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  : مقدمه
ر دسـتگاه دولتـي و   در زمان پهلوي باالخص پهلوي دوم بهائيت رشد بسيار داشت و فرصتي پيدا كرد تا جمعيت خود را سـه برابـر كنـد و د                       

هويـدا نخـست وزيـر و       ... رييس راديو تلويزيون وقت دكتر شاه قلي، وزير بهداري، وزير آموزش و پـرورش و              . شاه نفوذ فراوان بكند   
  .دن و شاه در همة امور دخالت داشتنبسياري ديگر بهايي بودند و به سفارش اربابا

بـا اجـازه حـضرت آيـت اهللا     ) خطيـب معـروف  ( بهائيت پرداختند از جمله آقاي فلسفي در ميان ملت، روحانيت و مذهبيون كشور به مقابله با     
 باتمـان  سخنراني ايشان چنان تأثير ميگذارد كـه تيمـسار  (بروجردي عليه بهائيت شروع به سخنراني ميكند و حتي از راديو پخش ميشود   

هائيت در تهـران حركـت كـرد و آن جـا را تـصرف و سـپس               رييس ستاد ارتش كلنگي را بر روي شانه اش گذاشت و به سوي مركز ب               قليچ  
 شمسي با مـشاركت فعـال      1340، پس از فوت آيت اهللا بروجردي به صورت فعال از سال             )ره(علماء نيز از جمله امام خميني     ). تخريب كرد 

 دادن مردم عليه بهائيـان اقـدام        در اعتراض عليه اليحه انجمن واليتي و ايالتي در صحنه حضور پيدا كرد و در مواقع مختلف براي آگاهي                  
او از اعـضاي    . تواليي معروف به شـيخ محمـود حلبـي بـود          ) ذاكر زاده (نمودند، از ديگر معترضين بهائيت در كشور، مرحوم شيخ محمود           

يل انجمـن   اقـدام بـه تـشك   1335ايـشان در سـال   . فعال انجمن تبليغات اسالمي مشهد بود و مأموريت يافـت دربـارة فرقـه بهائيـت تحقيـق كنـد                
دوست و همكار حلبي به نام سـيد عبـاس علـوي كـه              . 1: و برخي دو علت براي تأسيس آن عنوان كرده اند         ] 1[خيريه حجتيه مهدويه كرد   

 مـدعي  32مرحوم حلبـي در سـال   . 2همراه او مأمور براي تحقيق در مورد بهائيت مورد شده بود، جذب بهائيت شده و از مبلغان آنان گشت؛                
  . دراي مبارزه با بهائيت تشكيل بده زمان ـ عليه السالم ـ به او امر فرمودند كه گروهي را ببود كه امام

  
  هدف از تشكيل انجمن

معـه و دعـوت بـه    ، فعاليتهاي فرهنگي براي پيشگيري از تبليغ و ترويج بهائيت و منزوي نمودن بهائيان در جا ترين هدف اصليترين و عمده 
  .ددين مبين اسالم بو

  
  رگردانان انجمنكا

  شيخ محمود ذاكر زادة تواليي معروف به شيخ محمود حلبي؛ . الف
  سيد رضا آل رسول؛ . ب
  سيد محمد حسين عصار؛ . ج
  سيد حسين سجادي؛ . د

  .رغالم حسين حاج محمد تقي تاج. هـ 

يون كمي در اين انجمـن حـضور داشـتند و يـا         ، روحان  ترين نيروهاي انجمن معلمان و افراد باسواد بودند به علت حساسيت رژيم شاه             عمده
   .دكر من را از غير روحاني انتخاب مياين كه چون مرحوم حلبي مخالف سرسخت فلسفه بود اعضاي انج
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   انجمن از بعد تشكيالت
تاريخچـه  . 1: د دوره مقدماتي و يك دوره نهايي ميشد بر مبنـاي بهائيـت برنـامهريزي كـرده بـو     4تمام دوره هاي آموزشي خود را كه شامل   

. 4خاتميت و رد اشكاالت در مورد خاتميت دين اسـالم؛  . 3؛ )عج(قائميه و رد اشكاالت در مورد حضرت مهدي . 2تشكيل بهائيه و بابيه؛  
   .دپايان هم دوره اي ويژه مدرسين بودر .  گانه بهائيه و به اصطالح خودشان منشور بهائيت12رديه بر اصول 

 
  افكار و عقايد انجمن

 تدوين و تصويب شد بـه هـيچ وجـه انجمـن در امـور سياسـي مداخلـه نخواهـد                     1335 از ماده دوم كه در سال        2با توجه به تبصره      )1
  .ت سياست زيبنده پيشوايان ديني نيسداشت چون كه دخالت در

ت كه با بهائيت مبـارزه      و امروز تكليف شرعي و ديني همه ما آن اس         . مرحوم كلبي تأكيد ميكرد كه دشمن اصلي اسالم بهائيت است          )2
 ]2.[كنيم

ايد منتظـر بـود   ب) تمسك به روايات رأيت(هر پرچمي كه بلند شود در ضاللت است و به شكست ميانجامد             ) عج(قبل از امام زمان      )3
  .دتا خود حضرت بياين

مـا خـرج و ال   ": يفرمايـد استناد به روايت امـام صـادق ـ عليـه الـسالم ـ كـه م       : است) عج(تشكيل حكومت خالص در زمان امام مهدي  )4
يخــرج منــا اهــل البيــت الــي قيــام قائمنــا احــد ليــدفع ظلمــا او يــنعش حقــا اال اصــطلمة البليــة و كــان قيامــه زيــادة فــي مكــر و هنــا و  

 ]3.["شيعتنا

  .د آن حضرت فراهم شود و حضرت بياينبايد گناه و ستم و معصيت به اوج خود برسد تا زمينه قيام )5

جهـاد نيـست چـرا و پاسـخ         ) عـج (شيعه ميگويد در عـصر غيبـت امـام زمـان            : نا ندارد، گفتار مرحوم حلبي    جهاد در دوران غيبت مع     )6
  ]4.[ميدهد چون كه حاكم اسالمي بايد معصوم باشد مصداق پيدا نكرده است

  ]5.[تقيه را در مقابل مبارزه قرار ميدادند و معتقد بودند كه مبارزه هدر دادن نيروهاست )7

  . مسئوليتها و وظايف يك انسان مسلمان، انتظار است و نديدن امام معصوم از بزرگترين مصيبتهاستدر عصر غيبت تمام  )8

 ]6.[كنند را منكرند، انجمنيها آثار وجودي حضرت را نفي مي) عج(بهاييها وجود امام زمان  )9

ن ميزنند بحث اختالف شـيعه و  يكي ديگر از برخوردها و روشهاي انجمن كه پس از پيروزي انقالب و حتي هم اكنون به آن دام        )10
  ]7.[سني است

  ]8.[دانند فلسفه را نوعي بدعت و ورود فلسفه يونان را به اسالم از طرحهاي استعماري مي )11

