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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  ۳۱پنجشنبه  :[تاریخ]

 ۱۷۱۱۵ :[شماره]

 ۶  ]صفحه:[

 

 مبارزه با بهائیت، کانال فرسایش نیروها 

 شناخت حزب قاعدین زمان در 

 باقی –نوشته: ع 

 )قسمت هجدهم( 

ها بود. منبع تغذیه این وظیفه کمیته یا گروه تدریس، جلب نیروهای جوان و تازه نفس و فعال برای تعلیم دادن آن 

کردند و افراد  نیروها مدارس بود، که عوامل انجمن وسیله مربیان و معلمان انجمنی در میان محصلین جستجو می

 نمودند. اهوش و پر استعداد را گلچین میب

ای، انجمن دارای تشکیالتی سراسری، پیچیده و مجرب است و طبیعی است که با داشتن قریب به  بر خالف پندار عده 

اگر   –سال سابقه کار تشکیالتی، آنهم تشکیالتی که در برابر یک شبکه قوی جاسوسی به اسم بهائیت کار میکرد  ۳۰

ای بود که بیشترین بهره را، همان فرقه جاسوسی و حکومت طاغوتی میبرد  با آن توسط انجمن بگونهچه نحوه مبارزه 

ولی در هر حال الزمه مقابله با آن، تشکیالتی دربسته، منسجم و پیچیده بود. و از سوئی وجود عوامل و عناصر   –

ی سازماندهی قوی انجمن مثمر ثمر بود.  اطالعاتی در انجمن که خود دارای تجارب اطالعاتی و تشکیالتی بودند برا

های تدریس، تحقیق، نگارش، ارشاد )تعقیب و مراقبت بحث و  های مختلفی بود از قبیل کمیتهحزب قاعدین دارای کمیته

 ...هامناظره( ارتباط با خارج و کنفرانس

ماه از آن آموزش اصول اعتقادات،   ۸الی   ۷انجامید که قسمت پایه حدود یکسال و حداکثر یکسال و نیم بطول می

افتاد که توحید نبوت و ... بود و سپس آشنائی مختصری با بابیت و بهائیت. برای اصول اعتقادات بندرت اتفاق می

آوردند و افراد در حین استماع نکته برداری از سخنان آقای حلبی بود را می  غالبا  نوارهای درسی مسئولین انجمن، که 

 . میکردند

کنند توان سخن گفتن داشته باشند و یا اینکه وقتی در این بود که هنگامی که افراد انجمن با بهائیها برخورد میهدف 

اند های جاسوسی انجمن وارد میشوند بعلت اینکه در چگونگی اشکاالت مخالفین به توحید و پاسخ آنها آشنا شدهقسمت

داخل بهائیت کنند. حتی یکی از بحثها بین افراد سطح باالتر انجمن  بتوانند توحید را انکار کنند و از این راه خود را

بحث انکار خدا بود تا بتوانند برای نفوذ در میان بهائیها خدا را نفی کنند و چنین استدالل میکردند که اینها مارکسیست  

 بشوند بهتر است تا بهائی بشوند.

 مرحله ویژه:

ری تدریس میشد و افراد کارهای عملی را آغاز میکردند. البته پس از  در این مرتبه مسائل بهائیت در سطح باالت

المجموع درسها عبارت بود از عربی، احکام،  انقالب مواد درسی دیگر به دروس مراحل مختلف افزوده شده بود و فی 
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زمینه انگلیسی ای از سابق در نقد مارکسیسم، مطالعه کتب معرفی شده و تمرین سخنرانی و آئین سخنرانی. البته عده 

های ملل  کردند و لیکن کار و تحصیل ادبیات خارجی و زبان انگلیسی برای این نبود که اسالم را به زبان هم کار می

دنیا منتشر و تبلیغ کنند بلکه بخاطر این بود که افراد بهتر بتوانند آن دسته از متونی را که بهائیها به زبانهای خارجی 

کنند. یا تعلیم ادبیات و زبان عربی عمدتا برای یاد گرفتن حدیث و قرآن نبود، بلکه برای   منتشر کرده بودند، مطالعه

ای از متون بهائیت را که با زبان عربی نگارش یافته بتوانند مطالعه کنند و یا تمرین سخنرانی و آئین این بود که پاره

ه و متبحر باشند و باصطالح زبانشان خوب بچرخد اش این بود که افراد انجمن در بحث با بهائیها خبرسخنرانی فلسفه 

های انجمن را داشته باشند. و در حقیقت تمامی تحریکات و  و یا اینکه آن افراد در آینده استعداد گرداندن کالس

های انجمن حول محور بهائیت و با انگیزه مبارزه با آن خالصه شده بود که کیفیت مبارزه محدودشان را در  فعالیت

   .ایمصفحات پیشین بعرض رسانده

های تازه  رفت، آنهم نه مطالب ایدئولوژیک مبتنی بر بحثای که از مرز مباحثات ایدئولوژیک فراتر نمییعنی مبارزه

سال   ۳۰خورد که افکاری که انسان افسوس می –و نو، بلکه مطالبی مربوط به زمان »بهاءهللا« و در رد افکار او 

انسانی و مادی از میدان مبارزه با شاه برکنار بماند و مصروف دفع بهائیتی شود که اگر خودشان  های معنوی، سرمایه

 شدند.بنفع خویش تبلیغ میکردند زودتر نابود می

البته در ماههای نزدیک به انقالب و پس از آن، یک سلسله آموزشهای اسالمی در انجمن راه پیدا کرد، ولی به شکل  

شدند و او اشکاالتی بر ود. فی المثل پیش از انقالب هنگامی که افراد با یک بهائی مواجه میالعملی بمنفعل و عکس

ایدئولوژیک ذهن جوانانی را   سؤاالتگرفت که قادر به پاسخگوئی نبودند، و یا بویژه پس از انقالب که ایشان می

آوردند، افراد انجمن با رو آوردن به  بعمل می اشغال نموده بود و مارکسیستها و ... در ایجاد این ابهامات تالش فراوان 

 ..آمدند.مطالعه برخی کتب اسالمی در صدد رفع شبهات و اشکاالت خود برمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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