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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[

 

 سالتر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹دی  ۱۲[ ]تاریخ:

 ۷۱۶۹ ]شماره:[

 

 :سید کاظم موسوي مدیر مسئول ماهنامه شفافیت با رسالت مطرح شددر گفتگوي 

 بهائیت هویت و امنیت ملي ایرانیان را نشانه گرفته است

 گفتگو از آرش طهماسبي

است که طي سال هاي اخیر در کشور ما به صورت قارچ گونه در   معضالتي  اشاره: فرقه و فرقه گرایي یکي از

پدیدار شدن فرقه هاي به اصطالح عرفاني به یک چالش جدي براي جامعه   حال رشد و گسترش است. هم اکنون

دار در ایران است که در مقطع فعلي نیز  یکي از فرقه هاي سابقه  با این حال فرقه بهائیت  تبدیل شده است.  ما

ماهیت فرقه بهائیت و   براي ارزیابي هرچه بیشتر  فعالیت هاي تبلیغیاتي گسترده اي در سطح ایران دارد. از این رو

گفتگویي با سید کاظم موسوي محقق و پژوهشگر در خصوص فرقه بهائیت و   نحوه تبلیغات این گروه ضاله

ماهنامه )تي روشنگر و مدیر مسئول اولین نشریه تخصصي حامي قربانیان فرقه در ایران مدیرعامل موسسه مطالعا

 . انجام دادیم که شرح آن در ذیل از مد نظرتان خواهد گذشت (شفافیت

 جناب موسوي! نظام مقدس اسالمي طي سه دهه گذشته نشان داده است که همواره به حقوق اقلیت ها احترام 

در مجلس شوراي   ال امروز تمامي اقلیت هاي دیني اعم از زرتشتي، کلیمي و یا مسیحیانمي گذارد. به عنوان مث

اسالمي نماینده دارند. با این حال قوانین ایران از ابتدا بهائیت را به عنوان یک گروه غیر قانوني اعالم کرده است. به 

 راستي چرا بهائیت جزء اقلیت ها محسوب نمي شوند؟

یري در دوره قاجار تا به امروز یک جریان وابسته به سیاست هاي دول استعماري روس و بهائیت از بدو شکل گ

انگلیس و امروز آمریکا و اسرائیل است. و ازسویي این تشکیالت با شعار جهان وطني همواره در راستاي خدمت به 

ت بود اولي را با اعالم نسخ اسالم منافع آنها گام برداشته تا جایي که دو عنصر مهم هویت ایران که همانا اسالم و ملی

 وجه اقلیت دیني محسوب و دومي با شعار جهان وطني به چالش کشاند. پس بنا بر این در مي یابیم این فرقه به هیچ

دلیل مخالفت جمهوري اسالمي   ببینید اما قرار مي گیرد. cult نمي گردد. بلکه در دسته فرقه هاي سیاسي از نوع

امنیت و هویت   ثانیا تشکیالت بهائیت  بهائیت، اوالً فعالیت هاي تشکیالتي این فرقه مي باشد.ایران با تشکیالت 

ایرانیان را نشانه رفته است و همین امر باعث مي شود که نظام اسالمي در برابر این تشکل موضع گیري کند. اما باید 

ت از نظر جمهوري اسالمي ایران، هیچ گاه حقوق این نکته را نیز اشاره کنم که علي رغم معاند بودن تشکیالت بهائی

 .شهروندي افراد بهائي در ایران نقض نشده است

 آیا ساختار تشکیالت بهائیت نافي حقوق و آزادي هاي اولیه افراد نیست؟

 ترین موانع رسیدن بهائیان ایران به حقوق اي خود اساسا از مهمبه نظر من تشكیالت بهائیت به دلیل ساختار فرقه

نگراني جوامع بشري از بهائیت نیز متوجه همین مدیریت   شهروندي شان در کشور محسوب مي شود. امروزه