هر گونه مبارزه با استعمار و استبداد نه تنها سودي ندارد بلكه مايه نيرومندي وپيشرفت بهائيها خواهد و پيوسته اين انديـشه را                     )12
و قـرآن بـا صـداي رسـا اعـالم      ] 9[اسـت ) عـج (ند كه مبارزه با زورمندان و قدرتهاي جهاني ويژه حضرت مهدي پراكنده ميساخت 

  .هو ال تلقوا بايديكم الي التهلك. ميدارد كه خود را به دست خويش هالك نكنيد
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  ]10.[دانستند خود را از علما و فقها، اسالم شناستر، آگاهتر، عالمتر و دلسوزتر براي اسالم مي )13

  ]11.[خواهد رهبر و ولي و حاكم جامعه فقط بايد معصوم باشد، عدالت تنها كافي نيست، عصمت هم مي )14

خـودداري از تعـرض بـه       . 3خـودداري از تعـرض بـه آمريكـا و اسـراييل؛             . 2خودداري از تعرض به شـاه؛       . 1: اصول سه گانه   )15
  .يمسايل سياس

  
  روش برخورد شاه با انجمن

كرد زيرا از يـك سـو كـاري بـه سياسـت نداشـتند و خطـري بـراي رژيـم بـه حـساب نميĤمدنـد و از طرفـي نيـز                                  حكومت از آنها حمايت مي    
  ]12.[ميتوانستند بستري براي مبارزه با رشد كمونيسم باشند

 كه مردم فوج فوج در خـون خـويش غوطهـور بودنـد              1357و در سال    ] 13[مرحوم حلبي ميگفت شاه از همه سالطين قبلي با عفتتر است          
  ]14.[انگشتري را كه روي سطح آن نوشته بود يداهللا فوق ايديهم براي سالمت شاه ارسال كرد

 
  امام و انجمن حجتيه

 ايـن   1351 ميدهنـد ولـي در سـال         1390 برابـر شـعبان      1349 ديمـاه    28در خواست اجازه مصرف سهم امام را در انجمن در           ) ره(امام خميني 
قالب آيـت اهللا خزعلـي كـه بـراي تهيـه گـزارش و تكميـل اطالعـات خودشـان دربـاره انجمـن بـه امـام              و امام پس از ان    . اجازه را لغو ميكند   

مراجعه كرد و امام ايشان را براي نظـارت جهـت تهيـه گـزارش بـر ايـن گـروه تعيـين كردنـد تـا انجمـن را زيـر نظـر گرفتـه وگـزارش                                  
كثير سخنرانيهاي آيت اهللا خزعلي در تأييد خود نمـوده و كوشـيد وانمـود    انجمن نيز اقدام به چاپ و ت . فعاليتهاي آن را به امام تقديم نمايد      

 شمسي لغو ميكند و به آقاي خزعلـي ميفرماينـد شـما    60 رمضان 12كند كه امام و نماينده ايشان هوادار انجمن است و امام اين نظارت را در              
  ]15.[ديگر در رابطه با آنها ارتباطي نداشته باشيد

 
  عقايد انجمن حجتيه

 كه امـام  دخالت نكردن در سياست به اين معنا بود كه در مقابل شاه و رژيم او ساكت باشد و در حالي              : ي  عدم مداخله در امور سياس     )1
 .دتقيه را حرام كرده بودن

ر علت قوت و پرورش بهائيت، شاه و رژيم اسـراييل و آمريكـا بـود اگـ                : ت  و تكليف فقط مبارزه با بهائيت اس      بزرگ نمايي بهائيت     )2
 .دبا رفت علت، معلول هم از بين بروشاه از بين ميرفت بهائيت هم از بين ميرفت، پس بايد مبارزه با شاه ميشد تا 

مراد پرچمي است كه به نام امـام مهـدي و بـا             د ؛   انجام هر پرچمي بلند شود در ضاللت است و به شكست مي          ) عج(قبل از امام زمان      )3
 .داي برطرف كردن ظلم و جور برپا شو كه برادعاي مهدويت برپا گردد نه هر پرچمي

امام در پيام خودشان فرمودند يك دسـته ديگـر هـم كـه تزشـان ايـن       د ؛ بياي) عج(ياد بشود تا امام زمان      بايد گناه و ستم و معصيت ز       )4
آيد است كه بگذاريد كه معصيت زياد شود تا حضرت صاحب بيايد حضرت صاحب مگر براي چه چيزي ميĤيد، حضرت صاحب مي                      
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معصيت را بردارد ما معصيت كنيم كه او بيايد ايـن اعوجاجـات را برداريـد، ايـن دسـته بنـديها را بـراي خـاطر خـدا اگـر مـسلمان                    
در اين موجي كه االن اين ملت را به پـيش ميبـرد در ايـن                . هستيد و براي كشورتان اگر ملي هستيد، اين دسته بندهاي را برداريد           

 ).1362 تيرماه 26پيام امام در (كست برخالف اين موج حركت نكنيد كه دست و پايتان خواهد شموج خودتان را وارد كنيد و 

، دفاع از اسالم بوده است و ثانياً دليل آنها بر عدم جهاد اين بود كـه   اوالً كه قيامها در زمان شاه     : د  جهاد در دوران غيبت معنا ندار      )5
در جواب بايد گفته شـود كـه خـود امامـان هـم نايـب داشـتند و                   .  وجود ندارد  گفتند رهبر معصوم نبوده و مصداق حاكم اسالمي        مي

 . توم امور را به فقها سپرده شده اسوكالت در امور را به بعضي از امنا و فقها سپرده بودند و در دوران غيبت امام معص

و اهللا گنهكـار اسـت      : فرمايـد  م راحـل مـي    امـا ت ؛   اين كه مبـارزه، هـدر دادن نيروهاسـ        تقيه را در مقابل مبارزه قرار دادن و گفتن           )6
 ]16.[كسي كه ساكت بنشيند

تمام وظيفه يـك انـسان عمـل بـه تكليـف اسـت و               ت ؛   ت و نديدن امام بزرگترين گناه اس      تمام مسئوليت و وظيفه يك انسان انتظار اس        )7
 .تحضرت تكليف نيسيخواهد و ديدن آن از ما انجام وظيفه را م) عج(تكليف در هر زمان فرق ميكند و امام زمان 

ديانت ما عين سياست ماست، دين بدون سياست كه معنا ندارد يعني فقط از ما يـك نمـاز و         : امام راحل فرمود  ت ؛   جدايي دين از سياس    )8
روزه را خواستند شيوه امامان معصوم هم و دخالت در امور اجتماعي و رهبري جامعه را بـه عهـده داشـتن ايـن سياسـت اسـت پـس                              

 تيرماه امام راحل در پيامي كه يك دسته ديگر 26، 1362السالم ـ هم دين و سياست را با هم عمل ميكردند و در سال  ائمه ـ عليهم  
هم تزشان اين است كه بگذاريد كه معصيت زياد بشود تا حضرت صاحب بيايـد حـضرت صـاحب مگـر بـراي وحـي ميĤيـد، حـضرت                  

