معروف در اين زمينه مالقات و در كالس هايي كه در اين رابطه  ب
وجود داشت، شركت مي كرد و حتي در يكي از اين مراكز به تدريس پرداخت.
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  آغاز فعاليت فرقه اي
ــال 1373 با كمك فردي به نام  ــان.ف معروف به ايليا(الياس)رام ا...، در س  پيم
”مرتضي.ر“ با نام مستعار ”توكل“، عده اي را براي جلسات سخنراني خود گردهم 
آورد. مرتضي از دوستان پيمان بود كه مدتي به عنوان انتظامات در ورودى يك 
ــركت در جاده كرج مشغول به كار بود و پس از تشكيل فرقه، به عنوان رابط  ش
پيمان با مدعوين فعاليت مي كرد و صحنه گردانى ظاهري اين جريان را بر عهده 

داشت.
ــات  ــا 84 در اماكن عمومي و فرهنگي تهران جلس ــال هاي 75 ت ــان در س پيم
ــرد. وي در ادامه پس از جذب تعدادي،  ــخنراني با محتواي معنوي برگزار ك س
ــهرهاي شمالي،  محافل خصوصي را در منازل، باغ ها و ويالهاي مريدانش در ش

تهران، مهرشهر كرج و... تشكيل داد.
او در تمام سال هاي فعاليت فرقه اي خود از بروشور و كارت ويزيت براي معرفي 
خود استفاده مي كرد كه با ديدن تيترهاي اين آگهي ها، روند تدريجي ادعاهاي 
او مشخص مي شود. او براي معرفي خود و تيم خيالي اش از اسامى نظير ”ايليا.م، 
ــوي، كوروش آريانژاد، ايلياهو هناوي، داود عبدالحي،  ــيح موس ــيد مس دكتر س
ــن رام ا...، ماهانتا روح ا..(ماها آواتار)، روح ا... قدوس، محمد جبرئيل، دكتر  رامي
قادر الهي يا خالق, استاد خالق فتاح، دكتر ادريس مهرنژاد، دكتر ايمان هاشمي، 
ــيادي، يوئيل، اسحاق يعقوبي،  ــعيد كرمانشاهي، پيما ساعي، ساحر س احد، س
ــمي نژاد، علي هاشمي نژاد، مسيح نورالهي، مسيح روح بخش“ و...  منصور هاش

استفاده مي كرد. 
ــي زندگي، در قالب هاي  ــؤاالت اساس ــخ به س پيمان با طرح ادعاي توانايى پاس
ــيدن“  مختلف از جمله ”هنر زندگي متعالي“ و ”تكنيك هاي مدرن براي انديش
ــروع به فعاليت و عضوگيري از ميان جوانان مخصوصاً بانوان جوان كرد. او با  ش
محور قرار دادن شعار ”تسليم و خدمتگزاري به خداوند“ تشكيالتي فرقه اي خود 
ــكيالت پنهان وي در سال هاي اوليه ”مقربون“ و در ادامه  را راه اندازي كرد. تش

”حم“ معرفي شد. 
پيمان به علت نداشتن اطالعات و همچنين ايجاد جذابيت بيشتر بين مريدان، 
ــد. اما در روند  ــدا مى كرد يا اصًال ظاهر نمي ش ــي كم در محافل حضور پي خيل
ــه او چگونه پيرامون  ــود ك ــؤال مطرح مى ش ــكل گيري تدريجي فرقه اين س ش
ــد؟  موضوعات مختلف صحبت و اظهارنظر مي كرد و از كجا تغذيه فكري مي ش
روند اين كار به اين صورت بود كه ابتدا افراد به جلسات مختلف دعوت مى شدند، 
ــتانش در اين جلسات پيرامون  ــان سخنرانى مى كرد و همدس پيمان.ف برايش
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ــه دروغين، بزرگنمايي و غلو مى كردند.  ــكلى اغراق آميز بلك توانايى هاى او به ش
ــتانش هر كس را به تدريج و بنا به  ــاير همدس ــر و س پيمان با همكاري همس
ــتگاه اعتقادي اش به باورهاي متفاوتي در مورد خود مى رساند و به مريدان  خاس

چنين القا مى كرد كه مسيح(ع)، الياس نبي يا ايلياي نبي، تجسم خدا(آواتار) 
و... است.

ــتاد) متقاعد  ــيم جايگاه(اس ــرات، افراد را جهت جذب در فرقه و ترس اين تأثي
مى كرد. در نهايت افراد شكارشده حاضر به همكارى مى شدند تا در فعاليت هايى 
ــركت كنند. بعضى از افراد كه  ــركرده فرقه مشخص مى شود ش ــوى س كه از س
آماده تر بودند جهت انجام فعاليت تحقيقاتي و مطالعاتى به كار گرفته مى شدند. 
ــده مطالعات و تحقيقاتي را كه به صورت گروهى يا فردى  اعضا خالصه و چكي
ــال و نهايتاً تحقيقات به  ــئوالن باالتر خود در فرقه ارس ــد براى مس انجام مى ش
ــت سركرده فرقه مى رسيد. به اين صورت پيمان ميزان اطالعات خود را در  دس
موضوعات مختلف با استفاده از تحقيق اعضا باال مي برد. وى تحقيقات را مطالعه 
مى كرد يا بخشي از آن را براي ديگر اعضا كه خبري از تحقيقي نداشتند ارسال 
مي كرد. او با تغيير ادبيات مطالب وانمود مى كرد خودش از تمام اين علوم اطالع 
ــم نمى كردند كه فريب خورده اند و  ــى كه مريدان حتى تصور ه دارد! در صورت
گفته هاى پيمان در خصوص برخى موضوعات، نتيجه و چكيده تغيير شكل يافته 

و رمزگونه همان تحقيقات خود آنها باشد. 

