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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[

 

 نیوز رجا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹دی  ۸]تاریخ:[ 

 

 ۱گزارش اختصاصی رجانیوز از فعالیت انجمن حجتیه/

 مذهبی+اسنادسکوالرهای 

اصلی ترین اقدام انجمن به حساب می آید، در همین راستا   دادن بهائیت به عنوان دشمن اصلى، بزرگ نمایى و جلوه

پذیرد و چیزى جز این انتظار علیه السالم از کسى جز این خدمت را نمى کرد: امروز امام زمان شیخ حلبى تأکید مى

 .دینى همه ما آن است که با بهائیت مبارزه کنیم ندارد. به خدا قسم! امروز تکلیف شرعى و

فلسفه نجس و ضاله است، از بین تمامی علما فقط آقای "و؛س؛خ" اعلم بودند بقیه اصال  » :محمد رحمانی-گروه تاریخ

سواد ندارند، خدا رحمت کند حضرت آیت هللا حلبی را چقدر برای دین زحمت کشید، تمام شاگردان ایشان امام زمانی  

د، حکومت جامعه ما جوانان را ضد دین می کند، باید از سیاست دست برداشت، فالنی در دیدار با امام زمان  هستن

 » ...گفته است...، ما نیز زمانی به رهبری اعتقاد داشتیم ولی به دالیلی

ذهبی و  ای از ادبیات جذب و شستشوی مغزی انجمن حجتیه است که با تشدید فعالیت های خود، قشر ماینها گوشه

متدین جامعه را هدف گرفته است، البته این فعالیت ها نه به نام انجمن بلکه با نام هیئت ها و محافل مذهبی صورت  

 .پذیردمی

 انجمن حجتیه چیست؟

توسط شیخ محمود ذاکر زاده توالئی معروف به شیخ حلبی با هدف مبارزه   ۱۳۳۵انجمن خیریه مهدویه حجتیه درسال 

 .ق اعتقادی تاسیس شدبا بهائیت از طری

وجه در امور سیاسي مداخله نخواهد داشت و نیز اگرچه انجمن در تبصره دوم خود آورده است که "انجمن به هیچ

هاي سیاسي از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گیرد، بر عهده نخواهد  مسؤولیت هرنوع دخالتي را كه در زمینه

یاسی و خاموش کردن احساسات انقالبی یک مسلمان خواه یا ناخواه انجمن را داشت." ولی عمالمخالفت آنها با اقدام س

 .به یکی از جریانات سیاسی تبدیل کرده است

 افکار و عقاید انجمن حجتیه، قبل از انقالب 

اصلی ترین ویژگي انجمن به حساب می آید، در این زمینه   دادن بهائیت به عنوان دشمن اصلى، بزرگ نمایى و جلوه

پذیرد و چیزى جز این انتظار  علیه السالم از کسى جز این خدمت را نمى کرد: »امروز امام زمان لبى تأکید مىشیخ ح

 ».ندارد. به خدا قسم! امروز تکلیف شرعى و دینى همه ما آن است که با بهائیت مبارزه کنیم

نجمن است. یعنی در حالی که نخست اما شاید نکته ای که کمتر به آن توجه شده باشد، تناقض عقیده و عملکرد این ا

وزیر و بسیاری از اعضای هیئت دولت و نزدیکان دربار بهایی هستند، نمی توانید انتقادی را نسبت به دربار از سوی 

 .انجمن بیابید

حتی اعضایی که به نحوی به رژیم سلطنت اعتراض می کردند، بر اساس تبصره دوم انجمن بالفاصله به نحوی طرد  

 .چراکه به زعم آنان، اسالم تنها دین عبادت است و دخالت در سیاست، زیبنده پیشوایان دینى نیست می شدند،
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 پس حمایت علمای بزرگ از انجمن از چه رویی است؟ 

مبارزه با بهائیت و سخن گفتن از امام زمان به ذاته امر مقدسی است لذا اکثر علما از شروع حرکت انجمن حمایت  

 .نشانگر اجازه امام خمینی برای اختصاص سهم امام برای فعالیت های انجمن استکردند، سند زیر 

 در این بین می توان حمایت هایي را از شهید مطهری نیز یافت 

سیر نزولی می یابد و با موضع گیری انجمن درباره هدر   ۴۲خرداد ۱۴اما این حمایت ها با شروع نهضت امام از 

 .می شود بودن خون شهدا به طور کامل قطع

هاى قبل از ظهور محکوم به شکست است. آنان با یکی دیگر ازاعتقادات این انجمن بر این اصل مبتنی شده که قیام

دانستند و تشکیل حکومت و بسط عدل را  هاى قیام قبل از ظهور را گمراه مىاستفاده از برخى روایات، صاحب پرچم

 .شمردنددر جهت انسداد باب مهدویت مى

گوید:[ در گوید: »]شیعه مىانجمن، جهاد در دوران غیبت را بی معنا می داند؛ شیخ حلبى در این باره مىهمچنین 

