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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[

 

 پیشینه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱اسفند  ۲۰ ]تاریخ:[

 

 یروضات یمحمدعل دیهللا س تیمنتشر نشده با مرحوم آ یگوودر گفت هیانجمن حجت

و  حیعمر خود را صرف پژوهش، تصح شتریشناس مشهور معاصر، ب مورخ و سند ،یروضات یمحمدعل دیهللا س تیآ

 ... .منابع مهم نمود یبرخ یفهارس برا یهیته

 شبردیدر پ زانیمنبر تا چه م یتشکل از رسانه نیا یعالاست. به نظر حضرت یتشکل مذهب کی هیحجت انجمن

 اهدافش استفاده کرد؟

کار آمد،  یرو رانیدر ا تییبها خ،یاز تار یابرهه کیدر  ن؛یناصر و مع ریانه خ نیو به نستع میهللا الرحمن الرح بسم

 نیمنحرف برآمد؛ در ا ینحله نیبه ا ییگوچه در حوزه و چه خارج از حوزه به فکر جواب تیروحان یغیدستگاه تبل

ها از جمله انجمن از گروه یاریمورد توجه بس یاقبال عموم لیلخاص خودش را داشت و به د گاهیمقطع، منبر هم جا

برگزار کند؛ البته در آن دوران  یغیتبل ساتساکن هستند جل انییکه بها یقرار گرفت. او اصرار داشت در مناطق هیحجت

)شاه(  وابسته به دربار هستند و حشر و نشر با محمدرضا هایمنبر انیاز آقا یشبهه به وجود آمده بود که برخ نیا

 ی. منبرهاشدیگفته م انییو فقط بد بها شدیجلسات بد حکومت گفته نم نیبود که عموما در ا نیشبهه ا نیا لیدارند. دل

که بر  یجد راداتیاز ا یکیمعروف است.  اریبس هاییهاب دیسوال بردن عقا ریدر مشهد و ز یمحمود حلب خیش

و آنها را  گذاشتندیزا دست مبود. آنها بر موارد تنش یو سن عهیش نیب یاختالفات مذهب دیتشد شودیبار م هاهیحجت

 یهااغراق)ع( یو در منقبت امام عل کردندیم عمل یعیش انیغال یوهیمسائل به ش یدر برخ یحت کردند،یپررنگ م

 نیگزیرا رها و اهل سنت را جا انییمبارزه با بها یدر مقطع یاهیحجت یهاانجمن دیرسی. به نظر مکردندیم یینابجا

وفاق  یبروز کرد و فضا ییهاالعملعکس نینشیاز مناطق سن یدر برخ ها،یاقدامات انجمن نیآن کردند. در برابر ا

بود و نشان داد  ینیامام خم نیآفروحدت یهاشهیبا اند ریمغا هایانجمن کردیرو نیقرار داد. ا یجد دیرا مورد تهد یمل

 یاز رهبر تیآنها در خصوص تبع یندارند و ادعاها ینیامام خم یهاکردیدر برابر رو یدیانجمن تعهد و تق یاعضا

را به  هایاکتاب منتشر کردند و مقاالت نوشتند و القاعده ریمس نیدر ا هایانجمن . به هر حالستین شیب یدروغ

کرد. آنها بعد  کیرا تحر هایسن ینیرو به اهانت به خلفا هم آورد و احساسات د هیوا داشتند. انجمن حجت یریگموضع

اعم از  نیمسلم یاتحاد و همدل ریکه در واقع در مس یمذاهب اسالم بیتقر یکار آوردن مجمع جهان یاز انقالب با رو

 .مخالفت کردند کرد،یحرکت م ،یو سن عهیش

معتقدند که ارتباطات  یو شاه وجود داشته است، برخ هایانجمن نیب یهایهمکار تییدر خصوص موضوع بها ظاهرا

منحرف کرده و به سمت مواجهه با  میمبارز جوان را از مبارزه با رژ یروین هایوجود داشته و انجمن نهایا نیب یتیامن

 کشانده است. روابط انجمن با شاه چگونه بود؟ انییبها

به  ریمس نیجوانان در ا یانهیو توان ماجراجو ردیقرار گ تییاصرار داشتند تا اجماع بر سر مبارزه با بها هایانجمن

 هیانجمن حجت ییضد بها یهابه تشکل تیفعال یفرع. ساواک اجازه یاصل است و مابق نیکار گرفته شود و در واقع ا

مهم انجمن  یهااعتقاد دارند که ساواک، چهره یبرخ. کردیخصوص م نیدر ا یو پنهان دایپ یهاو کمک دادیرا م

که از قدرت باال و  می. رژدادیم انیخود را در انجمن جر یهااستیس قیطر نیو در واقع از ا کردیم نییرا تع هیحجت

 التیبه تشک ار تیروحان یپا ادیکه ز کردیگوشزد م هایباخبر بود، مدام به انجمن رانیدر ا تیروحان یگرانهآگاه

به انجمن  یادیسرشناس ز ونیکه روحان مینیبیو م میامر هست نیما شاهد تحقق ا یادیانجمن باز نکنند و تا حدود ز
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بود که آنها خط  نینسبت به انجمن ا ونیاز انجمن جدا شدند. علت طرد روحان یپس از مدت وستندیآنها که پ ای وستندینپ