 بيايد اين اعوجات را برداريد ايـن دسـته بنـديها را بـه خـاطر خـدا اگـر        صاحب ميĤيد كه معصيت را بردارد ما معصيت كنيم كه او       
مسلميد و براي كشورتان اگر ملي هستيد اين دسته بنديها را برداريد در اين موج كه اآلن ايـن ملـت بـه پـيش ميبـرد در ايـن مـوج                        

  .تنكنيد كه دست و پايتان خواهد شكسخودتان را وارد كنيد و برخالف اين موج حركت 

 
در ضمن بايد گفت كه انجمن كه قبل از انقالب تز جـدايي  . و پس از اين بود كه با پيام مرحوم حلبي جلسات انجمن حجتيه تعطيل اعالم شد         

ستهاي كليـدي آورد كـه مـورد مخالفـت شـديد روشـنفكران قـرار گرفـت و پـس از انقـالب                        دين از سياست را ميزد پس از انقالب رو بـه پـ
  .ده به ضرر خودشان بود از بين بردندر مركز ساواك كبسياري از اسناد را 

) عـج (ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه خط و تز و فكر انجمن خراب بود و عده اي از آقايان به خاطر اعتقاد به وجـود امـام زمـان      
  .د ديدند از انجمن جدا شدن امام راكردند ولي بعد از اين كه مخالفت انجمن و شايد چند روزي هم با آنها همكاري مي

  :دطفا به كتب و منابع زير رجوع كنيدر صورت عالقه بيشتر ل

 يناخت حزب قاعدين، عماد الدين باقدر ش 

  3امام خميني، سيد حميد روحاني، ج نهضت 

 ،م نشر دفتر تبليغات اسالمي قچشم براه مهدي، نوشته گروهي از محققين 
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 يدر جستجوي قائم مجيد پور طباطباي 

  ،1381، آبان 73 و 72، 71شماره هاي مجله پگاه 

 1381 آبان 6زنامه اعتماد، دوشنبه رو 

  
 

   فصلپاورقي
 ولـي آقـاي طـاهر احمـد زاده در نـشريه چـشم انـداز ايـارن صـفحه اول، ش دوم،                   1381 آبـان    9روزنامه جمهوري اسالمي ايـران،       )1

  . به بعد ميگويد1336 سال تأسيس انجمن را 1378

  .134، سيد حميد روحاني، ص 3ام خميني، ج كتاب نهضت ام )2

  . آبان6، 1381، سال 3، روزنامه اعتماد، ص 40در شناخت حزب قاعدين، ص  )3

  .1381 آبان 4، 71پگاه، ش  )4

  .44در شناخت حزب قاعدين، ص  )5

  .68 / 10 / 26كيهان،  )6

  . آبان6، 1381، سال 3روزنامه اعتماد، ص  )7

  .آبان 6، 1381، سال 3روزنامه اعتماد، ص  )8

  .134، حميد روحاني، ص 3نهضت امام خميني، ج  )9

  .137همان، ص  )10

  .118شناخت حزب قاعدين، ص  )11

  . ضميمه3، ش صفحه 1381 آبان، 6روزنامه اعتماد، دوشنبه  )12

  .239شناخت حزب قاعدين، ص  )13

  .239همان، ص  )14

  .236در شناخت حزب قاعدين، ص  )15

  .46در شناخت حزب قاعدين، ص  )16
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یت های شرچه و  م ث ل امهیت من وا  ّ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه

  چرايي و ضرورت بحثدر

  نكته مهم چند

  مختصر و برخي نكات مهم تاريخيتاريخچه

  با شيخ محمود ذاكرزاده تواليي آشنايي

 سيس انجمن أ گرويدن حلبي به تعلل

   مختصر اساسنامهبررسي
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  مقدمه

  چرايي و ضرورت بحثدر

 تاريخ اسالم نشان مي دهد كه در طول چهارده قرن گذشته اكثر ضرباتي كه متوجه مسلمانان گشته است از كج فهميهاي بخشي ازخوانيب
ماجراي خوارج، شهادت حضرت امام حسين )  عليه... صلوات ا(از جنگ احد تا حوادث پس از رحلت رسول اكرم . از مسلمانان بوده است

 . همه مسائلي است كه مسلمين مسبب اصلي تحميل آن بر جامعه اسالمي بوده اند، نه دشمنان خارجيعصومينمو غربت ) عليه السالم(

يعني ايمان منهاي .  ويژگي هاي چنين جرياناتي تلفيق جهالت با عبادت، تنگ نظري و پيروي هاي صرفا شعاري نه قلبي مي باشدعمده
نتيجه قوت گرفتن آنها .  استفاده منافقين از دلسوزي هاي جاهالنه گشته استمعرفت كه به گفته شهيد مطهري هميشه منجر به سوء

 : به گفته استاد رحيم پور ازغدي. استحاله اسالم، حذف محتوا و ماندن پوسته تو خالي خواهد بود

بهم و مجهول الهويه  بود كه به م"حفظ شكل" و "محتوا" روند مسخ مذهب؛ تفكيك مذهب از حكومت، تفكيك اخالق از سياست، حذف اين
، هزار قرائتي كردنش، تفسير به راي قرآن، تحريف دين و منحط كردن اسالم انجاميد و همين هدف آنهاست؛ نه از صحنه  كردن اسالم

اسالمي مي . آنان نمي خواستند اسالم را محو كنند، مي خواستند آن را مات كنند.  مي دانند ممكن نيستكهروزگار برانداختن اسالم، 
يك اسالم بي طرف كه با سياست و اجتماعيات . خواستند و مي خواهند بسازند كه ديگر با گنج قارون و تخت فرعون، كاري نداشته باشد

يك مذهب فردي و عبادي و خصوصي كه ربطي به اين مسائل عيني نداشته باشد و . اشدو حكومت و عدالت و حقوق بشر، كاري نداشته ب
مي خواستند دين را به مقداري شعائر خنثي و غير عيني و غير سياسي تبديل كنند و يك اسالم خواب و .  نكنددر حوزه حقوق بشر دخالت

 )1.(گيج و كور بسازند و تحويل مردم بدهند

 مشابه جريانات صدر اسالم در طول مبارزات تاريخي.  دلي كه اسالم از اين دسته افراد خورده است به هيچ وجه قابل انكار نيستخون
به . شاهد اين مدعاست)  ره(جمالت بسياري از حضرت امام خميني. ملت ايران براي سرنگوني رژيم شاهنشاهي نيز وجود داشته است

 : تاريخي خود به روحانيت مي فرمايند معنوان مثال ايشان در پيا

سر به آستانه ي دربار مي سائيدند يك مرتبه  اي ديگر از روحاني نماهايي كه قبل از انقالب دين را از سياست جدا مي دانستند و دسته
متدين شده و بر روحانيون عزيز و شريفي كه براي اسالم آنهمه زجر و آوارگي و زندان و تبعيد كشيدند، تهمت وهابيت و بدتر از 