علیه السالم جهاد نیست، چرا؟ چون حاکم اسالمى که باید معصوم باشد، مصداق پیدا نکرده عصر غیبت امام زمان

انجام دهیم و به شبهات منکران جواب دهیم و    مان رااست. وظیفه داریم فقط دین خود را حفظ کنیم. تکالیف شرعى

 «.دیگر هیچ

 .یکي از شاخصه های اصلی شناسایی انجمنی ها مخالفت انها با فلسفه است، آنان فلسفه را نوعى بدعت می دانند

دهد، از عدالت ساقط است، بنابر این شما خود خواند یا درس مىاز دیدگاه برخى ازانجمنی ها، کسى که فلسفه مى 

عامل انجمن با ابن سینا، سهروردی، مالصدرا، مالهادی سبزواری، ابونصر فارابی، غزالی، ابوالبرکات بغدادی،  ت

فخر رازی، خواجه نصیر الدین طوسی، صدرالدین دشتکی، شیخ بهایی، میرداماد، حضرت امام خمینی، عالمه 

ی آملی، آیت هللا محمدتقی جعفری، آیت هللا طباطبایی، شهید مطهری، آیت هللا حسن حسن زاده آملی، ایت هللا جواد

 .محمدتقی مصباح یزدی و مقام معظم رهبری را بیابید

 حلبی کیست؟ 

 فوت کرد. این روحانی مشهدی در ایام ۱۳۷۶دی  ۲۶متولد شد و در  ۱۲۷۹شهریور  ۱۷محمود ذاکر زاده توالئی در 

دای مجلس هفدهم نیز می شود اما با اقبال نكردن  جوانی خود مدافع ملی شدن صنعت نفت بوده و حتی از مشهد کاندی

 .مردم به وی، از سیاست سرخورده می شود

حلبی در مورد با مبارزه با رژیم طاغوت گفته است: »نمی شود با رژیم تا بن دندان مسلح مبارزه کرد. کسانی که به  

می کشانند، مسئول این خون ها هستند. این راه کشیده می شوند، خونشان هدر است و کسانی که افراد را به این راه 

 «.کار صحیح فعالیت های فرهنگی و ایدئولوژیک است نه مبارزه علیه رژیم

 نگرش انجمن به سیاست و حکومت 

انجمن طرفدار جدایی دین از سیاست در دوره غیبت است و به واقع انجمن یک تشکیالت سکوالر به حساب می آید 

 .قابل توجه می داندکه دین را تنها در حریم شخصی، 

اعتقاد به امکان نداشتن تشکیل حکومت اسالمی در دوره غیبت امام معصوم نیز جزو جدایی ناپذیر این تفکر به حساب 

می آید. از دیدگاه انجمن، نشانه هاي ظهور عبارت اند از شیوع گناه و فحشا در میان مردم که در اثر آن، خداوند آنها 

ان و ستم حکام عذاب می کند. بنابراین، آنان عالیم آخر زمان را اینگونه تفسیر و از آن را به جور سلطان، قحطي زم

شاد هستند: »مردم از هم بیزار و همدیگر را مورد لعن قرار داده و به روي هم آب دهان مي اندازند و شهادت به کفر 

ع گناه و فساد و... را نوید دهنده ظهور یکدیگر مي دهند.« آنان، گراني، قحطي، زلزله هاي پیاپي، قتل و غارت، شیو

 .دانندمي

 ساواک و انجمن

   :۱۳۵۰  /  ۸ /  ۱۳ سند ساواک به تاریخ
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گانه سراسر کشور به منظور توسعه و تعمیم انجمن مزبور در این استان   ۱۴۰های اخیرا حاجی آقا حلبی رهبر انجمن

های کرمان، سیرجان و رفسنجان برای دیدن ایشان به بندر عباس وارد  به بندر عباس آمده و عده ای از اعضای انجمن 

نفر   ۶۵حدود  شده اند. حاجی محمد زمانیان سرپرست انجمن کرمان ضمن بحث کلی به آقای حلبی گفتند در رفسنجان

دستگیر شده اند که عده ای از آنها وابسته به انجمن بوده اند. اصوال گفته شده در رفسنجان بیشتر از رویه آیت هللا 

دنبال آتش زدن سینما و اتومبیل رئیس پلیس صورت گرفته و رهبر انجمن خمینی پیروی می شود و این دستگیری به

ها قبل با ما ایاب و ذهاب نداشتند و طبق ها از مدته شده و ایشان گفته اند آن رفسنجان به اطالعات شهربانی فراخواند

 .تعهدی که داده اند، مسوول کارهای انجام شده خودشان هستند

آقای حلبی از این روش به شدت ناراحت شده و اقزوده: ما را ساواک می شناسد و هدف ما را می داند و به طور کلی  

 .یاسی دور باشیم و از رویه ی آیت هللا خمینی و طرفداران کوتاه فکرش هم ابراز تاسف کردهای سما باید از جنجال