اساسا نگران سالمت، رفاه و امنیت شهرونداني است كه تحت استیال و سلطه   تشكیالت است. نظام سیاسي کشور

دهند زیرا تشكیالت بهائیت به راحتي دست مي هاي زندگاني خود را ازترین سالایراني مهم بهائیان ، هستند.تشكیالت

هاي بهائي به آساني قرباني به اصطالح یك خانواده برتر به نام كند و خانوادههاي فردي آنان را سلب ميآزادي
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شوند. به ایران همواره از سوي تشكیالت بهائیت به طور تحقیرآمیزي استثمار مي بهائیان شوند.تشكیالت بهائیت مي

شود تا هاي بسیار شدیدي به زندگي آنان وارد ميشود، آسیبهدات سختي كه از بهائیان در تشكیالت گرفته ميعلت تع

هاي بهائي از هم شود، خانوادهجایي كه در مواردي به خاطر امر تبلیغ از اهداف تحصیلي و شغلي آنها جلوگیري مي

هاي خود را تحویل كند دارایيكه بهائیان را وادار ميرود شوند و این منافع تشكیالت تا جایي پیش ميگسسته مي

هاي روحي، رواني شده و اي از بهائیان مبتال به بیمارياي تشكیالت بهائیت پارهدلیل ساختار فرقه به تشكیالت دهند.

گیرد و هاي رواني بهره مياند. تشكیالت بهائیت از روشها عضویت در تشكیالت منزوي شدهاي هم پس از سالپاره

بهائیان تازه وارد را وادار به بازخواني گذشته خود با نگاهي دیگر كرده و تصویر شیطاني از والدین آنها ترسیم 

ها، حتي اقوام درجه یك را مانند شیطان تلقي كنند و آموزند تا بیرونيكند تا به آنان اعتماد نكنند و به آنها ميمي

بهائیت توسط رهبراني كه هرم قدرت و منابع مادي را  تشكیالت گریزان بود. اي جز این نیست كه باید از آنانچاره

اي خود تمایل به اعمال اراده و تسلط دارند. در شود. رهبران این تشكیالت در ساختار فرقهكنند هدایت ميكنترل مي

هاي اداري و روحاني شود و شامل طردتشكیالت بهائیت هر كس كه رهبریت تشكیالت را به چالش بكشاند تحقیر مي

شود. رهبران تشكیالت بهائیت برخالف روحانیون ادیان آسماني كه تكریم و ستایش پیروان خود را به سمت خدا مي

اي تشكیالت سوي دیگر ساختار فرقه از كنند.كنند، ستایشگري و تكریم را به سوي خود متمركز ميمعطوف مي

شود و هیچ نوان مقام عالي و داراي امتیاز مصون از خطا شناخته ميبهائیت خودكامه است، رهبریت تشكیالت به ع

 این منظور، تشكیالت براي د ندارد.دادخواستي خارج از سیستم رهبریت تشكیالت بهائیت به سیستم باالتر قضائي وجو

ود كه اعضاي شتر مانع از آن ميكند و از طریق مغزشویي از سوي اعضاي قدیميهاي آموزشي را برگزار ميبرنامه

شود كه هرگز نباید تشكیالت به چالش وارد تشكیالت را به چالش بكشانند. به اعضاي جدید آموخته ميجدید و تازه

كشیده شود و هر كس هر گونه سئوال، تردید و یا احساس منفي كه دارد باید از مسئول باالي خود راهنمایي بخواهد. 

