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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[

 

 گرفته از سایت:[ شهبازی]بر

 ۱۳۸۹مهر  ۷:[ ]تاریخ

 

 عبدهللا شهبازی

 «دهه ظهور»حجتیه و انجمن 

اي خواندني درباره انجمن حجتیه درج شده: اردالن ، مقاله۱۳۸۹مهر  ۵، مورخ دوشنبه «روزانالین»در وبگاه 

 «.سال فعالیت در سایه ۵۷انجمن حجتیه: »صیامي، 

کذیب به مهندس سجادي، رهبر کنوني انجمن حجتیه، ت« دهه ظهور»من دال بر تعلق کتاب « احتمال»در مقاله فوق 

نویسنده مقاله چنین نوشته « خواهد نامش فاش شود.یکي از اعضاي رهبري حجتیه که نمي»شده با استناد به اظهارات 

 است:

، اندکي پس از نهمین انتخابات ریاست جمهوري دهم به قلم دکتر سید حسین سجادي چاپ ۱۳۸۴در کتابي که سال »

 نژاد[ داشت. نام این کتاب "دهه ظهور" است ...دولت ]احمدي شد مطالبي آمده بود که نشان از همراهي با تفکر

هایي به دستم رسید که انتساب کتاب فوق به مهندس سید ایمیل «دهه ظهور»پس از نگارش یادداشتم درباره کتاب 

ین ها اعتنا نکردم به دو دلیل: اّول، اکرد. به این ایمیلرا تکذیب مي حسین سجادي، رهبر کنوني انجمن حجتیه

ها از سوي فرد یا افراد حقیقي یا حقوقي داراي هّویت روشن نبود که از نظر اخالقي ملزم به منعکس کردن آن تکذیب

اي از سوي فردي داراي هّویت شد. قطعاً اگر تکذیبیهشوم بلکه از سوي افراد ناشناس و با اسامي مستعار ارسال مي

هاي غیراخالقي هاي فوق حاوي اتهامات سیاسي و توهیندّوم، ایمیلکردم. رسید آن را منعکس ميواقعي به دستم مي

که به شدت مدعي تدین و اخالق بوده و هستند،  «انجمن حجتیه مهدویه»بود. این شیوه نگارش با ادعاي رهبران 

 منافات تام دارد.

کمونیستي و حزب توده منتسب کوشند مخالفان خود را به تفکر گردانندگان و فعالین انجمن حجتیه حتي امروزه نیز مي

کلي فراموش کرده و به بزرگنمایي و حتي را به« مبارزه با بهائیت»هاي اّولیه انقالب گونه که در سالکنند؛ همان

 مطلق کردن خطر اتحاد شوروي و حزب توده و کمونیسم پرداختند...

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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