 .نظریه شنبه: آقای حلبی با هر گونه وابستگی سیاسی و فعالیت سوء انجمن مخالف است

 به: ریاست شهربانی بجنورد

 از: ساواک بجنورد

 درباره: انجمن خیریه مهدویه

ی محمدی مقدم برای انجمن خیریه مهدویه موافقت دارد. خواهشمند است دستور فرمایند این ساواک با انتخاب قربانعل

 .چنانچه تغییراتی در اساسنامه آن حاصل گردد، این ساواک را آگاه سازند

 رئیس ساواک بجنورد، مهرآموز

مشارالیه اظهار   در مالقاتی که طی چند جلسه با شیخ محمود حلبی سرپرست انجمن مبارزه با بهائیت به عمل آمد،

ها دارای تشکیالتی گردیده  داشته که از هجده سال قبل تا کنون انجمن مزبور تشکیل شده و هر روز در اکثر شهرستان 

و در تهران نیز در نقاط مختلف دارای جلسات و کنفرانس می باشد و تا کنون برای این جلسات صرفا ارشاد جوانان  

اله سیاسی در جلسات مطرح نشده است. حتی به علت این که به روحیه  در مسائل دینی بوده و کوچک ترین مس

جنجالی روحانیان و وعاظ آشنایی دارد، اجازه ورود یک نفر از روحانیان را به جلسات و دخالت آنان را در این  

رگزاری جشن  زمینه نداده است. مشارالیه اضافه نمود که انجمن تا کنون خدمات زیادی به دستگاه نموده حتی قبل از ب

ساله که بهائیان قصد کسب امتیاز جهت آشنایی خود را داشته اند، اقدامات موثری به عمل آورده که به   ۲۵۰۰های 

طور حتم به شرف عرض رسیده است زیرا تیمسار ارتشبد اویسی فرمانده کل ژاندارمری وقت در جریان بوده اند و  

نجمن با کار خود ادامه دهد به فعالیتش خاتمه داده، ولی مراتب را به  ادامه داد چنانچه دستگاه مصلحت نداند که این ا

شرف عرض همایونی خواهد رسانید. ضمن این که مذاکرات الزم در مورد مراقبت از جلسات به منظور جلوگیری از 

وطه آموزش الزم در  نفوذ احتمالی افراد خرابکار و برانداز انجام شده اقدامات مراقبتی نیز به عمل آمده و به منابع مرب

 .این زمینه داده شده است. بدیهی است هرگونه خبر واصله به موقع به عرض خواهد رسید

 رئیس ساواک تهران، پرنیان فر

طور کرد. بهبر اساس همین تفکر، انجمن با روند انقالب مخالفت و در جریان مخالف رهبری انقالب، حرکت می

خمینی)س( فرمان دادند که "اکنون الزم است در این اعیادی که در سلطنت این  امام  ۱۳۵۷مثال، در نیمه شعبان سال 

گونه تشریفات که نشانگر عید و شادمانی باشد، در تمام ایران، در  دودمان ستمگر برای ما عزا شده است، بدون هیچ

وارده بر ملت را به  مراکز عمومی مثالً مسجد بزرگ، اجتماعات عظیم برپا کند و گویندگان شجاع و محترم مصایب 

 (۴۲۷، ص ۳گوش شنوندگان برسانند." )صحیفه امام، ج 

های نیمه های فراوانی برای برگزاری جشن در حالی که رژیم ستمشاهی برای مقابله با فرمان امام خمینی)ره( کوشش

ها، ن و شهرستانداشت، انجمن حجتیه هم همراه با رژیم در مقابل فرمان امام ایستاد و در تهراشعبان مبذول می

های دلخواه خود را برگزار کرد و برای این که پاسخی برای عمل خود داشته باشند، هیأتی را به سرپرستی  جشن

حسین تاجری از مسئوالن انجمن، نزد شریعتمداری فرستاده و از وی کسب تکلیف کرده بودند. این در حالی بود که  

  /  ۷ /  ۱وگوی خود با مقامات ساواک در شب رفت. وی درگفتشمار میشریعتمداری خود مهره قابل اعتماد رژیم به 

 :در بولتن چهاربرگی ساواک موجود است، گفته بود ۵۷/  ۷/  ۲مورخ  ۷۴۰۴ / ۳۱۲  که به شماره ۱۳۵۷
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»سالم مرا به پیشگاه اعلیحضرت برسانید و به عرض برسانید که اعلیحضرت اطمینان داشته باشند. همان مشکالتی  

های مخالف با رژیم سلطنتی ایران، نجف است که من صد در  که امروز ایشان دارند، ما هم داریم... یکی از پایگاه

کنم... من معتقد به آزادی همه زندانیان لطنت فکر میصد با این پایگاه مخالفم. من برای حفظ مملکت، دیانت و س

کنند، آزاد کنید ولی بقیه را نگه دارید، مخصوصاً  نیستم، آنهایی را که اطمینان دارید بعد از آزادی تحریکات نمی

،  کنند.« )حمید روحانی، شریعتمداری در دادگاه تاریخ، به نقل از: اخگریکسانی را که اهانت به مقام سلطنت می

 (۵۶همان، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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