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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 وبالگ خبری تحلیلی فرقه ضاله بهائیت]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹خرداد  ۱]تاریخ:[ 

 

 ها با جریان فتنهنسبت صهیونیست

ها تالش فرقه فتنه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با نشان دادن چراغ سبز به صهیونیست

نژاد در داشت تا زمینه حمایت آنها را برای به پیروزی رسیدن در انتخابات فراهم کند. پس از سخنرانی دکتر احمدی

ها، مواضع انقالبی جمهوری اسالمی که از ادبیات سران فتنه تالش کردند تا همراستا با صهیونیست ۲اجالس دوربان 

ها به عنوان شکست القا کنند تا جایی که در بیانی گیرد را همراستا با صهیونیستو گفتمان حضرت امام)ره( نشأت می

 .«جمهور استگری رئیسیافتضاح سوییس، نتیجه افراط»ها بیان داشتند: مشترک با صهیونیست

 علی خضریان *

ای عمیق در های پیدایی فتنهدر پی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حوادثی در کشور رخ داد که نشانه

دار های پیش، دشمنان شناسنامهتردید از سالجامعه اسالمی ایران بود. این فتنه بر امواج جنگ نرمی سوار شد که بی

 مقدس جمهوری اسالمی و ملت ایران به راه انداخته بودند.انقالب و نظام 

الملل فضایی را ایجاد کرد که همه مخالفان و معاندان هم افزایی جنگ نرم دشمنان خارجی با محوریت صهیونیسم بین

و... را امیدوار ها، شیطان پرستان گراها، بهاییها، ملیها، لیبرالاینظام اسالمی از قبیل منافقین، سلطنت طلبان، توده

کرد که ایران در آستانه یک تحول سیاسی قرار گرفته و کار جمهوری اسالمی تمام شده است. براساس همین تحلیل 

غلط بود که در وقایع پس از انتخابات، رفتارهای ساختارشکنانه همچون اغتشاشات خیابانی تا حرمت شکنی عاشورای 

رسید. از این جهت اشاراتی به این موضوع قابل بررسی بروز جهانی میحسینی از سوی فرقه فتنه به منصه ظهور و 

 رسد:به نظر می

 رسمیت بخشیدن به فرقه ضاله بهائیت

بررسی و تحقیق در تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر حاکی از آن است که همواره 

های دینی و ملی ایرانیان به تالش خود را در نابودی اصالت جریان استعمارگر با تقویت فرقه انحرافی و ضاله بهائیت

گاه ها و محمدعلی شاه هیچکار بسته است. در جریان نهضت مشروطیت ایران، همکاری فرقه ضاله بهائیت با روس

 شود در حالی که سرزمین ایران تحت نفوذ بیگانگان بود فرقه بهائیت شعاراز خاطر نواندیشان ایران فراموش نمی

عنصر مهم هویت ایران را که اسالم و ۲را سر داد و در راستای خدمت به اهداف شوم بیگانگان « جهان وطنی»

ملیت بود، اولی را با نسخ اسالم و دومی را با شعار تشکیل حکومت جهانی به چالش کشاند. اما آنچه که امروز باید 

طور جدی در پی آن است که این ی مبلغان خود بهمورد توجه قرار گیرد، این است که فرقه ضاله بهائیت از سو

شکاف میان خود و جامعه ایران را از میان بردارد. گفتنی است که امروز جریان فتنه پس از انتخابات دهم ریاست 

اند. به طوری که امروز بنا به گفته خود بهائیان جمهوری به منزله ابزاری برای فرقه ضاله بهائیت درآمده

بهائیت را »گران اند و فتنههای معاصر منتقل کردهثقل اندیشه، جامعه بهائی ایران را از حاشیه به مرکزطلباناصالح»

اما اهدافی که تشکیالت بهائیت از طریق فرقه فتنه دنبال «. به عنوان عضوی از جامعه مدنی ایران پذیرفته است

 کند، عبارتند از:می

 قلید و روحانیت خارج شود.موضوع بهائیت از دستور کار مراجع ت -۱
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 زمینه پذیرش جامعه بهائی به عنوان عضوی از جامعه مدنی ایران فراهم شود. -۲

امنیتی خارج شود و به موضوعی کامال فرهنگی و اجتماعی  -های اطالعاتیموضوع بهائیت از دستور کار دستگاه -۳

 تبدیل شود.