  تشكيالت فرقه 
فرقه پس از جذب اعضا برنامه آموزشي عمومي براي توانمندي و آشنايي آنان با 
تشكيالت برگزار مي كرد و تعهد مكتوب براي فعاليت در فرقه از اعضا مي گرفت. 
ــازي ها به تدريج تشكيالت، سازماندهي شده و گسترش يافت. در  با اين كادرس
ــكيالتي، گروه هايي مثل ترجمه، تفكر، ارتباطات، شفا،  كنار تحقيقات درون تش
روابط عمومي، سمعي و بصري  و... كه بخش هاي ديگر فرقه را تشكيل مي دادند 
ــتند. اكنون فرقه به فعاليت هاي برون تشكيالتي نياز داشت تا با  نيز فعاليت داش
ــم ديگران بزرگ جلوه كند و بتوانند افراد  ارائه خروجي تحقيقات خود، در چش
ــكيالتي از بيان اهداف و   ــد را جذب كند. اعضاي فرقه در فعاليت برون تش جدي
اينكه چه كسي پشت تشكيالت قرار دارد، مريدان چه كسي هستند و... اجتناب 

مي كردند. 
ــش انتشارات مانند: تعاليم حق،  ــيس مراكزي تحت پوش فرقه به تدريج  با تأس
ــريات مانند: هنر زندگي متعالي،  ــماء، هدايت الهي، ياهو، تعاليم، نش حم، والس
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ــتن، تفكر متعالي،  حركت دهندگان، علوم باطني، علم موفقيت، هنرهاي زيس
اخبار كودكان و مؤسسات، انجمن ها و شركت هايي مانند: مؤسسه فرهنگي اوامر 
ياسين، علم موفقيت، هنرهاي زيستن سماوي، شركت آسمان سازه گستر، گروه 
پژوهشي مديريت حرفه اي، انجمن متفكران و محققان، انجمن جبهه طبيعت، 
مؤسسه تفكر خالق و... فعاليت خود را گسترش داد و منابع مالي زيادي كسب 
كرد و با پرونده سازي مالي، نه تنها هيچ مالياتي پرداخت نمي كرد بلكه مشخص 
ــي مي رود  نبود كه پول حاصل از فروش كتاب، محصوالت و... به جيب چه كس
ــت. براي عدم مطالبه به اعضا  و هيچ كس هم اجازه مطالبه حقوق و مزايا نداش
ــد آنها انسان هاي خاصي هستند كه تنها به آنها توفيق خدمت  چنين القا مي ش
ــده و ديگران از اين امر محروم هستند، همين عامل رواني باعث مي شد  داده ش

آنها سكوت كنند. 

  اقدامات حفاظتي فرقه
ــراي پيمان.ف و  ــترده اي ب ــه، اقدامات حفاظتي گس ــات فرق در دوره اي از حي
تشكيالت او تدارك ديده شد، به عنوان نمونه تنها يكي از عناصر شاخص فرقه 
ــكونت وي مطلع بود و براي جلوگيري از شناسايي احتمالي خود، با  از محل س
نام مستعار در محل زندگي مي كرد. نكته ديگر اينكه در ميان مريدان وي، پنج 
نفر از همدستانش يعني فرشاد.م (پيما الهي)، فرهاد.م (حشمت، سيد، بابايي)، 
ــباب.ح (پريا، رؤيا، شمس، شراره)، نازي.ح (شيوا و شيال)،  مرتضي.ر (توكل)، ش
ــتند تا او را فردي خارق العاده، آسماني، روح يافته و القاگر روح  مسئوليت داش

معرفي كنند. 
ــد و مكاتبات و  ــط مركز اوامر يس پي گيري مي ش كليه امور مربوط به وي توس
اسنادي را كه بايد توسط او ديده مى شد با طبقه بندي موسوم به حم(حساس-

محرمانه) به وسيله پيك ويژه به دستش مي رسيد.
ــرار و مقابله با كنترل هاي احتمالي،  ــكيالت با هدف جلوگيري از افشاي اس تش
ــتورالعمل هايي را به مسؤالن ابالغ كرد كه به عنوان نمونه مي توان به موارد  دس
زير اشاره كرد: اعضا از تلفن هاي عمومي براي ارتباط استفاده كنند، اسامي افراد 
در مكالمات ذكر نشود، حين گفتگوي تلفني اشاره كامل به موضوع نشود و... .

تردد به كالس ها و جلسات گاهي با دروبين مخفي كنترل مي شد و انتقال سركرده 
ــه برنامه اي از پيش طرح ريزي شده بود. اعضا گزارش هايي را از  به خارج از جلس
ــات مختلف به باال ارسال مي كردند و براي اسناد طبقه بندي هاي مختلفي  جلس
ــتند. تشكيالت طرح هايي براي مقابله با بازداشت اعضا و برخوردهاي نظام  داش
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ــوم بود، تعداد 200  ــت. در يكي از اين طرح ها كه به ”ماكت“ موس با فرقه داش
ــخ آن بررسي مي شد تا عناصر  ــؤال احتمالي مطرح در بازجويي تهيه و پاس س
بازداشت شده در بازجويي از آن استفاده كنند. در طرحي ديگر نيز نامه پراكني، 
ــؤالن، خودسوزي  ــترده در اينترنت و مراجعات مكرر به مس عمليات رواني گس

برخي مريدان و... مورد توجه قرار گرفته بود.

