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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[

 

 اطالعات :[]روزنامه

 ۱۳۶۲شهریور ماه  ۱۶چهارشنبه  :[تاریخ]

 ۱۷۱۰۳ :[شماره]

 ۶]صفحه:[ 

 

 حزب قاعدین زمان در شناخت

 باقی - نوشته: ع

 )قسمت هفتم(

 انحراف در ارزیابی انقالب اسالمی

در برخورد با این  معمولا فلسفه تفکیک دوران پیش از انقالب خوارج از سالهای پس از انقالب اسالمی این بود که 

موقع رفراندمها یا  مثالا هائی که کنند و اعالمیهحزب، آنها بیشتر بر روی مواضع پس از انقالب خود تکیه می

کشند و مایلند که به سوابق دوران شاه کاری نداشته باشیم و مناسبتهای دیگر صادر کردند یا متمم اساسنامه را برخ می

جدائی  امروز هر کجا که لزم بود اینها بروند و به اصطالح خودشان خدمات صادقانه انجام بدهند. ما نیز بالطبع فصل

 را باز کردیم تا معلوم شود که اگر اعمال و کردار پس از انقالب شان بدتر از گذشته نبوده باشد بهتر هم نبوده است... 

اند بر قاعدین برتری بخشیده است و همه را به نسبت ...خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خویش مجاهده کرده

مرتبه سوم میفرماید: و خداوند برتری داده است مجاهدین را بر قاعدین و به اعمالشان وعده نیکو داده است و برای 

کنندگان  و مبارزهاین آیات و آیات فراوان دیگری که دللت بر مساوی نبودن قاعدین « آنان اجر عظیمی بخشیده است.

رسول اکرم )ص( بیانگر یک معیار ارزشی اسالم است  البالغه و سیرههای کثیر دیگری در نهجنمونه نیهمچندارد و 

 رساند و هم اینکه سابقه مبارزه شرط مهم است و باید سوابق لحاظ شود.که هم فرق بین مجاهدین و قاعدین را می

های مسلمان که با الهام خط مشی مبارزاتی امام و اصال فرق گذاشتن بین انجمن ضد بهائیت و مجاهدان واقعی و توده

اند یک اندیشه و عمل قرآنی است، بخصوص اینکه این قاعدین خاص از یک مبارزه واجب پیکار شرکت کرده در

اند بر قاعدین برتری اند. در حالکیه آیات فوق مجاهدانی را که در یک جهاد غیر واجب مشارکت جستهاجتناب کرده

 داده است و ما نیز با همین...

گیرد و شرکت یا عدم شرکت در انقالب اسالمی قرار می یدوراهگروه بر سر دهند و این ...زیر فشار قرار می

ای زده و کماکان به شیوه گذشته برای فرو نشاندن جو داخل و خارج انجمن نسبت به خودش دست به اقدام ضد انگیزه

ری میکند که ما در طول آوهائی به برخی مراجع ابتدا آمار و بیالن کاری از انجمن ارائه میدهد و یادطی ارسال نامه

اند و این تعداد از جوانان ایم این تعداد مسیحی اسالم آوردهمان این تعداد از بهائیها را مسلمان کردهفعالیتهای فرهنگی

دهد که این ثمره و محصول فعالیتهای فرهنگی ایم و سپس ادامه میهای اسالمی کشاندهلابالی را به محفل فعالیت

رسیدیم و اینک با توجه به اینکه شرکت ر در امور سیاسی دخالت میکردیم به این توفیقات و نتایج نمیانجمن بوده و اگ

در انحصار یکعده از »در تظاهرات و امور سیاسی منجر به از هم پاشیده شدن انجمن میگردد و حرکتهائی 

 آغاز شده تکلیف شرعی ما را بیان فرمائید!« روحانیون
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سیاسی  و مسائلکند که بنظر ما نباید در انقالب کند و روشن میجالب است که در این نامه اول عقائد خود را بیان می

کند و با عنوان کردن پاسخ این نامه که برای انجمن مثبت دهد و سپس کسب تکلیف میشرکت کنیم و خط خود را می

خوانده بود، « خریت»وافق این انقالب نبوده و تظاهرات مردم را بوده است و مسئله تقلید از آقای خوئی که از اول م

چون »... کرد. یکی از علما در این باره میگوید الحاق نیروهایش را در انقالب اسالمی توجیه شرعی میانجمن عدم 

و به این مهم  مسئله بهائیت امری خیلی مهم برای مسلمین بود آنها )انجمن...( سعی کردند که در انقالب شرکت نکرده

 کردند انقالب پیروز شود...بپردازند چون فکر نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

