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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]

 ۱۳۶۲مرداد  ۱۶ ]تاریخ:[

 ۱۷۰۷۷ ]شماره:[

 

 تا انحالل تأسیسنگاهی به »انجمن ضد بهائیه« از 

بسا کمی زودتر، نام انجمن ضد بهائیت را شنیدم، تا یکم  و چه ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳های روزهایی که در سالاز نخستین 

هایی ی مهدویه گذارده است، سالها گذشت، سالروز اعالم تعطیل انجمن که اینک نام خود را حجتیه ۱۳۶۲مرداد ماه 

 هان بود.آورترین حوادث تاریخ ج ترین و شگفت ی عظیمکه بدون تردید، صحنه

بهائیت بود که خود ها، ما هنوز در دبیرستان علوی مشغول تحصیل بودیم و علوی نه تنها پایگاه انجمن ضد در آن سال

آمد و مربی قشرهای مذهبی آنچنانی شمار می به عنوان یکی از ارکان تبلیغ و ترویج طرز تفکر حاکم بر انجمن به

 ...گرفتیانگذار انجمن گفته است که اگر علوی نبود، انجمن هم پا نمیبود. شاید شنیده باشید که آقای حلبی بن

اند، با آن اند، نتوانستهایم که نیروهایی از درون همین بافت، با شناخت کاملی که از آن داشتهاما گاهی هم شاهد بوده 

های دیگر که بسیاری از قشرهمگام باشند. یکی از آنها همین انجمن ضد بهائیت بود. انجمن ضد بهائیت، همچون 

های خویش آسوده ساختند، از متن همین جامعه و همین بافت برخاسته بود، اما چه شد که  رفتند و جامعه را از وسوسه 

 همگام حرکت و خیزش مردمان پیش نرفت؟ پرسشی است که ما در این نوشته، در تالش و جستجوی پاسخ آنیم.

اسالمی از برخی ابعاد اسالم با درک و برداشت انحرافی چنین کسانی تفاوت  ی اول، درک و برداشت اصیلدر وهله 

ایم. اعضای انجمن، فرزندان دارد. اگر بگوییم، انجمن ضد بهائیت دشمن انقالب و اسالم است، سخن سنجیده نگفته

 ..اسالمند و برخاسته از همین مردم. 

ر برود. وقتی هم حزب توده رفت، دیگر جایی برای ماندن ...هر دو رفتنی بودند و مهم این نبود که کدامین زودت

های حزب وجود داشت، در هم ریختن پایه قبالا یی که های تبلیغاتی خود، با زمینهطرف دیگر نبود. دشمن در رسانه

، های عجیبی کردند. و چون مرحلهها و تحلیلدانست. خبرگزاریها تفسیرتوده را پیامد تسلط انجمن ضد بهائیت می

ی تحول و انقالب اقتصادی بود بسیاری از آنها به اصطالح خودشان هیأت حاکمه را به دو جناح بنیادگرای خط مرحله

 کردند!کار تقسیم میای محافظهامام و حجتیه

جالب اینجاست که دشمن هنوز گیج است و اگر چه تبلیغات ما در این زمینه ضعیف بوده است اما بد نیست بدانید که تا 

های ی انجمن ضد بهائیت هیچ خبری در این مورد، از سوی خبرگزارینون و با گذشت دو هفته از صدور اطالعیهک

 جهانی مخابره نشده است!

 شریعتمدار«   -»ب 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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