  آسيب هاي فرقه به اعضا
اعضاي اين فرقه به علت فعاليت تشكيالتى، آسيب هاي جبران ناپذيري را تجربه 
كرده اند، افرادي كه ناگهان چشم باز كردند و ديدند سال هايي از بهترين لحظات 
عمر خود را در اين فرقه تباه كرده اند؛ محروم شدن از كسب درآمد، ترك شغل 
و باز ماندن از منزلت اجتماعي، حداقل آسيب هايي است كه نقشه هاي سركرده 
فرقه به اعضا وارد كرده است. فرقه صرفاً وانمود مي كند كه با ثروت مريدان كاري 
ندارد ولي حقيقت اين است كه همواره به نوعي از امكانات مريدان بهره برده و 
به وقتش با توجيهات مختلف، آنها را به طرق متفاوت به صرف هزينه هاي الزم 

براي نيل به اهداف خود مجاب مي كند. 



64

  
  

فصل سوم
فرقه ”اشو“ را بهرت بشناسيم

ــپتامبر 1931 ميالدى به دنيا آمد و در 19  ــو“ در 11 س ”باگوان راجينش اش
ژانويه 1990 فوت كرد. وى تحصيالت خود را تا درجه استادى فلسفه ادامه داد 
ــن ضمير شد و از سال 1963  ــال 1953 به ادعا و پندار مريدانش، روش و در س
در سراسر  هند به ايراد خطابه در زمينه هاى معنوى و عوالم روحانى پرداخت. 

ــين“ مشهورند، در  ــپردگان طريقت او  كه به ”سانياس ــمار و سرس پيروان بى ش
مدت چهار ماه، اراضى كوه پايه هاى ايالت اورگون را خريدارى و شهر ”راجينش 

پورام“ را بنا كردند.
ــت و 1700  ــاعت نوار كاس ــه 600 عنوان كتاب، هفت هزار س ــو قريب ب از اش
سخنرانى ويدئويى باقى مانده است. آثار اشو به اكثر زبان هاى زنده  معاصر ترجمه 

و پيروانش در سراسر جهان گسترده شده اند.
نگاه انسان مدارانه  اشو

ــتى (انسان محور) در مسلك اشو به وضوح ديده مى شود كه  پنج ويژگى اومانيس
عبارتند از:

  الف) محوريت انسان
  ب) تأكيد بر آزادى و اختيار انسان

  ج) اعتقاد به توانايى فوق العاده  انسان
  د) طبيعت گرايى

  هـ) مدار
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  اخالق جنسى در عرفان اشو
ــق حرف مى زند و آن  را تا سرحد سكس تنزل مى دهد. وى انسجام  ــو از عش اش
ــى لجام گسيخته  ــان را به عيش و خوش ــؤال برده، انس كانون خانواده را زير س
دعوت مى كند. نظريات اشو در مورد روابط آزاد و به دور از معيارهاى مذهبى در 

دهه 90 مشكالت زيادى براى او  به بار آورد. 
اشو معتقد است عشق بايد زمينى باشد. از نظر او معشوقه در عرفان يعنى امرى 

مادى. او دنيايى بودن عشق را در تضاد با هوس ها نمى داند. 

  روابط آزاد و ضداخالقى
ــيدن به اوج لذت  ــتعداد زيادى براى رس او از زنان به عنوان الگويى كه داراى اس
ــى به طور متوالى هستند، ياد مى كند. رابطه  دختر و پسر در نگاه اشو آزاد  جنس
ــت و از آن به عنوان يكى از روش هاى مراقبه ياد مى شود. ديدگاه اشو درباره   اس
ــق، متأثر از فرويد و تا حدود زيادى از شاگرد او، يونگ است. بر اين اساس،  عش
ــق صحبت مى كند منظورش همين عشق زمينى و رابطه  ميان زن  وقتى از عش

و مرد است. 

  همجنس گرايى و اعمال غيراخالقى
ــيار وى به روابط نامشروع، يكى از مهمترين  ــو و تأكيد بس پرداختن مفرط اش
داليل محبوبيت مكتبش است. از جمله اقدامات مريدان او، راه اندازى رسمى و 
همراه با تبليغات گسترده  ”اشو پارك“ است كه جذابيت زيادى براى گردشگران 
در هند ايجاد كرده است. شعبه هايى از اين پارك در ديگر كشورها نيز تأسيس 
شده است، در اين مكان ها نوعى زندگى زناشويى و جمعى، فارغ از قيود اخالقى 

و قاعده مند ترويج مى شود.
ــو بيشتر ترويج كننده  نوعى هرج و مرج اخالقى است. هرچه از ديدگاه  افكار اش
عقل و شرع اديان الهى، ممنوع و ضد اخالق فرض شده، در نظرگاه اشو، نه تنها 
ــت بلكه با پرداختن مفرط به آن مى توان نيازها را برآورده  فعل غيراخالقى نيس

كرد و در پى حل آن برآمد.



