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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرگزاری تسنیم ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵مرداد  ۳۱ ]تاریخ:[

  

 پرونده جدید خبرگزاری تسنیم منتشر شد« صهیون پیش قراوالن»

های بظاهر دینی و همچنین ها و فرقهنام پرونده جدید خبرگزاری تسنیم است که جریان« پیش قراوالن صهیون»

 .کندهای نوظهور را بررسی میعرفان

 :محمدحسن نجاری-خبرگزاری تسنیم

بین اسالم همواره در صدد نابودی این آیین بزرگ بوده و های ظهور دین مدشمنان حقیقت و آزادگی از نخستین سال

ترین این دشمنان، گروهی از یهودیان هستند که اند. یکی از مهمدر راه رسیدن به هدف خود، به هر اقدامی دست زده

م، های ظهور اسالدر بسیاری از موارد، حتّی مشرکان را برای مبارزه با مسلمانان تحریک کرده و از نخستین سال

توان به جعل و تحریف ها، مییان این شیوهاند. از مهای نوینی را در جهت نابودی آخرین آیین الهی ابداع کردهشیوه

گرفت. بر کسی پوشیده نیست که دشمنی این گروه احادیث اشاره کرد که توّسط افرادی چون کعب االحبار صورت می

 .یاد کرد، تا کنون نیز ادامه دارد«* یان افراطییهود»ها با عنوان توان از آناز یهودیان که می

سازی مواجه شدند. این مسئله، اندک اندک از حدود دو قرن پیش، مسلمانان و شیعیان با مسئله جدیدی تحت عنوان فرقه

 هاییهای اّولیه صورت گرفته بر روی فرقهتبدیل به یکی از معضالت مهم جامعه اسالمی و مذهب تشیّع شد. بررسی

نامه، اقدامات و عقاید های نوظهور و شواهدی که در زندگیها و عرفانچون شیخیّه، بابیّه، بهائیّه، ازلیّه و فرقه

ها در میان شیعیان با خود به همراه داشته ها وجود دارد و همچنین آثار و نتایجی که وجود این فرقهرهبران این فرقه

دهنده آن است که یهودیان افراطی نقش ها استفاده شده است، همه نشانهاست و الگوی واحدی که در پیدایش این فرق

اند. با این حال، ها در میان مردم ایفاء کردهچشمگیر و غیر قابل انکاری را در پیدایش، ادامه حیات و ترویج این فرقه

و استمرار این فَِرق کمتر  های به ظاهر دینی، به نقش یهودیان افراطی در تشکیلدر آثار نوشته شده پیرامون فرقه

های توّجه شده است. لذا با در نظر گرفتن اهمیّت بررسی نقش یهودیان افراطی در آشنایی با ماهیّت حقیقی فرقه

های های نوظهور و با در نظر گرفتن آنکه پیروان فرقهها یا به عبارت بهتر فرقهشیخیّه، بابیّه، بهائیّه، ازلیّه و عرفان

پیش »ای با عنوان سازند، در مجموعهمات خود، اهداف یهودیان افراطی را در جامعه شیعه عملی میمذکور با اقدا

اند و ای که در طی دو قرن اخیر در میان شیعیان به وجود آمدههای به ظاهر دینیبه بررسی فرقه« قراوالن صهیون

 .ها خواهیم پرداختمعّرفی چهره حقیقی رهبران آن

ها پرداخته خواهد شد، شامل موارد زیر ها به بررسی آنای که در این یادداشتهای به ظاهر دینیهای و جریانفرقه

 :است

دانند، نخستین گذار آن را شیخ احمد احسائی و برخی دیگر، سیّد کاظم رشتی میفرقه شیخیّه: این فرقه که برخی پایه-

به وجود آمد و پس از مرگ سیّد کاظم رشتی، به ای است که در قرن سیزدهم هجری قمری در میان شیعیان فرقه

اشاره « بابیّه»و « شیخیّه آذربایجانّیه»و « شیخیّه کرمانیّه»توان به ها میهای مختلفی تقسیم شد که از میان آنفرقه

 هاست درترین مسائلی که در زمینه فرقه شیخیّه وجود دارد، آن است که رهبران این فرقه سالنمود. یکی از مهم

تالش هستند عقاید خود را به عنوان یکی از مکاتب شیعه اثنی عشری معّرفی کنند. در جهت اثبات این اّدعا از سوی 

بزرگان و طرفداران این فرقه نیز آثاری نوشته شده و آثاری نیز در حال نگارش است. بررسی تاریخچه و عقاید این 
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ایی غیر قابل اثبات است که به منظور نفوذ این فرقه در میان ، اّدع«مکتب بودن شیخیّه»فرقه مشّخص خواهد کرد که 

 .گرددشیعیان مطرح می

فرقه بابیّه: این فرقه که مؤسس و رهبر آن در ظاهر، یکی از شاگردان سیّد کاظم رشتی به نام سیّد علی محّمد -

ترین انشعابات فرقه ی از مهمشیرازی معروف به باب و در باطن یهودیان افراطی و جاسوسان استعمارگران بودند، یک

توان به شود. در مورد فرقه بابیّه نیز مسائل بسیار زیادی وجود دارد که از میان این مسائل، میشیخیّه محسوب می

