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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[

 

 یران وایرا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰  ید ۱۲]تاریخ:[ 

 

 که مغضوب قدرت شد ز یستییبها  کی ؛یشهباز هللاعبد

 پور یقل بهنام

از چشم قدرت   ران،یدر ا انییو بها انیهودی هیعل یپراکن نفرت یهاسنیتئور  نیتراز بزرگ یک ی «یشهباز هللاعبد »

 .دارد تیحکا کاینشده هم از مهاجرتش به آمر دییتا یهاگزارش یرانده شده است و برخ هیافتاده و به حاش

نقل مکان کرده   یگریها به خانه دساکن بوده و بعد ورکیویابتدا در خانه دخترش در ن یشهباز دیگویها مگزارش نیا

 .است

 .شده است کای ساکن آمر شیها پاز سال  یاند، شهبازکرده دییهم تا یو حقوق بشر یااز فعاالن رسانه  یگروه

 یهاتیو مدافع حقوق اقل یحقوق بشر یهانهاد انیدر م یادیز یهابازتاب ریاخ یهاخبر در هفته  نیشدن ا یعلن

 .داشته است انیهودیو  انییبه خصوص بها یمذهب

 ییهاها و سازماندارد و با چه نهاد یاچه کاره بوده؟ چه کرده و چه نوشته؟ چه گذشته  ست؟یک یشهباز هللاعبد

و   یزیستیهودی قی و تعم دیبه منظور تشد یاسالم ی نظام جمهور کیدئولوژیا ستمیداشته و نقش او در س یهمکار

 چه بوده است؟ رانیدر ا یزیستییبها

 ست؟ یک یشهباز هللاعبد

است و  رازیش یهااست که از تبار فئودال  یاسالم یپراکن در جمهوراز معدود مورخان نفرت یک ی یشهباز عبدهللا

 .گذاشته شد انیبن رانیدر ا تیی که با هدف مبارزه با بها یبود، همان انجمن ه« یهم عضو انجمن »حجت یمدت

 نهی»فراهم کردن زم یو تالش برا تییدفاع از اسالم در مقابل بها  ،یبود که با هدف اصل یالتیتشک  هیحجت انجمن

هم  یشد و شهباز سیتاس «ی»محمود حلب  خیبه نام ش عهیش یروحان کی ی به رهبر ۱۳۳۲ظهور امام عصر« در سال 

ها نهاد  را به کمک ده ۱۳۵۷از انقالب سال  پس رانیدر ا یزیستییانجمن، بها نیا گذارانیبن دیعقا ریتحت تاث 

 .کرد  زهیتئور یتیو امن  یمطالعات

 یک ی سییاعالم کرده و نوشته است: »پدرم ر رازیدر ش ۱۳۳۴ وریتولدش را اول شهر خیتار یدر خودنوشت یشهباز

 «.و ثروتمند و مقتدر بود راز یجنوب ش نینشکوه التیاز ا

}و   یحکومت پهلو هیمسلحانه عل امیبه ق یهفت سال داشته است، پدرش »در منطقه کوهمره ُسرخ ینوشته که وقت یو

  ریاز سا گرید یطور که  برخشد«، همان  ربارانیت ۱۳۴۳{ دست زد و در سال ینیهللا خم روح هللاتیاز آ تیدر حما

 .شدند ربارانیاقوامش به خاطر اقدام مسلحانه ت

و محبوب مردم  ختهیفره یو مرد یکوهمره ُسرخ فیطوا سییر ،یشهباز هللابی»پدرم، حب نوشته است: بارهن یدر ا او

است و  یکشکول لی. مادرم از ارفتیشمار ممدرن در فارس به یکشاورز گذاران انیداشت و از بن ییبایبود؛ خط ز

  ان یدر جر ۱۳۱۱در مجلس دوم مشروطه بود. در سال   ییقشقا لیا ندهینما ،یخان کشکول میپدربزرگش، حاج محمدکر 
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( را به همراه دو  ی)سرمست خان و عبدهللا خان ُسرخ  میفارس، حکومت رضا شاه دو عمو ریعشا نیسرکوب خون 