66

  
  

”ساى بابا“؛ شخصیت، فریب ها و ادعاها

ــخصى و انحرافى موسوم به  ــاى بابا“ بنيانگذار نحله ش ــرى ساتيا س ”باگوان ش
ــراغ او آمد. مرگى كه موجب شد  ــاى بابا است كه در 85 سالگى، مرگ به س س
يكى از صدها نيرنگ ساى بابا برمال شود چراكه وى پيشگويى كرده بود در سن 
96 سالگى خواهد مرد و هشت سال بعد روح او در جسمى ديگر در شهر ميسور 

به بدن فردى ديگر منتقل خواهد شد!
ــرى ساى بابا يا همان ”ياسوآمى ساتيا ساى بابا“ در 23 نوامبر 1926  باگوان ش
ــن 14  ــاى بابا در س ــتان به دنيا آمد. س ميالدى در يكى از ايالت هاى هندوس
ــم او رفته و علناً اعالم كرد كه براى  ــد روح خداوند در جس ــالگى، مدعى ش س
هدايت انسان ها بر روى زمين ظهور كرده و تالش وى بر اين است كه با نگاهى 
ــتى، همه پيروان اديان را به سمت خويش بكشاند. ساى بابا به جذب  پلوراليس
مسلمانان و مسيحيان توجه ويژه اى نشان مى داد كه نكته قابل تأملى است. ساى 

بابا در ايران نيز مريدانى دارد. 

ويژگى هاى مكتب انحرافى ساى بابا
  تناسخ و انكار معاد

ــخ معتقد بود و بر اين اساس پيشگويى كرده بود كه در سن  ــاى بابا به تناس س
ــال بعد روح او در  ــم خود را ترك خواهد كرد و هشت س ــالگى اين جس 96س
جسمى ديگر در شهر ميسور به بدن فردى ديگر منتقل خواهد شد، در حالى كه 
خداوند متعال با مرگ وى ميان حقيقت و دروغ بزرگى كه گفت،  11سال فاصله 

انداخت.
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  پلوراليسم عرفانى 
ــاى بابا بر مبناى كثرت گرايى عرفانى تبليغ مى شود. ساى بابا  معنويت آيين س
ــالم يا اديان ديگر را به پيروانش نمى داد و در عين حال از  اجازه گرايش به اس
ــت كه براى تأثير پذيرفتن از آموزه هايش، از همه باورهاى ذهنى  آنان مى خواس
و درونى پيشين خود دست بردارند و كثرت گرايى را به اين شكل معنا مى كرد!

  ادعاى الوهيت
ــت مگسى را از خود براند، بعدها مدعى  ــرى كه در كودكى نمى توانس باگوان ش
شد كه خداى خالق، برهما، خداى هستى بخش و... در او حلول كرده است. وى 
ــتايش و پرستش خويش فراخواند و ساده دالن نيز در برابرش زانو  مردم را به س
مى زدند و در ايران نيز صدها نفر فريب ادعاهاى وى را خورده، به او گرويدند. 

  تجاوز جنسى 
در يكى از مستندهاى متعددى كه بى .بى. سى و برخى ديگر رسانه هاى اروپايى 
ــاخته اند، وى متهم به بيش از 30 سال سوء استفاده جنسى  ــاى بابا س درباره س
ــت. گزارش بى.بى.سى حاوى مصاحبه با برخى  ــده اس از برخى مريدان خود ش
ــرح  ــاى بابا بوده اند. اين گزارش به ش ــه از مريدان س ــت ك از خانواده هايى اس
ــت. در اين  ــى از آنان پرداخته اس چگونگى تهديد هاى وى و بهره بردارى جنس
مستند، بى. بى. سى حجم تخلفات ساى بابا را به حدى مى داند كه نياز به دخالت 

دولت هاى مختلف براى مقابله با او را ضرورى شمرده است.

  تطميع مريدان
ساى بابا قصر بسيار بزرگى در هند داشت كه هر پنج شنبه از آن بيرون مى آمد و 
با تردستى، جواهرى از آسمان برايش فرو مى آمد يا با استفراغ پياپى، جواهرى 
را از دل خود بيرون مى آورد، سپس آن جواهر را به يكى از مريدان خود مى داد و 
باز هفته بعد عده زيادى منتظر او مى ماندند تا شايد قطعه طاليى گيرشان بيايد! 
تخت هاى طالى ساى بابا نيز ديدنى بود و افراد بسيارى از سراسر دنيا فقط براى 
تماشاى شكوه و جالل تخت هاى وى در ديدارهاى عمومى او شركت مى كردند. 
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بررسی  فرقه ” اكنكار“

ــط ”پال توئيچل“ پايه گذارى شد. آنچه  پال   ــال 1965 توس فرقه ”اكنكار“ در س
تـوئـيـچـل  انجام  داد، روزآمد كردن تعاليم  باستاني  بر مبناى جهان  جديد بود. 
ــل  در دوران  جواني  به  فعاليت هاي  گوناگوني  پرداخته  و تالش  كرده  تا از  توئيچ
ــتفاده  كند از اين رو،  ــه  عنوان  ابزاري  براي  بيان  واقعيت هاي  زندگي اش  اس آن  ب
ــال ها طول   وي  آثاري  از خود برجاي  نهاد كه  به  دليل  ابهامات  موجود در آن ، س

مي كشد تا تاريخ دانان  از آنها سر درآورند. 
ــروع  كرد و با نام هاي  مختلف   در اين  ايام ، زندگي  پربارش  را با روزنامه نگاري  ش
ــريات  دوره اي  گوناگون  قلم  مي زد. در همين  زمان  بود كه  به  توضيح  و  براي  نش
تبيين  گروه هاي  گوناگون  ديني  پرداخت . وي  پس از مدتى به  جنبش  علم شناسي  

ملحق  شد و به  مقام  ”روشن ” نايل  آمد. 
وي  از طريق  نوشته هايش  در نشريات  دوره اي  گوناگون  و نامه هايش  به  مردم ، به  معرفي  
اكنكار به  دنيا پرداخت  و خود را به  عنوان  نهصد و يكمين  استاد ”اك ” معرفي  كرد. 
اكنكار به طور رسمي  در 22 اكتبر 1965 در سان دياگو كاليفرنيا به  صورت  يك  

سازمان  غيرانتفاعي  تأسيس  شد. 

