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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[

 

 رجا نیوزگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۹دی  ۱۱ [تاریخ:]

 

 ۲از فعالیت انجمن حجتیه/ گزارش اختصاصی رجانیوز

 های مذهبیاز مبارزه با بهائیت تا صید بچه

در قسمت اول این گزارش به صورت خالصه با انجمن آشنا شدیم در قسمت دوم و پایانی  :محمد رحماني -گروه تاریخ

 .روز انجمن را مرور خواهیم کرد یهاتیفعال

 دیدگاه امام خمینی در مورد انجمن

فرمایند: "به امام خمیني در مورد انجمن حجتیه به ناطق نوري و پرورش وزیران وقت کشور و آموزش و پرورش مي

. برادران را به جان هم کنندمی، تشتت ایجاد کنندیمآنها پست کلیدي ندهید. خطرناکند. وقتي آمدند بین شما تفرقه ایجاد 

. برایشان مسئله دین کردندمیله دیگري هستند. اینها با شاه همکاري دنبال مسئ .. آنها کار دیگري دارنداندازندمی

 ".مطرح نبوده است

یک دسته دیگر هم »با یادآوري تفکرات انجمن اظهار داشتند:  ۱۳۶۲تیر  ۲۱رهبر کبیر انقالب در سخنرانی خود در 

؟ آیدمیمگر براي چه  که تزشان این است که بگذارید معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیاید، حضرت صاحب

 معصیت را بردارد. ما معصیت کنیم که او بیاید؟" آیدمیحضرت صاحب 

بود که تعطیلي انجمن فقط به خاطر حفظ ظاهر و نداشتن قدرت رویارویي با  دریافته...امام خمیني با هوشیاري 

د را تعطیل کرده نه منحل، آن رهبري انقالب بود. امام در یک جلسه خصوصي با یادآوري این که انجمن فعالیت خو

 .خوانده بود فایدهبیرا 

 گویدمیامروز انجمن چه 

عج(، زمان )امام  تیرؤاعتقاد نداشتن به والیت فقیه، دشمنی شدید با اهل سنت، ادعاهای دروغین درباره تشرف و 

انجمن  .آیدمیگري از اعتقادات روز انجمن به حساب مرید پروری با عنوان نردبام عرفان و اخباري هایکالستشکیل 

س(، میالد امام زهرا )س(، هفته وحدت، شهادت حضرت ) دالزهرایعهمچو شهادت حضرت محسن،  هاییمناسبتدر 

 .دخود را در پوشش مراسم مذهبی تشدید می کن هایفعالیتعج( و عید غدیر زمان )

هاي مذهبی ابتدا با تقویت روابط عاطفی خود با طعمه سعی در مجاب کردن او در مبلغان انجمن با نفوذ در هیئت

تا برای ضربه نهایی  کشدمیو اخالص مبلغ را  داریدینكنند. طعمه مذهبی بعد از مدتی حسرت داری خود ميدین

 ...آماده شود

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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