 «.دندیعبدهللا نام دمیشه یعمو ادیو مرا به  دی( به شهادت رسانیُسرخ یو مال طفعل یشان )مال سلبعلعموزاده

 خود را آغاز کرد؟  یاسیس تیفعال یاز چه زمان یشهباز

به دل گرفته بود وارد محافل   یاز حکومت پهلو قیعم یانه یکه ک ۱۳۴۸در سال  یعنیحدود چهار سال بعد  یشهباز

  .شد «یرازیش یحائر  نیالدی »مح خ یو از شاگردان ش  ینیخم  هللاتیآ یو مذهب یاسیس

در مجلس  ینی هللا خمروح هللاتیآ تیمرجع هیبار به اتهام پخش اعالم نینخست یبرا یسالگ  ۱۴در   ۱۳۴۹تابستان  در

،  ۱۳۵۱و  ۱۳۵۰ یهادر سال گریپس از دو بازداشت د یشد. شهباز ری( دستگ رازی)مسجد نو ش م«یختم »محسن حک 

زندان   میسال و ن کیبا مقام سلطنت« به  تیضد مبا »مرا یدر گروه تیبه اتهام عضو ۱۳۵۲سرانجام در تابستان 

 .وستیبه حزب توده پ منش«ی ک یو »تق «ی»عباس حجر  «،ییعمو ی»محمدعل  ریمحکوم و در زندان تحت تاث

زود   یلیبود که خ یاز کسان  یک یو  ریهم دستگ  ۱۳۶۱حزب توده در بهمن سال  یاعضا  در موج اول بازداشت  او

 .از زندان آزاد شد  ۱۳۶۴کرد و سال   یهمکار  انیو کمال با بازجواظهار »ندامت و توبه« کرد و تمام 

آموزش، مسئول شعبه آموزش  یساله هنگام بازداشت، مسئول شعبه کل انتشارات، معاون شعبه مرکز ۲۷ یشهباز

 .حزب توده بود کیتئور یداخل هیتهران و مسئول نشر

 آغاز شد؟  یاطالعات یبا نهادها یشهباز یهمکار چگونه

هللا که به دستور »روح یوزارت اطالعات و انتقال پرونده حزب توده به وزارت اطالعات، شهباز لیاز تشک  پس

را  تیو امن یاطالعات ی هاخود با نهاد یدر وزارت اطالعات آزاد شده بود، همکار یوقت دادستان  نیجانش ان«،ینیحس

 .آغاز کرد

شده بود، پس از انقالب دوباره مسلمان شد  ست«یاز انقالب از »اسالم برگشته و مارکس شیکه پ یشهباز بیترت نیا به

 .دیاز چند صد جلد کتاب و مقاله رس شیبه ب یتیامن یاو با نهادها یهایو پرونده همکار

ماد مورد اعت شیاز پ شیب جیشد و به تدر یریبه کارگ یتیامن ینهادها یپژوهش یهارمجموعهیز یدر برخ یشهباز

 .شد لیتبد رانی در ا انیهود یو  انییبها ه یپراکن علنفرت یقرار گرفت و به ابزار یتیو امن یاطالعات یهانهاد

و مقابله با اغلب    یسازهم همچنان مهم است و برخورد و پرونده یاسالم یجمهور یهامقام  یکه برا یموضوع

 یهارویو با ن یخود دارد؛ اما بدون شهباز  یتیو امن یاطالعات یهارا دستور کار نهاد ینید یهانییو آ هاتیاقل

 .شوندیمحسوب م یشاگرد شهباز یبه نوع کیکه هر  یترجوان 

 داشت؟ ییهاتیچه مسوول یاسالم یدر جمهور یشهباز

وابسته به   «یاسیس یهاموسسه »مطالعات و پژوهش ۱۳۶۷سال  یعنیدر زندان  یحدود سه سال پس از آزاد یشهباز

 .موسسه را برعهده داشت نیا یاداره امور پژوهش تیدهه مسئول کینهاد و به مدت  انیوزارت اطالعات را بن

به   یاطالعات دربار شاهنشاه ژهیدفتر و سییفردوست«، ر نیبود که متن اعترافات »حس های همکار نیا انیجر در