 ران بوده است و تبدیل آن به شهروندان عادی.حذف سابقه تاریخی بهائیان که در خدمت استعمارگ -۴

امروز از اهداف مهم تشکیالت بهائیت از طریق فرقه فتنه در داخل جامعه ایران، ورود به مباحث حقوق بشر و  -۵

حقوق شهروندی است که در حال حاضر تنها راه ورود جامعه بهائی ایران به جامعه مدنی ایران است و دقیقا در این 

 شود.نقش افرادی همچون شیرین عبادی پررنگ می راستاست که

از اهداف مهم دیگر تشکیالت بهائیت این است که لزومی ندارد حتما مردم ایران در مراحل اولیه در طیف وسیعی  -۶

 بهائی شوند، بلکه همین اندازه که بهائیان را در کنار سایر اعضا جامعه ایران بپذیرند، کافی است.

هایی کنندگان آنها با بهانههای پنهان تشکیالت بهائیت به معنای حمایتوز جریان فتنه به عنوان الیهرسد امربه نظر می

 چون حقوق بشر و آزادی مذهبی هستند.

 هاهولوکاست و موضع یکسان باصهیونیست

دهم، با نشان دادن ای که باید به آن اشاره کرد، اینکه فرقه فتنه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نکته

ها تالش داشت تا زمینه حمایت آنها را برای به پیروزی رسیدن در انتخابات فراهم کند. پس چراغ سبز به صهیونیست

ها، مواضع سران فتنه تالش کردند تا همراستا با صهیونیست ۲نژاد در اجالس دوربان از سخنرانی دکتر احمدی

ها به گیرد را همراستا با صهیونیستو گفتمان حضرت امام)ره( نشأت میانقالبی جمهوری اسالمی که از ادبیات 

افتضاح سوییس، نتیجه »ها بیان داشتند: عنوان شکست القا کنند تا جایی که در بیانی مشترک با صهیونیست

ات جمهور چه چیز جدیدی خارج از ادبیسوالی که وجود دارد، این است که رئیس«. جمهور استگری رئیسافراطی

انقالب و اصول نظام گفته است و اصوال نقد ساختار سازمان ملل، حق وتو، ادعای حقوق بشر و نیز نژادپرستی 

ست؟ آیا سخنان امام)ره( هاها چه چیزی جدای از مواضع صریح و روشن انقالب اسالمی طی این سالصهیونیست

ها فرقه فتنه دقیقا در مسیر سیاست صهیونیست مبنی بر حذف اسرائیل از صفحه روزگار هم شعاری و افراطی بود؟!

کند ها شده است، تصریح میداری نوین توسط صهیونیستای برای بردهدر عدم پرداختن به مساله هولوکاست که بهانه

شود تا روزنامه یدیعوت آحارنوت در تحلیلی پیش از انتخابات، که هولوکاست مساله ما نیست و این مساله باعث می

 تقبال از مواضع فرقه فتنه، تلویحا از کاندیدای مورد نظر حمایت کند.ضمن اس

 «نه غزه نه لبنان»صدور شعار 

گران برای همگان مشخص شود، سردادن ها که باعث شد تا درون مایه فتنهیکی از رفتارهای همسو با صهیونیست

ملت ایران در راهپیمایی روز قدس بود  تعدادی از عوامل فتنه در حاشیه حضور میلیونی« نه غزه نه لبنان»شعار 

اگر مسلمانی ندای کمک خواهی مسلمانی را بشنود و به داد او »خالف بیان صریح پیامبر اکرم)ص( است که فرمود: 

بر هیچ کس پوشیده نیست که امروز غزه و لبنان پایگاه جمهوری اسالمی برای مقابله با رژیم «. نرسد، مسلمان نیست