هاي آموزشي گرفته تا هاي مختلف از حضور در كالسي از فعالیتالبته تشكیالت با برگزاري برنامه سنگین

آوري پول و رفتن براي جمع هاي مشترك، مطالعه متون پایه، شركت در تجمعات،آوازخواني جمعي، انجام فعالیت

 .شودكند كه فرصت فكر كردن از آنها سلب ميغیره اعضاي جدید را به حدي مشغول مي

هاي بهائیان در سالهاي اخیر چیست؟ در صورت امکان مهمترین روش هاي بهائیان را براي تحلیل شما از فعالیت 

 .جذب افراد توضیح بفرمایید

 آن محدود   ببینید تشکیالت بهائیت مانند یک اسفنج مي مانند. یعني وقتي تحت فشار قرار مي گیرد فعالیت هاي

در خصوص  اما ي کند برد تبلیغي خود را افزایش مي دهد.مي شود اما زماني که فضا را براي کار مناسب قلمداد م

كند پذیر جامعه مينحوه تبلیغات تشیکالت بهائیت باید گفت اساسا این فرقه تبلیغ و عضوگیري را متوجه افراد آسیب

توانند از پشت پرده فریب تشكیالت، واقعیت را بیابند. از دیگر كساني كه مورد هدف زیرا چنین اشخاصي نمي

شوند. همچنین افرادي كه در گیرند افراد مطیع و منعطف هستند زیرا این افراد به راحتي مجاب ميشكیالت قرار ميت

هایي همچون دوري از خانواده، طالق، افسردگي، بیكاري، گذار از مشكالت زندگي به طور عام دچار گرفتاري

تشكیالت  در عرض افتادن در دام بهائیت قرار دارند.دبیرستان به دانشگاه و ... هستند بیش از هر فرد دیگري در م

گیرد آگاه نیستند گیرند از تغییراتي كه در درون آنها طي چندین پروسه شكل ميبهائیت افرادي كه سوژه تبلیغ قرار مي

بیني و شستشوي مغزي یك روند تدریجي است كه هدف آن تغییر هویت فرد در اعتقادات، جهان  ریزيزیرا برنامه

شود بمباران محبت است و آن یك اقدام هماهنگ و هایي كه در شستشوي مغزي استفاده ميگذشته است. از جمله روش

گویي و ابراز عشق و عالقه سعي در جذب منسجم تحت رهبریت تشكیالت است كه اعضاي قدیمي از طریق تملق

ریبكارانه تشكیالت بهائیت به منظور عضوگیري افراد مورد نظر دارند. در واقع بمباران محبّت چیزي جز یك ترفند ف

 .نیست

كنند با از دیگر ترفندهاي تشكیالت دوره كردن اعضاي جدید توسط اعضاي قدیمي است كه با رفتار خود تالش مي

خودشان را نسبت به عضویت در تشكیالت، كامل جلوه دادن اعتقادات و منحصر به فرد بودن  افتخار تمام خوشحالي

سازي روند كه به منظور مجابشكیالت را از خود بروز دهند. این اعضاي قدیمي تا به آنجا پیش ميرهبریت ت

كنند كه همه چیز االن كه در تشكیالت هستند بافند و وانمود ميهایي از گذشته وحشتناك خود مياعضاي جدید داستان
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" هستند در حالي كه غیربهائیان موجودات و "خاصزیده"، "تكامل یافته"، كنند كه بهائیان "برگعالي است و ادعا مي

 .آیندتري به حساب ميپایین

 ك اصل اساسي در آن ثابت است و آننحوه شروع عضوگیري تشكیالت بهائیت ممكن است متفاوت باشد اما ی

در  ها در آغاز عضو گیري از مخفیكارياین فریبكاري .گیري از انبوهي از فریبكاري در جذب افراد استبهره

تا پنهانكاري از منظور نهایي عضویت را شامل مي شود. اصوالً در  دهدخصوص آنچه واقعاً ماهیت تشكیالت مي

كند هماني نیست كه در داخل آن نهفته است و یا نهایتاً به آن منتهي تشكیالت بهائیت آنچه فرد در نگاه اول مشاهده مي

دانستند كه به چه دلیل و به چه صورت ان ایران از ابتداي كار ميداند كه اگر بهائیشود. تشكیالت به خوبي ميمي