  اكنكار در ايران 
فرقه اكنكار كه با الهام از آموزه هاي عرفان شرقي، به ويژه فرقه هندي نزديك به 
بوديسم و آموزه هاي شبه عرفان سرخپوستي در امريكا شكل گرفته، چند سالي 

است در ايران ترويج و تبليغ مي شود. 
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ــند تا همكار خدا شده و  ــت و پيروان آن مي كوش اك به معناي ارتباط با خداس
ــتقيم ارتباط با خدا هدايت كنند. آموزش ها و تمرينات  ــاهراه مس روح را به ش
ــور و صوت تأكيد دارد و از طريق اين  ــكار بر دو ويژگي روح مقدس يعني ن اكن
ــرار كرده و آن را  ــور و صوت خداوند ارتباط برق ــا تالش مي كنند با ن آموزش ه

ببينند و بشنوند. 
ــي را طي االرض(سفر روح در زمان و مكان)  اعضاي اين فرقه تنها راه خداشناس
ــير كمال خويش، يك رهبر روحاني به نام ”ماهانتا“ دارند كه  ــته و در مس دانس
ــته و ديدار او بزرگ ترين افتخار طرفداران  وظيفه هدايت پيروان را برعهده داش
ــى ”هارولد كلمپ“، از  ــود. هم اكنون رهبر اين فرقه يعن ــن فرقه تلقي مي ش اي

طريق ايميل با سران اين فرقه در سراسر دنيا ارتباط دارد. 
شايان ذكر است كه براي عضويت در اين گروه مي بايست يك ID دريافت كرد 

كه در مراحل گوناگون نيز نياز به پرداخت هزينه است.
در ايران هم چند سالي است كه پس از مطرح شدن كتب توئيچل و نيز با توجه 
به درآمد باالي مديران اين فرقه، افراد بسياري به سوءاستفاده از جوانان از طريق 

اين فرقه تحريك شده و مؤسساتي را براي ترويج آن راه اندازي كردند. 
اساسي ترين كاري كه اين مؤسسات در جذب جوانان به اين فرقه انجام مي دهند، 
ــر ايران است كه در اين جلسات انواع مواد مخدر و  برپايي پارتي هايي در سراس
ــيدن به  ــيش براي رفتن به حالت عرفاني و رس داروهاي روانگردان به ويژه حش

مدارج معنوي مصرف مي شود. 
از آموزه هاي اين فرقه مي توان به برقراري رابطه عشقي ميان زن و مرد اشاره كرد 
ــر نامحرم ختم مي شود. اين يكي از مهمترين  كه به ازدواج عرفاني دختر و پس
ــات پارتي اين فرقه صورت مي گيرد و  ــته در جلس ــت كه پيوس تمرين هايي اس

موجب شده تا جذابيت اين گروه بين قشر جوان روزافزون شود. 
ــوم آنها  ــاندن چهره واقعي اين فرقه، پرده برداري از نيت ش عليرغم اينكه شناس
ــي در  ــان و تقبيح تماس با اين گروه مي تواند نقش اساس ــردرگمي جوان در س
ارتقاي سطح اطالعات افراد جامعه نسبت به اين موضوع داشته باشد متأسفانه 
ــتيم كه نه تنها پايگاه هاي اطالع رساني اين فرقه مشمول  شاهد اين مطلب هس
قانون فيلترينگ نيستند بلكه به دليل تبليغات گسترده به راحتي در سايت هاي 
اينترنتي قابل دسترس و در حال عضوگيري اند. گفتني است، مترجم كتاب هاي 
ــاگرد او فرقه TSM را در  ــه اكنكار در ايران چندي پيش فوت كرد ولي ش فرق

كشور راه اندازي كرده است. 



70

  
  

نگاهی به فرقه ”º اس ام“ در ايران

ــارهاي روحي  پيچيدگي هاي زندگي در جوامع امروزي و به دنبال آن ايجاد فش
ــي  ــدن از معنويت، افزايش مادي گرايي، فرصت طلبي و فراموش و رواني، دور ش
ــبت به  ــنگي مردم نس ارزش ها و كرامات اخالقي، باعث ايجاد نوعي خأل و تش
ــت از اين رو ايجاد هرگونه روزنه اي تحت  ــائل معنوي و متافيزيكي شده اس مس
ــي و... به شدت  عنوان كالس معنوي، آرامش روحي و رواني، تفكر و خودشناس
موجب جذب افراد به ويژه صدمه ديدگان از وضعيت مشكالت روزافزون زندگي 

شهري و تمدن به اصطالح پيشرفته صنعتي شده است.
ــه  TSMيا ”Technical Self Meditation“ يكي از اين نوع محافل و  فرق
جلساتى است كه از وضعيت روحي، رواني و نيز مسائل شخصي افراد سوءاستفاده 