مي گويند مسئولين نظام ديروز مقدس نماهاي بي شعور مي گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز . وهابيت زدند
را مفيد و )  ارواحنا فداه(تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان . كمونيست شده اند

 گوشه اي خالف شرعي كه هرگز خواست مسئولين نيست رح مي دهد فرياد وا اسالما سر مي درراهگشا مي دانستند، امروز از اينكه 
ديروز حجتيه اي ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغاني نيمه . هندد

واليتي هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسالم و . شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقالبي تر از انقالبي شده اند
در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته اند و عنوان واليت بر ايشان جز تكسب و تعيش نبوده مسلمين را ريخته اند و 

 )2.(است امروز خود را باني و وارث واليت نموده و حسرت واليت دوران شاه را مي خورند
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در حقيقت اين جريان يك نمونه از چنين . شد ذكر مقدمات فوق  بتواند پاسخي به چرايي بحث از انجمن حجتيه در شرايط فعلي باشايد
هدف . هدف اصلي بحث عبرت گرفتن از جريان تاريخي اين گروه براي شرايط امروز مي باشد.  جرياناتي در عصر حاضر مي باشد

ي از تشكيالتها شايد بسياري تشكيالت حذف شوند اما تفكر آنها باقي بماند و چه بسا بسيار. اصلي نقد و بررسي تفكر است نه تشكيالت
 . آنچه مهم است مواجهه با روحيه خوارجيگري است. باقي بمانند اما تفكرشان محو گردد

.  دليل اصلي پرداختن به اين موضوع عبرتهايي است كه بازشناسي جريان حجتيه براي ما و زندگي روزانه و رو به آينده مان داردلذا
آفتها و انحرافهاي انجمن زنگ هشداري است براي ما كه دچار اين . ستكبرين عالمعبرتهايي براي جريان مبارزه با شرق و غرب و م

بازشناسي انجمن از حيث يكي از جرياناتي كه در عصر حاضر مصداق كج فهمي و جهالت شده اند حائز اهميت مي باشد و . آفتها نشويم
  . مطالعه ما نه بخاطر انجمن كه بخاطر خودمان و نسل خودمان است

 
 كته مهم  نچند

قطعا برخورد با . مخاطب اصلي ما در اين نوشته اليه هادي و اصلي انجمن است كه نقش عمده اي در جهت گيري جريان داشته است* 
 .ساير اليه هاي انجمن به گونه اي ديگر مي باشد

 شده است آنچه مسلم و محكمتر است در سير اين مطالعات مطالب ضد و نقيضي مطرح بوده كه مبتني بر اعتقادات اخالقي و ديني تالش* 
 . مطرح و در غير اينصورت ديدگاههاي متفاوت مطرح شود و ارزيابي به  خواننده واگذار شود

 . باتوجه به اينكه هدف نقد فكري مي باشد مباحث تاريخي جهت ارائه كليات و تصوير سازي به طور مختصر ارائه گشته است* 

شائبه پديد آيد كه منجر به اختالف افكني مي شود و شايد بعضا به سخنان مقام معظم رهبري در سال شايد در جريان طرح موضوع اين * 
در پاسخ بايستي تاكيد كرد كه ) رجوع شود به بخش  انجمن پس از انقالب.( استناد شود كه عمده كردن اين مسئله كار اشتباهي است60

دين حداكثري مي نگرند و كساني كه به دين حداقلي يعني دين جداي از سياست و  اختالف ميان كساني است كه به ثاوال اگر نتيجه بح
اقتصاد و اجتماع مي نگرند كه هيچ باكي نيست و اينجا صحبت از مباني و اصول است كه گذشت و تساهل و تسامح جايز نيست اما قطع به 

آنچه مطرح است تشريح مباني و اصول . بپردازيم...  نفر و و خالصه كردن جريان در چنداديقيقين بدنيال اين نيستيم كه به طرح مص
  . كلي است

 
  مختصر و برخي نكات مهم تاريخيتاريخچه

احساس خطر .   گسترش و تسلط فرقه بهائيت در ايران بوده است1320 از جريانات مهم و تاثير گذار بر شرايط سالهاي بعد از يكي
 .  روحانيون به سمت خنثي سازي و مقابله با اقدامات اين فرقه گرديدجامعه روحانيت از اين جريان منجر به گرايش

  . با نام انجمن ضد بهائيت آغاز به كار كرد1331 مرداد در سال 28 حجتيه در حقيقت پس از ملي شدن صنعت نفت و قبل از كودتاي انجمن
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  با شيخ محمود ذاكرزاده تواليي آشنايي

در دوران جواني جزء خطبا و علماي . ايشان در مشهد متولد شد. واليي مشهور به حلبي است انجمن شيخ محمود ذاكر زاده تموسس
ايشان در اثر كج فهمي تعاليم اساتيد خود به . وي در راديو مشهد به سخنراني مي پرداخت.  مشهور و فعالين سياسي مشهد بوده است

 . اخباريگري گرويده است

وي در مبارزات ملي شدن صنعت .  مبارزه با بهائيان در  قالب منبر و خطابه بوده است1320ور  عمده شيخ محمود حلبي پس از شهريكار
نفت شركت داشته است، اما بواسطه اختالف ميان رهبران مبارزه، شكست مبارزه در جريان كودتا و عدم موفقيت در ورود به مجلس 

بيايند و امور را ) ارواحنا فداه(بايستي بنشينيم تا امام زمان "فكر كه  و مبارزه نااميد شده و ريشه اين تيهجدهم از فعاليتهاي سياس
  . شكل گرفت"اصالح نمايند

 
  گرويدن حلبي به تاسيس انجمن علل

 : در اين كه چرا شيخ محمود ذاكر زاده تواليي معروف به حلبي اقدام به تشكيل اين انجمن نمود ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد 

بوده )چه قبل و چه بعد از كودتا( رژيم به دنبال سرگرم كردن جوانان مذهبي و غافل كردن آنها از مبارزه با رژيم  معتقدند كهبرخي
. يعني علت تشكيل انجمن حجتيه را واكنش به گسترش فرقه بهائيت مي دانند. است، لذا اقدام به رشد و ترويج فرقه ضاله بهائيت نمود

 . باشد- حلبي خود مهره ساواك بدين منظور بوده است كه در اين مورد اسنادي در دست نمي كه شيخ محمودندالبته برخي معتقد

 ديگر معتقد است كه در جريان اقدام روحانيت عليه بهائيت، شيخ محمود حلبي به همراه همكالسي اش سيد عباس علوي از سوي ديدگاه
مي گردند كه در طي اين مسير سيد عباس علوي به فرقه بهائيت مي استادشان ميرزا مهدي اصفهاني مامور به تحقيق پيرامون بهائيت 

 . بيش از حد حلبي و احساس خطر بيش از پيش نسبت به اين فرقه مي شودحساسيتپيوندد و اين امر موجب 