موسسه  نیهم یاز سو  ۱۳۶۹در سال   «یه حاصل آن انتشار کتاب »ظهور و سقوط سلطنت پهلوداده شد ک یشهباز

 .بود

 یمعرف «یانقالب اسالم خی»کتاب تار  زهیجا نیدر نخست دهیبرگز  یهااز کتاب یک یبه عنوان   ۱۳۹۹کتاب سال  نیا

 .شد

و »خاطرات  «یانوریدو کتاب »خاطرات ک ،یدهه هفتاد شمس ییابتدا یهادر سال  یعنیدوران  نیدر هم یشهباز

 .کندیو منتشر م نیتدو یاطالعات یهانهاد نیهم یاول حزب توده را با همکار ریدو دب «،یاسکندر رجیا

ها دانست که تاکنون ده یاسالم یدر جمهور یزیستیهودیو  یزیستییمروج بها یهااز نهاد یک ی دیموسسه را با نیا

 .منتشر کرده است بارن یمقاله و گزارش و کتاب در ا
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گرفت و  لیمستضعفان و جانبازان« را تحو ادیمرکز اسناد »بن «،یاخامنه  ی»عل هللاتیبه دستور آ ۱۳۷۴در سال   او

 .کرد یسازمانده ران«یمعاصر ا خی»مطالعات تار  یآن را با نام موسسه تخصص

 چرا و چگونه از چشم قدرت افتاد؟  یشهباز عبدهللا

»محمود  «،یاز »محمد خاتم تیگرفته تا حزب توده و حما ینیبا خم یاز همکار یشهباز یو کار یپرونده فکر در

 .شودیم دهید یو اطالعات یتیو امن ینهاد کوچک و بزرگ فرهنگ  نیو چند «یموسو نیرحسیو »م نژاد«یاحمد

ها و قصه ،یتیو امن یاطالعات یهانهاد ندیخوشا یکه او برا دهدی او نشان م یهاو نوشتار هادگاهیمجموع د یبررس

 هللاتیبه مذاق دفتر آ  یحت هیرو نیساخته و پرداخته کرده که ا رانیدر ا انیهودیو  ان ییبها هیعل یاریبس یهاداستان 

 .است افتهیرهبر انتشار  تیدر سا الهمق نیچند یهم خوش آمده و از و یاخامنه  یعل

و »حزب توده  ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۷ یهادر سال   ران«یو ا  ایتانیاستعمار بر یو پارس یهودی»زرساالران  یپنج جلد دوره

 .اوست زیبرانگ آثار جنجال گریاز د  ۱۳۸۷در سال  «یتا فروپاش یریگاز شکل

  ۱۳۸۵کتاب در سال  نیدانست که پنج جلد آن منتشر شده است. ا  «یهودی»زرساالران  دیرا با یکتاب شهباز نیترمهم

 .شد دهیبرگز یاسالم یبه عنوان »کتاب سال« جمهور

امروز«   رانیدر ا دیجد یگارشیال نیو انباشت ثروت: تکو نیبه نام »زم یهم کتاب  ۱۳۸۶در اواخر سال  یشهباز

امام جمعه وقت به   یرازیش یدر استان فارس از جمله مرحوم حائر یافراد متعدد تی با شکا  تیهامنتشر کرد که در ن

 .شودیزندان محکوم م

  یها رودروبود، بعد انینیهللا حسروح ونیو مد یرازیش  یها، شاگرد حائربنابر اسناد و گزارش یکه روزگار یشهباز

به   یاهریزنج یهاقتل یرا در پرونده جنجال انینیهللا حسو روح  یرا متهم به فساد مال یرازیش یو حائر ستادیها اآن 

 .بودن متهم کرد «ییو »بها «ی»نفوذ

ها و از همه  اختالف نیا یدر پ یاسالم یجمهور ونیو روحان  یتیو امن یاطالعات یهاشدن روابط او با نهاد رهیت

باعث شد   یجمهوراستیانتخابات ر جهیبه نت ۱۳۸۸سال  یهااعتراض  انیدر جر یموسو نیرحسیاز م تی تر حمامهم