كرده و با جذب آنها، اهداف خود را دنبال مي كند. 
ــت. وي 50 سال سن دارد و  ــين.غ“ اس ــركرده اين فرقه در ايران خانم ”نوش س

آرشيتكت است و به لحاظ روحي وضعيت نابساماني دارد.
ــت و  ــت“ اس ــكار بوده و در حقيقت يك ”اكيس ــو فرقه اكن ــين قبًال عض نوش
آموزش هاي اين فرقه را توسط فردي به نام ”اهرپور“ گذرانده است. كالس هايي 
ــه ”ب“ گذرانده و چند جلسه اي هم به كالس هاي  را هم نزد ” ف.ه“ در مؤسس
ــتاد اين  ــت. او آموزش هاي تى اس ام را در امريكا و نزد اس ”ايليا رام ا...“ رفته اس

فرقه طي كرده است.
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تاريخچه تى اس ام
ــيد رضا حاجي اشرفي“   ــط فردي ايراني االصل به نام ”جمش فرقه تى اس ام توس

مقيم امريكا در حدود سال 1370 پايه گذاري و تشكيل شد.
ــت با   تى اس ام كه در حقيقت دنباله (TM) Technical Meditation اس
ايجاد تغييراتي به ويژه اضافه كردن كلمه self (خود) به كلمه مديتيشن، مفهوم 
ــكل داده كه با تأكيد بيشتر بر ”خود“ فرد و حركت به سوي ”ما“  جديدى را ش

شدن افراد، همراه است.
ــتاد اعظم“ اين فرقه اقدام به آموزش  ــيد اشرفي با استفاده از عنوان ”اس جمش
ــف از مليت هاي گوناگون و به ويژه ايراني كرده و با القاى تفكرات و  افراد مختل
آموزه هاي انحرافي خود، افرادي را به عنوان ”استاد“ انتخاب و در ديگر كشورها 
ــبكه مريدان  ــعه ش مخصوصاً ايران، مأمور به ايجاد كالس، ترويج عقايد و توس

كرده است.

بنيانگذار تى اس ام
جمشيدرضا حاجي اشرفي 53 ساله كه تا سال 1368 در ايران اقامت داشت، بنا 
به داليلى ايران را ترك و مقيم كشور امريكا شد اما ارتباط خود را با برخي افراد 
و نماينده هاي خود در ايران حفظ و از همان ابتداي خروج از كشور كالس هاي 
تى اس ام را در ايران راه اندازي كرد. او با ضبط فيلم و نوار از بيانات انحرافي خود 
و با ساختن ظاهري معنوي گرا و راهب گونه، شخصيتي دوست داشتني، مهربان 
ــان و به اصطالح رهروان ايجاد كرد، تا حدي  ــي از خود در ذهن مخاطب و روحان
ــك شوق ريخته و عاشقانه  ــنيدن صداي وي، اش كه هنگام ديدن تصوير و يا ش

خواستار ديدار و زيارت وي مى شدند.

مباني و اصول اعتقادى
- اين فرقه با بهره گيري از روش هاي مديتيشن (مراقبه از خود) و تفكر و تمرين 
ــم (آيين  ــده و با بيان اصولي از بوديس باعث ايجاد تمركز افراد در افكار خود ش
بودا و برخي مكاتب ديگر مانند هندو و زرتشت) براي خود فلسفه هايي از انسان 

و جهان مى سازد.
ـ اين فرقه معتقد به تناسخ ارواح، كارما و دوره دارما است.

ـ زندگي و مرگ را توأم با رنج دانسته و سعي مي كند بر اساس اعتقاد به كارما و 
قانون عمل و عكس العمل، افراد را ترغيب به رفتن به سوي زيبايي ها براي بهتر 

شدن حوزه بعدي زندگي(تناسخ روح در كالبد بعدي) كند.



72

  
  

ــته كه مديتيشن عمق اين تونل  ــوي نور دانس ـ تى اس ام، عبادت را تونلي به س
بوده و نماز، تنها دروازه آن است.

ـ آنها اعتقاد به پيوند معنوي دارند و ازدواج افراد را تنها در قالب اعضاي تى اس ام 
ــاني كه قبًال هم ازدواج كرده اند، مراسم پيوند معنوي  ــته و براي كس قبول داش
برگزار مي كنند كه در واقع اين پيوند، پيوندي بين چاكراهاي زوج معنوي است.

ـ فرزندان افراد عضو تى اس ام، همانند مسيحيت غسل تعميد داده مى شوند.
ــته و در طول آموزش هاي خود،  ــن فرقه اعتقاد به چاكراهاي هفتگانه داش ـ اي

مدعي باز شدن چاكراها و رسيدن افراد به رتبه هاي خاص هستند.
ـ از عود و پودر مقدس و برخي سمبل هاي هندو و بودايي استفاده مي كنند.

ـ استفاده از عالئمي مانند گل نيلوفر و شمع(سمبل بوديسم و ساي بابا) از ديگر 
شاخصه هاي تى اس ام است. 

ــفيد و الفاظ سفيد و سفيدپوشان براي رهروان نيز نشانه  ــتفاده از لباس س ـ اس
ــت كه از فرقه هاي ديگر گرفته شده، به طوري كه تمامي  ديگري از تى اس ام اس
ــپيدپوش  ــه لباس هاي خود را عوض كرده و س افراد در محل خاصي از مؤسس

مي شوند.
ـ استفاده از شمعدان، شباهت هايي را در تى اس ام به شمعدان هاي مسيحيان و 

نيز يهوديان ايجاد كرده است.
ـ استفاده از عالئم و نشانه هاي ديگر اديان مانند صليب(مسيحيت)، هالل ماه و 

ستاره(اسالم)، ستاره داود(يهوديت) و... بيانگر تفكر فرامذهبي اين گروه است.
ـ استفاده از آرم درخت تى اس ام بر روي لباس ها به صورت نشان.