تبدیل شدن شیخیّان متعّصب به بهائیان »و « رحمانه شیعیان توّسط پیروان این فرقههای بابیان و کشتار بیآشوب»

 .اشاره کرد« ران حیات فرقه بابیّهقید و بند در دوبی

حسینعلی »فرقه بهائیّه: این فرقه پس از مرگ سیّد علی محّمد باب و در پی مطرح شدن اّدعای جانشینی باب از سوی -

به وجود آمد. در مورد فرقه ضالّه بهائیّه نیز مسائل بسیار زیادی وجود دارد که از میان « بهاء هللا»ملقّب به « نوری

، «های مردمی همچون نهضت جنگلنقش بهائیان در انحراف نهضت»توان به تبط به تاریخ این فرقه میمسائل مر

های بهائیان در زمان حکومت خیانت»، «نقش بهائیان در تغییر مسیر مشروطه و روی کار آمدن خاندان پهلوی»

 .اشاره نمود« خدمتی رهبران این فرقه در به وجود آمدن رژیم اشغالگر قدسخوش»و « پهلوی

ی ازلیّه بود که توّسط ¬ای که پس از اعدام سیّد علی محّمد باب اعالم موجودیّت کرد، فرقهفرقه ازلیّه: دوّمین فرقه-

به  میرزا یحیی صبح ازل به وجود آمد. اگرچه فرقه ازلیّه نیز با وجود اختالفاتی ظاهری در کنار فرقه ضالّه بهائیّه

اند. با این حال، حیات خود ادامه داد، لکن رهبران این فرقه و پیروان آن کمتر مورد توّجه محقّقین قرار گرفته

های اقدامات های ناشی از اقداماتی که پیروان این فرقه ضالّه در طول تاریخ مرتکب گشتند، کمتر از آسیبآسیب

 .پیروان فرقه ضالّه بهائیّت نیست

پائولو »، «بودا»، «اُشو»، «اکنکار»توان به ها و فَِرق، میهای نوظهور: از میان این عرفانرقهها و فعرفان -

و « یوگا»، «کارلوس کاستاندا»، «کریشنا مورتی»، «شعور کیهانی»، «ساتیا سای بابا»، «داالیی الما»، «کوئیلو

و « شیطان پرستی»شناسی، نظران فرقهاشاره کرد. الزم به ذکر است که برخی از محقّقین و صاحب« یوگاناندا»

کنند. لکن با توّجه به های به ظاهر نوین دینی معّرفی میها و جریانهای مختلف آن را نیز به عنوان یکی از فرقهشاخه

گردد، ها پیش از ظهور دین مبین اسالم باز میای است که پیدایش آن به سالپرستی، عقیده انحرافیآنکه شیطان

 .های نوظهور دانستآن را در گروه فرقه تواننمی

توان به دو های به ظاهر دینی باید گفت پژوهش در این زمینه را دست کم میها و جریاندر مورد شیوه بررسی فرقه

نامه رهبران آن را چنین زندگیروش انجام داد؛ روش اّول آنکه سیر تاریخی و وقایع مربوط به آن فرقه یا جریان و هم

رائه هیچ گونه تحلیلی بیان کرد. بدیهی است که محصول این شیوه پژوهشی چیزی جز بیان تاریخچه آن فرقه یا بدون ا

 .جریان نخواهد بود

روش دّوم آنکه عالوه بر بیان حوادث تاریخی و وقایع مربوط به رهبران و پیروان آن فرقه یا جریان، به بررسی و 

نامه رهبران ه عبارت بهتر، عالوه بر تبیین تاریخ پیدایش یک فرقه و زندگیتحلیل این حوادث و وقایع نیز پرداخت. ب

های بررسی ویژگی»چنین و هم« علل گرایش مردم به آن»و « ای خاصعلل به وجود آمدن آن فرقه در منطقه»آن، 

شده است را نیز ها و افکار و عقایدشان که موجب جذب و گرایش مردم به آن« بارز شخصیّتی و اعتقادی رهبران آن

 .مورد بررسی قرار داد

ها نیز به منظور آگاهی از ماهیّت تر بودن آن نسبت به روش اّول، در این یادداشتبا توّجه به نتایج روش دّوم و کامل

ها مورد شناسایی قرار های مذکور از شیوه دّوم استفاده شده است تا بدین ترتیب، تمامی ابعاد این فرقهحقیقی فرقه

 .دگیر

این یادداشت اولین مطلب از سلسله مباحثی است که قرار است بصورت هفتگی در خبرگزاری تسنیم منتشر شود. امید 

ها را برای پیروان های ضالّه، ماهیّت حقیقی این فرقهاست که این پرونده، عالوه بر جلوگیری از جذب جوانان به فرقه

 .ها ترغیب کندتر و بهتر با آنجّدی ا نیز به مبارزهمذهب تشیّع نیز روشن ساخته و مسئولین محترم ر
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کنند. الزم به ذکر است که اگر چه عنوان یاد می« صهیونیست»در دو قرن اخیر از یهودیان افراطی با عنوان *

در قرن نوزدهم میالدی و پس از تدوین پروتکل یهود به این گروه از یهودیان اختصاص داده شد، لکن « صهیونیست»

 .اندد فراموش کرد که یهودیان افراطی از هزاران سال پیش در صدد سلطه بر تمامی مردم جهان بودهنبای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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