 .فتدیخود ب انیاز چشم کارفرما جیبه تدر یکه شهباز

جهت که ادعا کرده   ن یاست، نه از ا یقابل بررس س  ی ک کی» یعبدهللا شهباز وز«یکار »رجانمحافظه تینظر سا از

و فراماسونر استان فارس   ییبها یهابا خاندان  یرازیش یحائر هللاتیتعامالت آ یمدع  ایاست،  ییبها انین یهللا حسروح

 .کرد یابیارز «یاسیس  یهاجناح انیتعارض م دیتشد  هیاز زاو  دیاست، بلکه او را با

طرح کرده و پرورشش داده بحث  ریدر دو دهه اخ یکه شهباز یبحث نیترکار مهممحافظه تیسا نینوشته ا به

  .بوده است «یمخف انییو »بها «یمخف انیهودی»

و مدافع و   یحام یروزگار یغاتی و تبل یو اطالعات یتیامن یهااز نهاد گرید یاریکار که به همراه بسمحافظه تیسا نیا

و   ونیاز روحان یگروه یکه شهبازبود، پس از آن  انیهودیو  انییبها هیعل یشهباز یهادگاهیمبلغ آثار و د

طلبان شد، به  از اصالح یبه گروه کیاو نزد یاسیس شیادانست و گر انیهودی انییکاران را مرتبط با بها محافظه

 .سوال برد ریرا ز یو یپژوهش یهاتیشده و تمام فعال لیبه منتقد او تبد بارهکی

 یزیچه چ م،یبه بعد را مرور کن ۷۰از اواسط دهه   ی شهباز یاسی: »اگر مواضع سسد ینویم بارنیدر ا وز«ینرجا «

مثل  ییهاها حمله کردن به افراد مختلف؟... بحثآن  یو بر مبنا خیدر تار یجعل یتضادها و دعواها جادیجز ا مین یبیم

  یگریخاندان آن د یبودن و ارتباط سنت یهودیفالن فرد به  یرپد یشهرت روستا ای یفالن یمادر لیفام یهودینََسب 

 و امثالهم؟« ایتانیبا بر

 ینیو د یو فرهنگ  یاسیس یهات یبه افراد و شخص یشهباز  یافکننحوه نگاه و اتهام افتنی یبا انتقاد از تسر تیسا نیا

  یاست؛ به طور افتهیرواج  «یو ارزش یانقالب یروهای»ن انیهم در م ینگاه و روش نینظام نوشته که چن دییمورد تا

 یهاازخاستگاه یکیدماوند  نکهیبا توجه به ا یگردانند و گاهیها »سر  قلم خود را به سمت جبهه داخل برمکه آن 

بودن  یمخف ییبها یدر جستجو  یهستند و گاه یعتمداریشر نیاست، دنبال اثبات مشکوک بودن حس یمخف انیهودی

آخر   نکهیبه خاطر ا یعسگر اوالد هللابیحب یگاه ،یامام دیسع یهستند، گاه یو روحان نژادیو احمد انینیحس
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با ت و اگر با ت بود،  ایبا ط است  اشیلیفام واقعا دید دیبا نکهیطائب به خاطر ا نیحس یمسلمان دارد، گاه اشیلیفام

 «.اندتائب بوده  یزیاجدادشان از چه چ دید دیبا

سخنش  یهااست و اگر پوسته نیمعاصر هم خیدرباره تار یشهباز ی: »روح تمام سخنان آقادهدی ادامه م وز«یرجان»

 «.میرسینم  نیجز ا یابه هسته م،یرا بشکاف

هم منتشر  ران« یو ا ز یرازآم یهافرقه  ؛یاطالعات یهاسیخود با نام »سرو یکه در کانال تلگرام یدر کتاب یشهباز

 یادعاها را درباره برخ نیکرده است، ا یمعرف هودیاز جلد آخر و چاپ نشده زرساالران  یکرد و آن را بخش

 .کندی کاران هم تکرار ممحافظه

و نوشتند:  دندیاو را برنتاب یخیتار یبررس وهیش نیکاران هم خورد، ا از محافظه  یبه تن گروه  یوقت یشهباز سهیک