تشكيالت و سازماندهي فرقه
ــكيالت سازماندهي شده  است كه همواره در  فرقه تى اس ام در حقيقت يك تش

حال كادرسازي و گسترش شاخه هاي خود است. 
ــترش فعاليت هاي خود سعي بر يارگيري به ويژه در ميان  فرقه تى اس ام با گس
ــته است. آنها با تمركز بر جذب افراد داراى تمكن مالي، افراد  افراد دلخواه داش
ــي و افراد خاص، سعي در  ــائل فني و علمى به ويژه روانشناس متخصص در مس
ــته اند كه حاكى از  ــهرها و كشورهاي مختلف داش ــعبات متعدد در ش ايجاد ش
فعاليت سيستمي و تشكيالتي فرقه تى اس ام است. شاخه تهران طي چند سال 
ــرفي وعده داده است اگر تعداد  ــده و اش ــته موفق به جذب صدها نفر ش گذش

شاگردان اين كالس به پنج هزار نفر برسد، من به ايران خواهم آمد.
ــتفاده از مسائل شخصي  ايجاد نوعي رهبري كاريزماتيك با حيله گري و سوءاس
ــرفي به نحوي كه گويا از فاصله  ــوي استاد اش افراد به همراه معركه گيري از س
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ــخصي افراد را مي بيند و نيز ايجاد نوعي شخصيت ماورايى  ــائل ش دور همه مس
ــربازان مطيع و گوش  ــرفى در ذهن رهروان ناآگاه، مريدان را تبديل به س از اش
ــگام واگذاري هرگونه  ــكيالت تى اس ام كرده و طبعاً در هن ــه فرمان وى و تش ب
ــتوري، آنان را به سوي هدف مورد نظر  مأموريت و يا ابالغ هرگونه فرمان يا دس

خود هدايت خواهد كرد.

  آسيب هاي اين فرقه 
  تى اس ام مديتيشن را اصل عبادت مي داند. به اين معنا كه عبادت را تونلي به 
ــن است. اشرفي مي گويد: نماز،  ــوي نور معرفى مى كند كه عمق آن مديتيش س
دروازه و يا راهروي يك تونل است اما مديتيشن، عمق و ژرفاي اين تونل است. 
لذا رهروان با رسيدن به عمق و ژرفاي عبادت، ديگر به نماز و دروازه آن نيازي 

ندارند.
يكي از خصوصيات رهروان تى اس ام خودشيفتگي است. از آنجا كه تى اس ام ادعا 
ــراد، آنان را از بحران هاي روحي  ــاندن ارزش هاي نايافته دروني اف دارد با شناس
خارج كرده و بر اوضاع زندگي مسلط كند، با زياده روي در اين امر موجب شده 

افراد بيش از حد شيفته خود شده و در اين راه تنها خود را ببينند. 
ــراد از نزديكان و  ــي از اف ــث دوري برخ ــط تى اس ام باع ــي و غل ــم افراط تعالي
ــان شده است. آموزه هاى اين فرقه، بين همسران اختالف ايجاد كرده  دوستانش
و حتي همسراني كه هر دو رهرو تى اس ام بوده اند، از يكديگر جدا شده و يا در 
آستانه طالق هستند. علت اين مسئله از يك سو، بحث افراد در پرداختن به خود 
و ايجاد يك نوع خودشيفتگي و از سوي ديگر، روابط غلط و بى قيد زنان و مردان 
ــت؛ هنگامي كه در يكي از كالس هاي  ــات تى اس ام بوده اس در كالس ها و جلس
پيشرفته تى اس ام افراد بايد مقابل يكديگر نشسته و در صورت و چشمان نامحرم 
ــت دارم، عاشق تو هستم و... بديهى است كه  نگاه و مرتباً بيان كنند: تو را دوس
حرمت هاى ميان زن و مرد شكسته مى شود، همچنين مسائلي نظير اعتراف به 
ــه و يا مرد هرزه را بازي  ــي روى بدن برهنه خود، نقش زن فاحش گناهان، نقاش
ــييع جنازه و حمل بدن زن از سوي افراد و... از ديگر عوامل  ــم تش كردن، مراس

سست شدن پيوند خانواده ها در تى اس ام است.
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بررسی  فرقه ”فالون گونگ“

”هونگ جى“ در سال 1992 فرقه ”فالون دافا“ يا ”فالون گونگ“ را با هدف ارائه 
آموزش روحانى تأسيس كرد و از سال 1996 به همراه پيروانش اين روش را به 

ساير كشورها معرفى كرد. 
بر اساس تعاريف“ فا“ در زبان چينى به معنى قانون و مترادف با كلمه ”تائو“ به 
معنى راه است و فالون، منشعب از فا و به معناى قانون است. ”دافا“ هم نيرويى 

است كه به زعم انديشه هاى چينى، قانون را اداره مى كند.
ــه اصل  ــاس س ــى براى تزكيه ذهن و بدن بر اس ــه طور كلى، فالون دافا روش  ب
ــت. لى هونگ جى، آموزه هاى فرقه  خود را  حقيقت، نيك خواهى و بردبارى اس
روشى براى پاكيزه شدن جسم و روان معرفى مى كند كه منجر به روشنگرى و 

باز شدن ”گونگ“ مى شود. 