 هفدهم منجر كاشاني و دكتر مصدق در كنار شكست شيخ محمود حلبي در انتخابات مجلس...  سوم معتقد است اختالف ميان آيت اديدگاه
با بهائيت ) به معني فعاليت اخباري گونه و اعتقادي صرف ! (به دلسردي وي از فعاليتهاي سياسي و مبارزه با رژيم و گرويدن به مبارزه

 . گشته است

لي  ديگر كه بيشتر اعضاي انجمن مي باشند معتقدند كه علت تشكيل انجمن خوابي است كه آقاي حلبي ديده كه در آن حضرت وبرخي
 . ايشان را به تشكيل انجمن سفارش نموده است) ارواحنا فداه(عصر

 در يك جمع بندي گسترش فرقه بهائيت، تالش رژيم براي سرگرم كردن جوانان مذهبي و دلسردي شيخ محمود حلبي از شكست كه
  .مبارزات ،  قابل جمع و مي توان آنها را علل گرايش ايشان به تاسيس انجمن حجتيه دانست

 
  مختصر اساسنامهرسيبر

 با تدوين اساسنامه كار خود را با نام انجمن خيريه 1336 تاسيس و سپس در سال 1331 حجتيه با نام انجمن ضد بهائيت در سال انجمن
 .حجتيه مهدوي آغاز نمود
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از مهمترين . زمان  اعالم نمود اساسنامه آن هدف از تاسيس را تبليغ دين اسالم و مذهب جعفري و دفاع علمي از آن با رعايت مقتضيات در
 :بگونه اي كه قيد گشته است . نكات تاكيد بر عدم دخالت انجمن در امور سياسي بود

هاي سياسي از طرف افراد  وجه در امور سياسي مداخله نخواهد داشت و نيز مسؤوليت هرنوع دخالتي را كه در زمينه انجمن به هيچ
 )3.(واهد داشتمنتسب به انجمن صورت گيرد، بر عهده نخ

از ساير نكات مهم در اساسنامه كه بعدها به شدت مورد انتقاد انقالبيون قرار گرفت؛ پذيرش رژيم حاكم و تاكيد بر اين نكته كه تمام 
ه تقريبا در  تمامي بندهاي اساسنامه به گونه اي بر اين بحث تاكيد شد. فعاليتها در چهارچوب قوانين كشور انجام مي پذيرد بوده است

  .  است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آرتا رحيمي....................................................... ........................ ) ................................................ حجتيه انجمننحرافيبررسي عملكرد فرقه ي ا (سراب 

 ١٧

ات های امن در ل و د از االب  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبل از انقالبانجمن

  پس از انقالب انجمن

  انجمن تعطيلي
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  قبل از انقالبانجمن

يت مذهبي انجمن و خطر بهائيت در اين مطلب متاثر از ماه.  مدعي است كه در طول دوران فعاليت اش مورد تاييد مراجع بوده استانجمن
بهتر آنست كه بگوييم چون كسي تصور مبارزه و سرنگوني رژيم را نمي كرد مبارزه با بهائيت مي توانست كار . آن برهه بوده است

ت تاييد خود از البته در اين بين نمي توان از نقش و تاثير سواالت جهت داري كه انجمن جه.  اولويت قرار گيرددرمقبول و مفيدي باشد و 
ايشان يك . هيچگاه به طور كامل انجمن را تائيد نكرده اند) ره(در اين ميان حضرت امام خميني . مراجع پرسيده است صرف نظر كرد

) بويژه پس از شروع مبارزات( استفاده از وجوهات شرعيه را مي دهند و پس از آن ازهبار مشروط بر صحت ادعاهاي درج شده اج
 )4.(نموده اندديگر تاييد ن

بگونه اي كه خود اعضاي انجمن گزارش جلساتشان .  نكات تاريك تاريخچه انجمن سازش با رژيم پهلوي و همكاري با ساواك استاز
را به ساواك فرستاده و اگر خداي ناكرده مزاحمتي براي جلسات انجمن يا اعضاي آن پديد مي آمد به محض روشن شدن ارتباط آنها با 

 شهرباني در برگزاري مراسمات يزد و مذاكرات حلبي از تاريك ترين اين مسائل است كه در آن شيخ مانعتم.  رفع مي گشتانجمن مسئله
 )5.(محمد حلبي با تكريم و تجليل از جنايتكاران پهلوي و شاه ملعون ياد مي كند

 از سخنراناني كه عليه حكومت سخن بگويند  از اين ارتباط رضايت داشته و حتي در اسناد ساواك آمده ايشان جزء آن دستهطرفين
نقل شده است كه .  به بعد چيزي مبني بر رد اين ادعا يافت نمي شود1342البته در تاريخ سخنراني هاي ايشان هم بويژه از سال .  نيستند

يد مفتح  از اختناق و ممانعت از  كه  آقاي حلبي و شهيد مفتح و جمعي ديگر از علما حضور داشته اند، شه1345در جلسه اي در حدود  سال 
سخنراني هاي مذهبي انتقاد و گله مي كردند، آقاي حلبي برمي آشوبد و اظهار مي دارد كه بد مي كنيد شما، بر خالف مصالح مملكت 

 )6.( ما كميسيونها و كنفرانسهاي عظيم تشكيل مي دهيم و هيچكس مزاحم ما نمي شوديصحبت مي كنيد دستگيرتان مي كنند ول

 و پس شهادت آقا مصطفي خميني و چاپ مقاله اهانت آميز نسبت به حضرت امام 1356 مسئله آنقدر حاد بوده است كه انجمن در سال اين
علي رغم تمامي ظلمها و فسادهاي دربار و شهادت مبارزين و شكنجه آنان توسط ساواك  باز هم از سازمان مخوف براي ) ره(خميني 

 )7.(گيرد ادامه حيات خود مجوز مي

يعني در برهه اي آنها را .  مبتني بر ديد سرگرمي نسبت به انجمن معتقدند ساواك ميان آنها و بهائيت موازنه برقرار مي نموده استبرخي
 . در محدوديت و  در برهه اي ديگر بهائيان را محدود مي نموده است كه چگونگي آن بستگي به شرايط رژيم داشته است

گونه رفتار نشان مي دهد مسئله بهائيت آنچنان در ذهن و فكر آنها حائز اهميت گشته كه بقاء بر هر چيزي ارجح بوده  جمع بندي اين لذا
 .است

را در كنار ساير مراجع يكسان مي ديدند و ) ره( در خالل مبارات بواسطه ديد بسته خود نسبت به مرجعيت، حضرت امام خميني انجمن
در قبال اين مسئله اسناد و رويدادهاي .ر در مبارزات نمي دانستد و حتي تقابل و تمسخر هم مي نمودندلذا  خود را شرعا ملزم به حضو

 ...  و1357و واقعه نيمه شعبان ) 8(متعددي است من جمله سخنراني مشهور آقاي حلبي

را تحريم نمودند ليكن انجمن در اعتراض به جنايات رژيم  برگزاري جشن و چراغاني ) ره( حضرت امام خميني1357 نيمه شعبان در
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 . اين اعتصاب را شكست و اقدام به چراغاني كوچه و خيابانها نمود