  .پیوستنداند هرگز به تشكیالت نميجذب شده

بسیاري از شرکت هاي هرمي فعال در ایران مرتبط با بهائیان است. برخي معتقدند که در   بر طبق برخي از اخبار

 .بوده اند خالل فعالیت هاي هرمي بهائیان در صدد جذب افراد ناآگاه

اگر نگاهي به نحوه شکل گیري شرکت هاي هرمي و در راس آنها گلد کوئیست داشته باشیم متوجه خواهیم شد که 

استارت شروع این اقدام به عنوان یک جنگ نرم فرهنگي اقتصادي بوده و آغاز به کار این شرکت از شیراز مي 

به دبي داشتند با گرفتن آموزش در زمان اقامت در  باشد. در حقیقت سرکردگان اصلي این شرکت پس از سفري که

آنجا دستور راه اندازي این شرکت را گرفتند. از سوي دیگر در همین مقطع تشکیالت بهائیت نیز جلسات آموزشي 

" که یک طرح جدید از سوي همزمان با گلد گوئیست طرح " روحيدبي برگزار کرد و تقریبا   براي بهائیان در

براي جذب افراد بود در ایران استارت مي خورد. یعني آغاز به کار این دو طرح دقیقا در یک   تشکیالت بهائیت

روشي است براي   مقطع بوده است و اشتراکات روشي نیز در آنها دیده مي شود که مشخص مي شود گلد کوئیست نیز

به ماهیت گلد کوئیست نیز   لبته اگر ماا  به انحراف کشاندن و نهایتا جذب شدن در فرقه ها بویژه فرقه ضاله بهائیت.

نگاه کنیم متوجه مي شویم که با عضویت این افراد در این شبکه ها اساسا هویت فردي مورد هجمه قرار مي گرفت و 

این همان هدف بهائیت است. مالحظه کنید، اینکه خانمي متا هل و یا مجرد خانه خود را هر هفته براي تشکیل گروه 

از این رو مي توان   در اختیارده ها زن و مرد نامحرم قرار مي دهد آیا هویت زایي از جامعه نیست؟ هاي گلدکوئیستي

 .گفت شواهد همراستایي اهداف شرکت هاي هرمي را با بهائیت تائید مي کند

 چیست؟  ماهیت اقتصادي تشکیالت بهائیت  نظرتان در خصوص

ز انقالب بررسي هاي نسبتا خوبي صورت گرفته است اما البته در خصوص تشکیالت اقتصادي بهائیت تا پیش ا

اما آن طور که از شواهد   درباره وضعیت اقتصادي بهائیت پس از پیروزي انقالب روشنگري صورت نگرفته است.

و قراین بر مي آید شبکه اقتصادي تشکیالت بهائیت با سوء استفاده از فضاي باز اقتصادي دوران سازندگي توانسته 

ساختار اقتصادي کشور اعمال نفوذ کند. در بررسي اجمالي مي توان گفت با سرمایه گذاري در سرپل هاي است در 

غذایي، ورود به بازار بورس و به دست  -اقتصادي، ورود به عرصه تولید قطعات خودرو، ورود به عرصه دارویي 

هائیت براي ورود به عرصه اقتصاد گرفتن واردات کاال به داخل کشور از جمله راهکارهاي اقتصادي تشکیالت ب

شرکتي در این زمینه نام ببرم اما توجه مسئولین و مردم را به این امر جلب   ایران است. مقدور نیست که مستقیم از

مي کنم که متاسفانه برخي از محصوالتي که هم اکنون توسط بهائیت در کشور تولید مي شود به فتواي بسیاري از 

اهت شرعي ندارد زیرا معاشرت با بهائیان جایز نیست و همچنین معامله با آنها حرام است. در مراجع عظام تقلید وج

 .ها مراعات مسائل طهارت واجب استصورت تماس آنها با غذاها و خوراكى

 .با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت داشتید

 .سپاسگزارم

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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