از مقدمات خود   شیو ب بیعج یجیمنطقه و روستا نتا  کیناقص و ارتباط دادن افراد به  یتبارشناس کیبا  ی»شهباز

را لوث کند و در هنگام برمال شدن شبکه  یمخف انییو بها  انیهودی مهم  اریموضوع بس تواندیم وهیش نی. اردیگیم

 « .ها را از مهلکه نجات دهدآن یمخف انییو بها  انیهودی

 وجود دارد؟  یشهباز یزیستیهودیو  یز یستییدر مورد بها یاسناد ایآ

سه دهه به   یط یتیو امن یاطالعات یهانهاد تیو هدا تی نوشته با حما  وز«ین»رجا تیطور که ساهمان یشهباز هللاعبد

 یو یهاها و گفتهشد و نوشته لیتبد یاسالم یدر جمهور انیهودیو  انییبها هیعل یخیو تار یبه ظاهر علم یابزار

 .داشت رانیا در یزیستیهودیو  یزیستییدر گسترش بها یینقش بسزا

منسجم  اریبس یافرقه   ست؛یمرسوم، ن یبه معنا ن،ید یی: »فرقه بهاسدینویم نیچن انیی درباره بها یدر گفتار یشهباز

و   یدولت ینفوذ در نهادها  ژهیوبه ،یمخف تیفعال نهی شیپ میقرن و ن کیبه  بیکار است که قرو متمرکز و پنهان

  یاسیسازمان س چیمنظر ه نیدر کارنامه خود دارد. از ا درت،پنهان و متنفذ ق یهایالب جادیو ا یاسیس یهاسازمان

 « .ستین ییبا فرقه بها اسیقابل ق یرانیا

کرده و  خیدر ادوار مختلف تار «یو جاسوس یستیو ترور یبیتخر یهات یرا متهم به »فعال انییدر ادامه بها یشهباز

 .است کردهی)موساد( وصل« م لییاسرا یاطالعات سیافراد را به سرو یبرخ  تییکه »فرقه بها دهدی ادامه م

- ییکانادا-ییکایآمر یهابا نئوکان اندافتهی وندیچنان پ لیی و کانادا و اسرا کایدر آمر تییا: »سران فرقه بهیو ی ادعا به

 «.ها نام بردنئوکان ی رانیشبکه ا یاز آنان به عنوان شاخه اصل  دیکه در واقع با لییدر اسرا  اهویو باند نتان یلییاسرا

ها آغاز شد که  از قتل  یامجموعه ییفرقه بها تیفعال یروزها نیشده است: »از نخست یمدع یگریدر نوشتار د یو

 « .است دهیدر آن کامال به اثبات رس انییموارد نقش بها یها تاکنون روشن نشده و در برخاز آن  یاسرار برخ

مطلع از اسرار«   انیی»بها  ان«،ی»مسلمانان«، »باب «،یاسیدر پنج نوع قتل »س رانیدر ا انییبها ،یشهباز ی ادعا به

 .انددست داشته   «یو »شخص

  یغیتبل نیبه عمد و با اهداف مع انییجبهه مخالف بها انیدر م یو عناصر مشکوک تییبها ی: »رهبرینوشته شهباز به

 .زدندیدست م « یکشییمعروف به بها ،ییضدبها نیخون  یهاآشوب نیتری و جنجال نیترمهم جادیبه ا یاسیو س

فرقه  یعنیبلکه کالت است،  ست؛ین نید تیی: »اصوال از نگاه من بهادیگویاز مباحث خود به صراحت م یک یدر  یو

 « .سال سابقه است ۱۵۳با  افتهیمتشکل سازمان

باور دارم   آن،  یعلن التیجز تشک به ران، یدر ا تیی بها ی: »من به وجود سازمان مخفد یگویم گرید ییدر جا یشهباز

و   ه یدر دوران قاجار ،یمال ییا یگسترده و ماف اتیاز نفوذ و ترور تا عمل فرقه را،  نیا یبی پنهان و تخر یو کارکردها

 «.امدهیشناخته و شناسان  یپهلو

ده است: »برخالف  ش ی در آنجا مدع ینامه پنجره در دسترس است که وبا با هفته ییوگو گفت یعبدهللا شهباز از