 :  جمالت مانند برخي

يك خودكاري دستش گرفته يك اعالميه اي نوشته و ... چه كسي با آمريكا مي تواند طرف بشود...  بر درفش چه مي تواند بكندمشت
  . منسوب به انجمني ها مي باشدنيز  ؛)9.(مي خواهد آمريكا را شكست بدهد

 
  پس از انقالب انجمن

اما پس از مدتي با .  پس از پيروزي انقالب اسالمي تا مدتها در سردرگمي بوده و از هر گونه موضع گيري خودداري نموده استانجمن
 شاه بود ؟ در ادامه مقاله خود قضاوت اما آيا اين همراهي همچون همراهي با رژيم(اصالح اساسنامه اش سعي در همراهي انقالب نمود 

من جمله اينكه . مي باشد...  حاكي از باقي ماندن روحيه دينداري بي خطر و عدم اعتقاد به تشكيل حكومت اسالمي ودليكن شواه.) نمائيد
هاي حق عليه باطل به عنوان مثال پس از پيروزي رزمندگان اسالم در جبهه . انجمن هميشه مويد پيروزي پس از پيروزي بوده است

 سال 5ليكن هيچ دعوتي مبني بر حضور در عرصه مباررات انقالب در طول . مي نمود)  ره(اقدام به تبريك به مسئولين و حضرت امام 
 .  حيات رسمي پس از انقالب از انجمن ديده نشده است

منشا اين انتقادها بحث اليه هاي انجمن . ار زيادي مي باشد در قبال برخوردي كه با انجمن پس از انقالب انجام پذيرفت انتقادهاي بسيالبته
اليه اول عناصر وابسته به رژيم ستمشاهي كه يا مغرض بوده اند . عده اي معتقدند كه انجمن از سه اليه افراد تشكيل شده است. مي باشد

بر ) 10.(نه راه را اشتباه تشخيص داده بودنداليه دوم عناصر عافيت طلب و اليه سوم اشخاص مومن و مسلماني كه صادقا.  فهمكجو يا 
براي گروه سوم اصال صحيح نبوده و ) كه البته چنين است( اين اساس برخورد تند اول انقالب اگر براي دو گروه اول درست باشد 

در سخنراني ) ره (البته مشخص است كه لحن تند و شديد امام خميني.  و صداقت آنها استفاده نمايدلانقالب مي توانست از پتانسي
 .  و منشور روحانيت بيشتر متوجه دو گروه اول بوده است21/4/1362

كه در آن زمان سمت رياست جمهوري را بر عهده داشته اند چنين مي ) تعالي... حفظه ا(خامنه اي ...  همين مورد حضرت آيت ادر
 : فرمايند 

كردند براي پاسخگويي و مقابله با شبهات   چند سال همت خود را مصروف ميشود كه در طول بيست و اي گفته مي  حجتيه به آن عدهانجمن
 اما اين سؤال كه اينها چگونه  ها بيشتر يك باند سياسي بودند تا يك گروه مذهبي و فكري، دانيم كه بهائي البته مي. ها در ايران بهائي
ن اينكه شما را در طرح اين سؤال متهم بكنم، نفس وجود اين من بدو.  نظر من اين سؤال يك سؤال طبيعي و درستي نيستبه  ...هستند

كنم و كساني را كه براي اولين بار اين شايعه و اين بحران مصنوعي را  مسأله را و عمده كردن مسأله انجمن حجتيه را در جامعه متهم مي
نجمن حجتيه هستند، عناصري انقالبي، مؤمن، به نظر من در ميان افرادي كه در ا. دانم  ناخالص ميورندسعي كردند كه به وجود بيا

  همچنانكه افرادي منفي،. شوند صادق، دلسوز براي انقالب، مؤمن و به امام و واليت فقيه و در خدمت كشور و جمهوري اسالمي پيدا مي
سي و حركت انقالبي يك طيف نظر تفكر سيا پس انجمن از نقطه. شود اعتقاد و در حال نق زدن و اعتراض هم پيدا مي فهم، بي بدبين، كج
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زيرا در انجمن هم از نوع . توانيم بگوييم كه انجمن نوع اول است يا نوع دوم بنابراين ما نمي. باشد وسيعي است و يك دايره محدود نمي
ين حقيقتي را كنم يك چن اول و هم از نوع دوم كساني هستند و شايد هم از هر دو نوع كسان زيادي وجود دارند و من وقتي كه نگاه مي

هايي در  بينم كه سؤال از حال انجمن و اصرار بر رد يا قبول انجمن امروز از سوي گروه كنم مي بينم و از طرف ديگر كه نگاه مي مي
من ... آورند  است كه امروز دارند به وجود ميكتيكنم كه اين يك حركت طبيعي نيست و حر احساس مي. گيرد جامعه ما دارد اوج مي

هاي داخلي  هاي جهاني و آنگاه ضدانقالب تضاد اصلي ما تضاد انقالب يا ضدانقالب. كه تضادهاي اصلي ما در جامعه اينها نيستمعتقدم 
 )11.(است

رجوع شود به چند .( حائز اهميت امكان سوء استفاده از اين بحث و نقد پرداختن به اين موضوع است كه در مقدمه توضيح داده شدمسئله
  )قدمهنكته مهم در م

 
  انجمن تعطيلي

 با اشاره غير مستقيم انجمن را چنين مورد خطاب قرار مي دهند 21/4/1362در سخنراني مورخ ) ره( هر حال حضرت امام خميني در
 : 

يك دسته ديگر هم تزشان اينست كه بگذاريد كه معصيت زياد بشود تا حضرت صاحب بيايد، حضرت صاحب مگر براي چي مي آيد؟ "
 مي آيد معصيت را بردارد ما معصيت كنيم كه او بيايد؟ اين اعوجاجات را برداريد، اين دسته بندي ها را براي خاطر خدا ، حضرت صاحب

در اين موجي كه االن اين ملت را به پيش مي برد در .  اگر ملي هستيد اين دسته بندي ها را برداريدرتاناگر مسلميد و براي خاطر كشو
 )12(". كنيد و بر خالف اين موج حركت نكنيد كه دست و پايتان خواهد شكستاين موج خودتان را وارد

  كه سراسر نشان از اختالفات فكري و اعتقادي آنها 1/5/62انجمن در بيانيه اي در تاريخ )  ره( پي اين سخنان حضرت امام خميني در
 . با خط امام دارد اعالم تعطيلي نمود

 .ت اما از آنجا كه هدف اصلي نوشته چيز ديگري است با طرح مختصر از آن عبور مي نمائيم نقد بيانيه انجمن سخن بسيار اسدر

 اينكه انجمن در همان بيانيه هم قبول نميكند كه مخاطب حضرت امام مي باشد و تاكيد مي نمايد كه به هيچ وجه انجمن را مصداق اين اول
 . سخنان نمي دانيم

