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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 گرفته از سایت:[ روز آنالین]بر

 ۱۳۸۹مرداد  ۶ ]تاریخ:[

 

 درخواست مجوز فعالیت رسمی کرد حجتیه

 نازنین کامدار

ایران که برخی اعضای آن مدعی ارتباط با امام دوازدهم  سیاسی افراطی -انجمن حجتیه، یکی از فرقه های مذهبی

شیعیان هستند، درخواست مجوز فعالیت رسمی داده است. خبر درخواست مجوز فعالیت رسمی از سوی این انجمن 

 .در روز تولد امام دوازدهم شیعیان مطرح شد افراطی نیمه مخفی،

تالش احمدی نژاد برای حذف روحانیان از قدرت" "روزنامه رسالت، که مدیرمسئول آن مرتضی نبوی هفته گذشته از 

نوشته است: "پس از مدارای  درخواست انجمن حجتیه برای فعالیت رسمی را فاش کرده و سخن گفته بود، خبر

فعلی انجمن حجتیه، این موضوع باعث شده تا برخی اعضای فعال  یهااستیسعاتی در مورد نهادهای امنیتی و اطال

این انجمن جهت تائید مجوز فعالیت خود به مراجع قانونی مراجعه نمایند. هر چند خوشبختانه این موضوع تاکنون 

یدگاه و عقایدشان بر حق بوده ولی دانند که داند، مراجع قانونی میمحقق نگردیده و برخی از اعضای این انجمن مدعی

 "!وحشت دارند هارسانهاگر مجوز بدهند از هیاهو و اتهامات گروههای فشار در 

با برقراری تماس با تعدادی از علما و مسئولین قصد داشتند   : "چندی پیش تعدادی از عناصر انجمندیافزایمرسالت 

 ."آنان را جلب کنند که موفق نشدنداز شرایط موجود به نفع خود بهره برداری و حمایت 

تشکیالتی که   انجمن حجتیه همواره از سوی مقامات حکومت جمهوری اسالمی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. 

و تالش برای "فراهم کردن زمینه ظهور امام عصر" است. این انجمن  هدف اصلی آن، دفاع از اسالم در مقابل بهائیت

 ۱۳۶۲حلبی این گروه را در سال  .تأسیس شد ه یک روحانی شیعه به نام شیخ محمود حلبیبه وسیل ۱۳۳۲در سال 

اصلی اعتقادی انجمن حجتیه با  اختالف شدن به خیانت و ارتجاع، تعطیل کرد.و متهم هللا خمینیپس از تهدید روح

 اسالمی ایران، آنست که آنها معتقد به تالش برای تشکیل حکومتی اسالمی تا پیش ازدیدگاه حاکم در جمهوری

 .آیت هللا خمینی این انجمن را تکفیر کرده بود نیستند. امام زمان ظهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