سران  یهایهماهنگپنهان در آن خوف داشتند.  سمیو نسبت به وجود سکوالر دانستندیو ربط انجمن را مشکوک م

 هیگونه توج نیا نهایقرار داشت. ا یمحمود حلب خیمثل ش یمورد افتخار کسان تییمقابله با بها ریدر مس میانجمن با رژ

بود که توانسته  میرژ نیا نکهیراه با خود همراه کنند، غافل از ا نیاند در ارا هم آنها توانسته میکه خود رژ کردندیم

 . ...افتاده بودند میدر دام رژ نهایرا با خود همراه کند و ا نهایبود ا

 بود؟ استیاز س نید ییمعتقد به جدا ایآ هیحجت انجمن

داشتند و از  یورود خوب زیشدن صنعت نفت ن یمل انیدر جر هاییقبل از مواجهه با بها دانشیو مر یمحمود حلب خیش

حضور  نیکنند، اما ا یاجتماع باز یدر عرصه ینقش فعال توانندیکردند و نشان دادند م تیحما یهللا کاشان تیآ

 ۲۸ یمنبر با وقوع کودتا یرا بر باال نشیآتش یهانطق گریمحمود هم د خینکرد. خود ش دایچندان دوام پ خیش دانیمر

. افتیجا شروع شد و گسترش  نیاز هم هایاهیانجمن حجت انیدر م استیاز س نید ییجدا یشهیمرداد تکرار نکرد. اند

ها او نگاهن یهم لیاما به دل کند،یم دایرا هم پ یمل یورود به مجلس شورا یاجازه یمحمود حلب خیکه ش دید میما خواه

انجمن نشأت  یاعضا یفکر دیاز عقا ینیامام خم یاسیس یشهیها با اندحضور مهم انصراف داد. مخالفت نیاز ا

 نیبه د بیکار موجب آس نیدخالت کرد؛ چراکه ا استیدر امر س دیامام زمان نبا بتیدر زمان غ گفتندیکه م گرفتیم

 .شوندیو امام عصر ناراحت و ناخشنود م شودیم

 موضع انجمن نسبت به انقالب اصوال چگونه بود؟ 

 یرا اتخاذ نکرد و گاه یموضع استوار یمحمود حلب خیش د،یرس یروزیبه پ ینیامام خم یانقالب به رهبر یوقت

 یاریوجود نداشت. بس نهیزم نیدر ا یبود و ثبات نیچن نیمواضع ا نی. اکردیسکوت م یو گاه کردیم حیصر تیحما

نکنند؛ لذا از همان ابتدا حساب خود را از  یاریرا  ماما توانستندیبودند و نم یخوب یانقالب یروهایانجمن ن یاز اعضا

محمود باز هم در  خیمحمود و مواضع حزب بادش دوختند. ش خیهم چشم به دهان ش گرید یاانجمن جدا کردند و عده

 یودهخودمان را آل ادیز دی: ما نبادیگویاب به منتقدانش مو خط کندیخود دفاع م یستیسکوالر یهاشهیمقطع از اند نیا

را  هاییو همان اصالح بها میخودمان مشغول شو ینید یغیتبل یهاتیبه فعال دیما با م؛یکن یاسیو س یحوادث اجتماع

شاه مسلح است و  می: رژگفتیو م شدیهم م یشیانددست به دامان مصلحت نهیزم نیمحمود در ا خی! شمیادامه ده

و اقدام  دیایبا حکومت جور کنار ب دیهمچنان با عهی: شگفتیم و. استین زیمبارزه جا نیندارند؛ پس ا یمردم سالح

 ...! ستیبه انقالب ن یازیدارد؛ پس ن عهیانجام ندهد و مملکت شاه ش یجد

 بود؟ یاز چه جنس هایاهیحجت یشناسدشمن

نداشتند و منافع آنها  یچنانآن تیضد کایو امر سمیالیبا امپر هایاهیقبل از انقالب و چه بعد از انقالب انجمن حجت چه

 ریاما در مقابل، دربرابر اتحاد جماه خورد،یبا غرب چندان به چشم نم نهایا یمبارزات یسابقه کردندینم دیرا تهد

از  یاهیتشکل حجت ی. معروف است که هدف مبارزاتمیکنیمشاهده م نهایاز ا یاالعادهفوق یهایستادگیا یشورو

 یرهبران انجمن داشت که دشمن اصل رتیدر عدم بص شهیمورد به نظر بنده ر نیکرد. ا دایپ رییتغ سمیبه کمون تییبها

 فرمود،یم حتینصرا  نهایبارها ا ینیرفتند. امام خم یو فرع یراصلیغ یهانشناختند و به دنبال دشمن یرا به درست

 یپافشار سمیبر خطر کمون هایدر آن مقطع انقالب، همچون نهضت آزاد یاسیس یهاانیجر ینداشت. برخ یادهیاما فا

مسئله در آن دوران واقعا  نینظر بودند. فهم و درک امام در قبال اهم یاهیمورد با انجمن حجت نیکردند و در ا

و  سمیالیفرمودند که دست امپر حایرا مطرح کردند و تلو ییکایامر سمیموندر آن زمان ک شانیبود؛ ا یزدنمثال

 ... .دارند ییهاشهیبا هم اشتراکات و ر نهایکاسه است و ا کیدر  سمیکمون

 

 

 

 

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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