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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[

 

 جوان آنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۸آذر    ۳]تاریخ:[ 

 

 انجمن حجتیه و انحرافات آن ها/فرقه 

 انجمن حجتیه و انحراف در مبارزه

نکات بسیار با اهمیت در پرونده انحرافی انجمن حجتیه مسأله غفلت و )بلکه( تغافل از آنچه مبارزه اصلی  یکی از 

محسوب می شود و توجه به تالشها و مبارزات غیر اصلی و فرعی می باشد. این موضوع، هم در پیش از انقالب و 

 .. هم پس از انقالب مصادیق روشن و بارز خود را دارد.

انجمن حجتیه از این واقعیت مذهبی نمی توانستند چشم فرو بندند. از سوی دیگر، آنان به هیچوجه به آن نوع سران 

مبارزه ای که امام و پیروان راستین او بدان فرا می خواندند اعتقاد و باوری نداشتند. تنها را بدیل برای آنان این بود 

ند که هم احساس مبارزه طلبی آنها را ارضاء کند و هم به دنیا و که شور و انگیزه هواداران خود را در جهتی سوق ده

منافع انجمن حجتیه صدمه و لطمه ای وارد نشود. لذا هواداران و نیروهای جوان خود را درگیر مبارزه های خنثی می 

برای آنان   نمودند. مبارزه هایی بی ثمر و یا کم ثمر که نه به شاه و ایادی او لطمه ای جدی وارد می ساخت و نه

با بهائیت در پیش از انقالب و نیز مبارزه با برخی مظاهر بسیار ناچیز و   مبارزه  دردسر جدی فراهم می ساخت.

فرعی تمدن غربی که شاه مروج آنها بود، همگی نحوه مبارزاتی بود که همگان را از توجه به طاغوت اصلی و  

 .بیماری اصلی جامعه ایران دور می داشت

ینکه انجمن حجتیه مبارزات خود را متوجه اموری چون بهائیت، پپسی کوال و امور حاشیه ای دیگری  شاه نیز از ا

چون این موارد ساخته است به هیچوجه ناراضی نبود، بلکه این فعالیتها را در راستای تحکیم اصل رژیم شاهنشاهی  

 .می دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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