وکار خود اشتغال و کسب یحقوق برخوردارند و به زندگ نیاز ا ران یبه عنوان شهروندان ا انییبها ن،یسنگ غاتیتبل

 «.ستیمزاحم آنان ن یدارند و کس
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  یفرد یبه حق شهروند شود،ی عنوان م انییبها یکه به عنوان نقض حق شهروند یادامه داده است: »موارد یشهباز

. یو رسم یقانون یفرقه خود به عنوان نهاد تیتثب  یاست برا انییاز بها یاز تالش بخش ی. بلکه ناشستیمربوط ن 

  یعلن تیکه حضور و فعال فایمستقر در ح انییابه یسازمان مرکز العدل،تی طبق دستور ب یاسیاست س یتالش یعنی

 «.کنند لیتحم یاسالم یفرقه را به جمهور نیا

 یهااز برخورد  کند«،یعمل م کاینئوکان در آمر یالب یرانیبه عنوان شاخه ا ییادعا که »فرقه بها نیبا تکرار ا یو

 .داندیرا مشروع م یامقابله نیدفاع کرده و چن ران یدر ا نییآ نیا روانیبا پ یاسالم یجمهور

 یهااصرار دارد در فرم  ییکه فرد بها ی»زمان: دیگویم انییگذاشته و با نقض حقوق بها  نیپا را فراتر از ا یشهباز

  لیتحم یبرا یالتیهمان تحرک تشک  یعنی م؛یامواجه  یاسیس یادهیذکر کند، ما با پد ییمربوطه، خود را به عنوان بها

  امدیبلکه پ  ست؛یفرد فوق ن یامر نقض حقوق شهروند نیو ا شودیمکه طبعا با مقابله مواجه  یرقانونیسازمان غ کی

 «.کندی کار را م نیو داوطلبانه ا داندی آن را م امدیپ  ییاست که طبعا فرد بها یاسیکنش س

 تیبه عنوان سازمان، نه فرد، تعارض آن با حق حاکم انییبها ی»نکته مهم در مسئله حق شهروند یاعتقاد شهباز به

  یکه دارا  ینیدشبه ای ینید یبا دعاو شودیاطالق م یاکالت است. کالت به فرقه  تییکه بها کنمیاست. تکرار م یمل

 «.است تیمتمرکز در حول مرکز التیتشک 

و مقررات خود را فراتر   نیو قوان ستین رانیا نیکه تابع قوان میا{ مواجهانیی}بها  ی: »ما با سازماندیافزایم یشهباز

  توانی را م دهیپد نیباشند. ا زین رانیشهروند ا خواهندیم ران یآن در ا  یو اعضا داندیو آن دولت م ن یا یمل نیاز قوان

 « .آوردیم دیرا پد یاسیفرد از دو ساختار س وگانهد تیکه تناقض تبع  دیدولت در دولت نام

ها مقاله و هها د سال  نیدارد و در ا یاهیسوکیمشابه و خصمانه و  دگاهید نیهم چن  انیهودیدرباره  یشهباز هللاعبد

 .منتشر کرده است ران یها در اآن  هیکتاب عل

با  انیهودی  وندیپ حیو تشر نییو تب رانیدر ا «یمخف انیهودی» ییاثبات و شناسا انیهودیاو درباره  یهاپژوهش مرکز

 .بوده است انییبها

است.    رانیمعاصر ا خی تحوالت تار  یبرخ نییفراوان در تب تیواجد اهم یمخف تیهودی  دهیبا پد یی: »آشناسدینویم او

  شهیداشته و ر تیفعال  رانیاز نقاط ا یاریدر بس یمخف انیهودیکه  افتمی. درامدهیها کوشسال دهیپد نیشناخت ا یبرا

 «.آورده، دماوند است دیشاخه پد ایفرقه دونمه شعبه  ینام رسم اب دهیپد نیکه ا یدر تنها مکان یول اند؛دهیدوان

  یعامل مهم یگرییو بها یگریو گسترش باب شیدایدر پ شانی( و نقش اهای)انوس یمخف انیهودی دهی»پد یاعتقاد و به