  نماد فرقه
نماد براى هر فرقه، راهى براى به خاطر سپردن آن در اذهان عمومى محسوب 
مى شود. لى هونگ جى نيز كه پيش تر براى پايه گذارى مبانى اعتقادى اش دست 
ــده بود، در طراحى نماد فالون دافا نيز به بودا متوسل  به دامن آموزه هاى بودا ش
ــته را از مكتب بوديسم با زمينه اى به رنگ قرمز  ــد و صليبى طاليى و شكس ش
روشن گرفت كه دايره اى نارنجى و بزرگ تر، محصورش كرده و در آن چهار نماد 
ــت جهت  ــاى جى“ از آيين تائو و چهار فالون از آيين بودا، به ترتيب در هش ”ت

قرار گرفته است.
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  ادعاى فرقه
اين فرقه ادعا مى كند كه پيروانش به واسطه انجام تمرينات مى توانند به جسم 
فناناپذير و عمر طوالنى دست پيدا كنند. همچنين تمرينات آنها باعث مى شود 
ــمانى اش باز شود، ازحوادث و وقايع ناگوار  ــود، چشم آس كه فرد هرگز بيمار نش
مصون باشد، قدرت هاى فوق العاده و ماوراءالطبيعه كسب كند، از بالياى طبيعى 
مانند زلزله و سيل و آتشفشان جلوگيرى كند، شيطان و ارواح شرور را دور كند 

و همه انسان ها را نجات دهد. 

  اعتقادات
بى اعتقادى نسبت به مذهب از جمله خصوصيات پيروان فالون دافا است. هونگ 
ــان به خدا را امرى اختيارى مى داند  ــى، گرايش ويژه اى به الحاد دارد. او ايم ج
زيرا پدر هستى در هر دوره، خدايى جديد را براى رسيدگى به امور بر مى گزيند! 
ــوى ديگر هونگ جى، اديان  ــود را پيامبر آخرالزمان معرفى مى كند. از س او خ
ــالم  ــخصى مى داند. برخورد او با اس ــمانى را موجب محدويت آزادى هاى ش آس
خصمانه است و ركوع و سجود در نماز مسلمانان را از جمله عوامل مؤثر در زوال 

عقل و ناتوانى در تمركز مى داند.
ــك و دوار از كيهان، انرژى  ــه فالون به طور اتوماتي ــت ك اعتقاد مريدان اين اس
جذب كرده و ذخيره مى كند و به علت خودگردشى مداوم فالون است كه امكان 
ــود. حتى اگر  ــب تأثير از اصل ”فالون رهرو را اصالح مى كند“ فراهم مى ش كس
رهرو نتواند به تمرين خود ادامه دهد، فالون هرگز براى رهرو متوقف نمى شود. 
اين فرقه اعتقاد دارد كه فرد بعد از مرگ، از حساب و كتاب معاف است. در فالون 
”تقوا“ به معناى نوعى ماده است كه اگر از دست رفت، ناپديد نمى شود بلكه به 

شخص ديگرى منتقل مى شود.

  آسيب هاى فرقه
ــارى فردى با تمرين هاى  ــه پيروان خود توصيه مى كند كه اگر بيم ــن فرقه ب اي
ــد، نبايد براى معالجه آن اقدام كرد. آنچه را كه يك رهرو، به  خاص برطرف نش
ــع پس دادن كارما و نوعى  ــت بلكه در واق عنوان بيمارى مى د اند، بيمارى نيس
تزكيه شخص و نهايتاً به منظور كسب قدرت گونگ است زيرا بيمارى، يك توهم 
ــعور است كه براى ورود به بدن بيمار اجازه مى گيرد و از  يا موجودى صاحب ش
ــكم مى ترسد. به همين دليل اعضاى فرقه فالون  نيروى فالون موجود در زير ش

حق مالقات با پزشك و استفاده از دارو را ندارند. 
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ــى اعتقاد دارد.  ــرام كرده و به ماليكت عموم ــخصى را ح اين فرقه، مالكيت ش
ــتند و  فالون دافا مى گويد، مردان، مالك همه زنان و زنان مالك همه مردان هس

مرد حق ندارد همسر خود را از عشق و معاشرت با ديگر مردان منع كند. 

  فعاليت فرقه فالون دافا در ايران
امروزه اين فرقه در 60 كشور جهان شناخته شده است كه بر اساس گزارش هاى 
غيررسمى مدتى است، جلسات غيرعلنى اين فرقه در معابر و پارك هاى برخى 
ــهرهاى كشورمان نيز برگزار مى شود. كتاب اين فرقه به 30 زبان از جمله  از ش
ــى اين فرقه نيز در اينترنت فعاليت  ــايت هاى فارس ــده و س ــى ترجمه ش فارس
ــال پيش با ارسال نامه اى  ــت كه دولت چين چند س مى كنند. اين در حالى اس
ــدن اين فرقه در كشور  محرمانه به وزارت خارجه ايران درباره خطر همه گير ش
ــه فعاليت محفلى و  ــده حكايت از آن دارد ك ــدار داده بود. اخبار منتشرش هش
غير اينترنتى اين فرقه و برگزارى جلسات غيرقانونى آن همچنان ادامه دارد لذا 

توجه بيشتر مسئوالن را مى طلبد.