ست چرا که امروز آمریکا در ترکیه، عربستان و کشورهای آسیایی پایگاه دارد و یکی از دالیل یکاصهیونیستی و آمر

های مقاومت در منطقه و به مهم عدم اعمال گزینه نظامی در تقابل با ایران، ارتباط مستحکم جمهوری اسالمی با گروه

ی همان صدای رژیم صهیونیستی است که خطر افتادن حیات سیاسی رژیم صهیونیستی است و قطعا طرح چنین شعار

هللا لبنان در دبیرکل حزب« سیدحسن نصرهللا»از حلقوم فرقه فتنه بیرون آمد. این شعار تا آنجایی انحرافی بود که 

شعار نه غزه، نه لبنان اثر منفی زیادی داشته، بویژه »پیامی به حوادث پس از انتخابات ایران اشاره و تصریح کرد: 

دهند. مردم لبنان از ایران انتظار های غربی این شعار را برای ایجاد ذهنیت منفی پوشش میا و ماهوارههکه رسانه

ای که اسرائیل به ندارند که اگر اسرائیل علیه لبنان جنگ بپا کرد مردم ایران به آنها کمک کنند اما مردم لبنان لحظه

شوند. بعد از انتخابات انی باشند که علیه اسرائیل وارد جنگ میکنند، نخستین کسشماری میایران حمله کند، آنها لحظه
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دل و عزای ما شد و بسیاری افراد از سراسر جهان تماس گرفته و در ایران اتفاقات ناگواری افتاد که موجب خون 

 «.دانیمکردند چون ما هویت خودمان را با هویت نظام جمهوری اسالمی یکسان میگریه می

 ودی ایراناسالم فلسفه وج

ها میلیونی در سراسر کشور، یکبار دیگر خلق حماسه بزرگ و ماندگار نهم دی ماه با حضور و خروش انقالبی ده

حقیقت بزرگی را آشکار کرد. ایرانیان در این روز به همه جهانیان این پیام را دادند که اسالم فلسفه وجودی ایران 

کند. مردم ایران نشان دادند که اسالم، قرآن، امام حسین)ع(، کت میکشد و حراست و ایران به برکت اسالم نفس می

تابند. صاحبنظران و دهد و هرگز اهانت به این هویت را برنمیعاشورا و والیت فقیه، هویت ایرانی را تشکیل می

ار داد. آنان کارشناسان مسائل راهبردی بر این اعتقاد هستند که هرگز نباید هویت اصلی یک ملتی را مورد هجوم قر

دهد، آن ملت به خروش بر این اعتقادند در صورت هجوم به هویت اصلی که فلسفه وجودی یک ملت را تشکیل می

های اخیر، هرگاه موضوع حمله نظامی به ایران از کند. بر همین اساس، طی سالآمده و با تمام توان از خود دفاع می

د، با مخالفت جدی بخشی از کارشناسان و صاحبنظران آنها مواجه آمسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به میان می

شود. جنگ و تجاوز نظامی، ایرانیان را شد. دلیل اصلی مخالفان حمله نظامی به ایران، در یک جمله خالصه میمی

و با کلید دهد. به همین خاطر آنان از حمله نظامی به ایران تاکنون اجتناب کرده منسجم کرده و متجاوز را شکست می

انگیزی به دنبال رسیدن به مقاصد شوم خود هستند. حوادث پس از انتخابات و زدن جنگ نرم و از طریق فتنه

آذر و در نهایت در روز عاشورا با چنین نگرشی طراحی و اجرا  ۱۶آبان،  ۱۳ها در روزهای قدس، ساختارشکنی

ب به حریم دین و اعتقادات مردم و شکسته شدن حرمت شرمانه و هتاکانه سرسپردگان و مزدوران اجانشد. ورود بی

های دینی، عاشورای حسینی، آنچنان با واکنش انقالبی مردمی عاشورایی مواجه شد که همگان فهمیدند دین و ارزش

 تر است.اسالم و عاشورا، امام حسین)ع( و والیت فقیه برای مردم ایران از هر چیز دیگر با ارزش

 استراتژیک جنبش دانشجویی* دبیرمرکز مطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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