 «.است رانیدر تحوالت معاصر ا

  یفیو ک یو گسترش کم جیدر ترو یعلن انیهودی(، نقش یمخف انیهودی) های»صرفنظر از انوس ینوشته و به

 «.است ریچشمگ  زین یگرییو بها  یگریباب

خورده  وندیپ یمخف ت یی نام بها به شاوندیمشابه و خو ی ادهیبا پد یمخف تیهودی رانیباور است: »در ا نیبر ا یشهباز

 «.است

ها را برعهده داشته است، مملو از مطالب و اداره آن  تیمسئول ریاخ یهاسال  یکه او ط ییهاو مجموعه هاتیسا در

 .موضوع است نیبا هدف اثبات ا یمقاالت

منتشر شده به صراحت آمده است:   «یاسیس یها»موسسه مطالعات و پژوهش تیمقاالت که در سا نیاز هم یک ی در

  یاند و در راستابوده لییت اسرابه جهودان و دول لیمتما انییاکثر بها رانیا ژهیاز نقاط جهان، به و یاری»در بس

 « .اندرفته شیکشور پ نیا یهاو برنامه هااستیس

توجه کرد که  دینکته با ن یبودند، اما به ا انیهود ی تیی مسلک بها روانیپ نیشتریاضافه کرده است: »اگرچه ب تیسا نیا

 نییآ رشیدر صدد بودند با پذ انیهودینبود. بلکه  یبه اسالم واقع انیهودی شیهمانند گرا تیی به بها انیهود ی شیگرا

  نیریاز اختالف د کردندیتالش م زین انییتحقق بخشند. بها شیپ زا شیخود را ب یو جاسوس یمنافع استعمار ،ییبها

خود قرار دهند؛ از   سی تاستازه  نید یاصل بانانی و پشت  انیرا به عنوان حام انیهودیاستفاده کرده،  انیهودیمسلمانان و 

 « .ندیبلندمدت خود نائل آ یهر دو گروه به اهداف استعمار قیطر نیا
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و   یتیوابسته به مراکز امن یهاتیدر سا یهللا شهبازنظر عبد  ریاست که ز یاها مقالهاز ده  ییمقاله تنها جز نیا

 .منتشر شده است انیهودیو  انییبها هیعل یاسالم یجمهور یاطالعات

گونه که چندان در گذشته مثمر ثمر نبوده و آن شیهاتالش ن یاعتراف کرده که ا یحیوجود به طور تلو نیبا ا یشهباز

فقر    لینوشته است: »نسل ما، به دل نینسالن خود بشناسند و چنرا به هم  انیهودیو   انیینتوانسته که بها خواستهیم

را تنها به عنوان فرقه   تییبها ه،یانجمن حجت یهااز آموزه ریاثو بعضا به ت رانیدر ا یاسیو س یخیمدهش دانش تار

به عنوان  یعنیگونه که هست، را آن تییبها دینسل جد دوارمیعدم شناخت را خورد. ام نیو چوب ا شناخت،ی ضاله م

اهداف   قتحق یبرا ی ساختار فرقوها و بشناسد که از آموزه یو مال یاسیپنهان و به شدت استتار شده قدرت س یالب

 «.بردیبهره م شیخو

  انیدر م گریخود را تکرار کرده که از چشم قدرت افتاده، د یضد حقوق بشر یآرزو  نیا یطیدر شرا یشهباز

که  داندیم یگریخود را ندارد و بهتر از هر کس د یسابق و کارکرد قبل  گاهیجا یعینظام ش کیدئولوژیمندان اقدرت

منتشر   یخیتار یاست که در آن مطالب یتلگرام هجورکانال م کیاو حاال  یخوشو تمام دل ستی ن شیب  ینینشهیحاش

 .کندیم

 قیپروژه نظام از طر انیپا دیرا با یشهباز یهودیو ضد  ییضد بها یهاو گزارش یهاتیفعال ریچشمگ کاهش

که اکنون در   یبر کس ینید ی  پراکننفرت یعواقب حقوق گر،ید  یدانست. از سو نییدو آ نیا روانیپ هیعل یشهباز

 .ستی ن دهیجا رفت و آمد دارد، پوشبه آن  ایسکونت  یغرب یکشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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