) ارواحنا فداه... (سي ساله آنها مورد رضايت بقيه ا! رده و ابراز اميدواري مي نمايند كه خدمات از تعطيلي انجمن اظهار تاسف كثانيا
 . باشد گويي حضرت امام مانع از خدمت رساني آنها شده است

تناقض مي باشد كه چرا كه انحالل با اساسنامه آنها در .  انجمن را منحل نكرده بلكه اقدام به تعطيلي آن كه امر موقتي است مي نمايندثالثا
  . اين خود نشاني از پايبندي آنها به اساسنامه و مباني گذشته دارد
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ادی امن دیده های ا ع 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انجمن و نگاه نسبت به مهدويت و ظهور 

  انجمن دگاهيجهاد و مبارزه در د

 ها ها به جاي علت  با معلولمبارزه
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  دويت و ظهورانجمن و نگاه نسبت به مه

و تبعيت صرفا عبادي ) ارواحنا فداه(در محبت و دوستي  امام زمان ) ارواحنا فداه(در نگاه انجمن حجتيه اعتقاد به حضرت صاحب الزمان 
 .در مجموعه نوشته ها و خطبه هاي اعضاي انجمن هيچ نشانه اي از ساير ابعاد انتظار به چشم نمي خورد. خالصه شده است

    شته هاي انجمن حجتيه گرچه بر اين معنا كه انتظار نشستن و منتظر شدن نيست و بايستي محيط را اصالح كرد طرح در يكي از نو
 . مي شود اما بالفاصله تمام اصالح جامعه در نفي بهائيت و مبارزه به مبارزه اعتقادي با آن محدود مي شود

 امر زمينه هاي منفي در جامعه و اعتقاد مردم به اسالم بر مي گردد و نتيجه به دو) ارواحنا فداه(در اين ديدگاه ظهور حضرت ولي عصر 
مي گيرند كه انسان منتظر بايستي خود و جامعه اش را نه در بعد اقتصادي اجتماعي و سياسي بلكه فقط بعد اعتقادي بسازد و مهمتر آنكه 

  . تشريف بياورند و انقالب جهاني را به ثمر برسانند) داهارواحنا ف(بايستي نيروي خود را بالقوه نگه دارد تا حضرت ولي عصر 
  

 . : در يكي از نشريات انجمن مسئوليتهاي شيعه در هنگام غيبت چنين تفسيرمي شود

  .وضع انتظار و نديدن امام معصوم از بزرگترين مصيبتهاست: انتظار -1
   تقليد از مجتهد جامع الشرايط-2
  ضرت غمگين بودن بواسطه مفارقت آن ح-3
   دعا براي تعجيل فرج آن حضرت-4
  گريستن از دوري آن حضرت-5
  عجله نكند) ارواحنا فداه( تسليم و انقياد داشته باشد كه براي امر امام-6
  )13.( صدقه به قصد سالمت آن حضرت-7
 

ستي قدرت مسلمين را براي قيام به وفور در كتاب انتظار بذر انقالب از اين امر كه نبايستي در دوران غيبت انرژي را تلف كرد و باي
 . نگه داريم تاكيد شده است) ارواحنا فداه(مهدي 

لذا همانگونه كه مشاهده مي شود ذره اي از مبارزه با حكومت جور و ظلم و ستم كه يكي از اركان اصلي انتظار مي باشد سخن به ميان 
كريم از مهمترين وظايف مسلمانان است كه متاسفانه در اين ديد به اصل مبارزه با ظلم و ستم بنابر روايات و آيات قرآن . نيامده است

 .البته انجمن پس انقالب اسالمي در مقام نظر اندكي در اين امر نرمش نمودند. فراموشي نظري و بويژه عملي سپرده شده است

 : نشانه هاي ظهور در ديدگاه انجمن عبارت اند از 

جور سلطان ، قحطي : خلق خدا روي زمين مي شوند و خداوند آنها را به سه بال دچار مي كند در اثر شيوع گناه و فحشا مردم بدترين 
 .زمان و ستم حكام

 . مردم از هم بيزار و همديگر را مورد لعن قرار داده و به روي هم آب دهان مي اندازند و شهادت به كفر يكديگر مي دهند
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  )14...(يوع گناه و فساد وگراني، قحطي، زلزله هاي پياپي ، قتل و غارت ، ش
از آنجا كه انجمن با كج فهمي كليه نشانه هاي ظهور را در موارد فوق خالصه كرده و تحقق آنان را علت ظهور مي داند؛ طبيعي است 

حقيقت ريشه در . كه مي توان با فساد و فحشا مخالف بود و نبود، يعني در زبان با آن مخالفت كرد اما در عمل از ترويج آن  نگران نبود
 . هاي عدم اعتقاد انجمن حجتيه به مبارزه از اينجا نشات مي گيرد

واكنشي است به توسعه ناهنجاري هاي اجتماعي و مظالم و مفاسد حاكمان  و ) ارواحنا فداه( در ديد انجمن حجتيه ظهور امام زمان 
 و حاكمان و شكست آنان و بوجود آمدن زمينه ي حال آنكه در حقيقت ظهور حضرت حجت پس از امتحان انواع حكومتها. محكومان

يعني حكومت حضرت نه . پذيرش حكومت حضرت از سوي مردم و در جهت تحقق آرمان انبياء و معصومين و نجات مستضعفين مي باشد
  . سلبي بلكه ايجابي است

 . ر استانتظاري كه سازنده است و انتظاري كه ويرانگ. : شهيد مطهري انتظار را دوگونه مي داند

صرفا انقالبي سلبي و ) ارواحنا فداه( اگر انقالب حضرت مهدي . ايشان علت اين دو نوع برداشت را دو نوع فهم از انتظار مي دانند
يعني همانگونه كه اعضاي انجمن بيان مي كنند واكنشي به گسترش ظلم و فساد باشد آنگاه طبيعي است كه هر اصالحي . انفجاري باشد

در اين . ا كه هر اصالحي يك نقطه روشن است و تا در صحنه اجتماع نقطه روشني هست دست غيب ظاهر نمي گرددمحكوم است چر
 به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهيان از منكر با نوعي اين گروه طبعاً. نگاه سكوت در قبال فساد و ظلم هم معنا پيدا مي كند

 . بغض و عداوت مي نگرند

به انتظار به معناي حلقه مكمل مبارزات اهل حق و اهل باطل باشد آنگاه سهيم بودن در اين امر در گرو مبارزه و حضور در گر نگاه ا
تاكيد بر وجود مظلوم ) 15.(از آيات نيز چنين بر مي  آيد كه ظهور حضرت مظهر پيروزي نهايي اهل ايمان مي باشد. گروه حق مي باشد

 رخ دادن قيامهايي قبل از ظهور و وجود دولتي كه به ياري حضرت خواهد شتافت همه دليل بر اين و ظالم از يك طرف، تاكيد بر
به گفته يكي از علما مسئله ظهور حضرت حجت مسئله مظلوم بودن .  مدعاست كه ظهور حضرت حلقه مكمل مبارزات گروه حق مي باشد

