
معرفی اجمالی انجمن حجتیه

این انجمن بانام "انجمن خیریه حجتیه مهدویه" پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با رهبری محمد ذاکر توالیی(معروف به
حلبی) با هدف مقابله با بهائیت تأسیس شد.لیکن درمبارزه با بهائیت، هیچ گاه اساس بهائیت (صهیونیسم) را مد نظر قرارنداده،
بلکه درمحیط اختناق رژیم شاهنشاهی درکمال آزادی، جلسات منظمی را درییالق ها وباغ های بزرگ با صرف هزینه های

سنگین برگزار می کردند. از افتخارات این انجمن در قبل از انقالب عدم شرکت اعضایش در قضایای ۱۵ خرداد بود.
  

این انجمن بانام "انجمن خیریه حجتیه مهدویه" پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با رهبریالف) قبل ازانقالب : تاریخچه: 
محمد ذاکر توالیی(معروف به حلبی) با هدف مقابله با بهائیت تأسیس شد.لیکن درمبارزه با بهائیت، هیچ گاه اساس بهائیت

(صهیونیسم) را مد نظر قرارنداده، بلکه درمحیط اختناق رژیم شاهنشاهی درکمال آزادی، جلسات منظمی را درییالق ها وباغ
های بزرگ با صرف هزینه های سنگین برگزار می کردند. از افتخارات این انجمن در قبل از انقالب عدم شرکت اعضایش

این جریان با پوشش آماده نمودن شرایط برای ظهور حضرت حجت (عج) معتقد به اشاعه فساددر قضایای ۱۵ خرداد بود. 
بوده وبه این دلیل که برقراری حکومت ا سالمی مانع ظهور امام زمان (عج) می باشد، از هیچ مخالفتی با نظام اسالمی دریغ

درابتدای انقالب با سوء استفاده از فضای باز به وجود آمده وبا پوشش دفاع از اسالم فقاهتی، بهب) پس از انقالب : نکرد. 
جنگ با والیت فقیه برخاستند. پس از سخنرانی امام راحل درسال ۱۳۶۲ عده ای از اعضاء این جریان متوجه انحرافات خود

یک دسته دیگر هم کهحضرت امام خمینی (قدس سره) درخصوص انجمن حجتیه فرمودند : شده واز انجمن جدا شدند . 
تزشان این است که بگذارید معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیاید حضرت صاحب مگربرای چی می آید ...این

اعوجاجات را بردارید، این دسته بندی ها را برای خاطر خدا اگر مسلمید بردارید وبرای خاطر کشورتان اگر ملی هستید،
این دسته بندی ها را بردارید، دراین موجی که االن ملت رابه پیش می برد دراین موج خودتان را وارد کنید وبرخالف

۱ ) مخالفت با تشکیل حکومت ا سالمی : ● مواضع انجمن حجتیه این موج حرکت نکنید که دست و پایتان خواهد شکست. 
حضرت اماماز مواضع انجمن، می توان به مخالفت با تشکیل حکومت اسالمی خصوصاً بعد از انقالب اشاره نمود 

الزم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود وثغور نظام،خمینی(قدس سره) درباب حکومت می فرمایند : 
حکومت شرعی تشکیل دهند . این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفائی است . 

انجمن معتقد است که استرداد حق مظلوم را باید بهبنابراین الزمه زمامداری، عصمت نیست بلکه شرط عدالت الزم است 
ظهور امام زمان (عج) واگذار نمود.لذا طبیعی است که براساس این عقیده امرتشکیل حکومت به خودی خود منتفی می

رهبر ومؤسس انجمن حجتیه۲) مهدویت وانتظار : گردد وبرپایی حکومت به منظور استرداد حق بی مورد شناخته می شود . 
االن هم می گویی حکومت ا سالمی خوب است، شما آن مصداق حاکمدرجلسه درس و سخنرانی خود چنین گفته است : 

اسالمی را نشان بدهید، آنی که معصوم از خطا باشد را نشان بدهید، آنی که هوی و هوس و حب ریاست و شهرت و غضب و
تمایالت نفسی به هیچ وجه در او اثرنکند، نشان بدهید ، او بیاید توی میدان جلو بیافتد، ملت می افتد به خاک پایش، تمام

بدین ترتیب اعضای انجمن برای توجیه رخوت و سازش کاری وتنبلی خود، قیام برایمردم قربان خاک پایش میشوند 
تشکیل حکومت شرعی را نفی می نمایند . نگرش انجمن در باب انتظار مبتنی است برنگرش عامه باید امام زمان بیاید

دراساسنامه ای که۳ ) جدایی دیانت از سیاست : اشکاالت رابرطرف کند وتا آن حضرت نیاید هیچ کاری انجام نمی گیرد 
مبنای خط مشی انجمن می باشد آماده است که، انجمن به هیچ وجه درامور سیاسی مداخله نخواهد داشت ومسئولیت هر

حضرت امام خمینی مینوع دخالت درمسائل سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن، برعهده خود آنان خواهدبود. 
فرمایند دیروز مقدس نماهای بی شعور میگفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز میگویند مسؤولین
نظام کمونیست شدهاند تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان مفید و راه
گشا میدانستند. امروز از این که در گوشهای خالف شرعی که هرگز خواست مسؤولین نیست رخ میدهد، فریاد وا اسفاها سر

میدهند. دیروز حجتیهایها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی
نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقالبیتر از انقالبیون شدهاند. والیتیهای دیروز که در سکوت و امروز خود را بانی و

وارث والیت نموده و حسرت والیت دوران شاه را میخورند تحجر خود آبروی اسالم و مسلمین را ریختهاند و در عمل پشت
پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستهاند و عنوان والیت برایشان جز تکسّب و تعیّش نبوده است.
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