امام زمان براي يك عده راحت طلب و آسوده خاطر ظهور نمي . آنانبودن ) ظلم پذيري(مردم است نه منظلم) مورد ستم قرار گرفته(
 . كند و اگر چنين باشد مبارزات همه ائمه و انبياء زير سوال مي رود

 
  انجمن دگاهيجهاد و مبارزه در د

تقاد به تشكيل حكومت ثر از نگاهش به نسبت به ظهور يعني نتيجه گسترش فساد و در پي آن عدم اعأ حقيقت امر است اينكه انجمن متآنچه
 .نتايج آن نگاه است... سكوت و سازش با رژيمهاي مختلف و. اسالمي قبل از ظهور چيزي به عنوان مبارزه هم برايشان معنا ندارد

بدين معني كه دينداري، هيچ خطري براي .  بديهي ترين مولفه هايي كه از فعاليتهاي انجمن استخراج مي شود بحث دينداري خنثي استاز
 ... ديندار ندارد، دشمن ساز نيست با همه مي سازد و

 عبارت ديگر افرادي ادعاي دفاع از دين و دينداري دارند اما به هنگام رنج و زحمت و مبارزه به انواع و اقسام بهانه ها از ميدان فرار به
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 . نجهدر اين دينداري نه كسي كشته مي شود، نه زندان مي رود ، نه اسير و نه شك. مي نمايند

و ) ع(در اين دين قيام امام حسين . ، نه مصلحت مومن  اين مسئله مستقل از دين است، ديني كه ما مي شناسيم دين مصلحت دين است قطعاًالبته
 قرن 15اگر قرار بود دينداري بي خطر باشد شهادت ائمه معصومين و همه مجاهدين در طول . هر دو معني دارد) ع(صلح امام حسن
، اسالمي است آيا ظالمين و ستمگران ما را تماشا مي كنند تا  اگر هدف ترويج و اشاعه فرهنگي.  معني مي شدبيش اسالم ظهور گستر

 فعاليت كنيم و آيا با آسايش و آرامش مي توان؟

 : در قبال بحث مبارزه و راحت طلبي مي فرمايند ) ره( خميني امام

اند كه مبارزه با  هاي اسالمي هستند، به خوبي دريافته عزيز ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزشملت
كنند مبارزه در راه استقالل و آزادي مستضعفين و  طلبي سازگار نيست؛ و آنها كه تصور مي رفاه

و آنهايي هم كه تصور . اند طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه داري و رفاه محرومان جهان با سرمايه
شوند و به مبارزان راه آزادي  درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي داران ومرفهان بي  كنند سرمايه مي

، بحث قيام و  بحث مبارزه و رفاه و سرمايه. كوبند كنند آب در هاون مي پيوسته و يا به آنان كمك مي
 و تنها .شوند  است كه هرگز با هم جمع نمياي ولهجويي دو مق ، بحث دنياخواهي و آخرت طلبي  راحت

 )16.(آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند

 سكوت در قبال ظلم چرا؟ .  چه دينداري است كه سكوت در قبال اين همه ظلم و ستم رژيم شاهنشاهي را به همراه دارداين

لذاست كه شائبه . يد پيروزي پس از پيروزي بوده اندؤهميشه م. ت انجمن پس از پيروزي انقالب اسالمي هم تن به خطر نداده اسالبته
با روحيه آهسته برو كه گربه شاخت نزند . چرا كه مبتني بر مبارزه نمي بايستي چنين باشد. سرگرم شدن پررنگ تر است از مبارزه

 . نمي توان مبارزه كرد

در هم پيچيد و از بين رفت و ) ره( ريشه اي و بنياني امام خميني سال انجمن باصطالح با آن مبارزه نمود در يك حركت30 كه بهائيت
 . اينجاست كه حقيقت مبارزه آشكار مي شود

 . بر اين اساس روند فعاليتها و باصطالح مبارزات انجمن از اين زاويه به شدت مورد نقد و ارزيابي است

  
 ها ها به جاي علت  با معلولمبارزه

 . اصطالح مبارزه كه انجمن به آن معتقد است جايگزيني معلولها به جاي علتهاست جمله ايرادات وارده روند باز

اما چگونگي مبارزه انجمن با بهائيت .  روزگاري بهائيت را به عنوان اصلي ترين دشمن تشخيص داد و اقدام به مبارزه با آن نمودانجمن
 : مبارزه با معلولها بود و نه علتها 

شاه هيچگاه مورد نقد و برخورد و مبارزه انجمن قرار نگرفت؟ در زماني بيش از نيمي از وزراي كابينه  است كه وزراي بهايي چگونه
سازش براي چه؟ با . پهلوي بهايي بودند آنگاه انجمن حجتيه جهت مبارزه با بهائيت از همين رژيم اجازه مي گرفت كه شرح آن گذشت
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 كه؟ و تا كجا؟

يكا و انگليس بود چگونه است كه انجمن هيچگاه با علت بهائيت يعني آمريكا و اسرائيل مبارزه  بهائيت ريشه اش اسرائيل و آمراگر
 . ننموده است

 :  رجايي در اين باره مي گويد شهيد

و . ، يا باطل است بر حق است  موقعي كه برادران و خواهران مان زير شكنجه فرياد مي كشيدند اينها مي رفتند ثابت كنند كه بهائيتآن
 )17...( در مقابل با مبارزه قرار گرفته بودندقيقاًد

مگر مي شود .  از دو موضوع فوق چگونه است كه مبارزه با بهائيت فقط بعد اعتقادي به خود گرفته و بوي اقتصادي و سياسي استخارج
 سياست است مبارزه ي غير سياسي مگر مي شود با فرقه اي كه يكي از شعارهاي اصلي اش جدايي از. نمود اين ابعاد را از يكديگر جدا

 . كرد

، تكريم شاه   چگونه مبارزه اي است كه انجمن براي آن نه تنها با رژيم و قدرتمندان مبارزه نمي كرده بلكه تن به همكاري با ساواكاين
 . وحتي همكاري در مقابله با مبارزين انقالب اسالمي است
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ا ه ها ومن        –ت های اجتامىع دیداىس ا  
  
  
  
  
  

  تقيه

  و سياستدين

  نسبت به مرجعيت نگاه

  انجمن نسبت به تشكيل حكومت اسالمي قبل از ظهورديدگاه

  ديدگاه انجمن نسبت به واليت فقيه

  انجمن و اقتصاد

 دين عوامانه

  نفي تفكر انجمن حجتيه 
  جتيه نفي توطئه روحاني نماها و طرفداران انجمن ح

  حزب رستاخيز 
  انجمن حجتيه از سياست ستيزي تا سياست پردازي

   مقدمه اي بر مبحث
  انجمن حجتيه و انحرافات آن

  انجمن حجتيه و انحراف در مبارزه 
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  تقيه

 اصفهاني  حاج ميرزا محمد تقيتعريفآنها تقيه را از .  انجمن براي توجيه سكوت و سازش با رژيم به بحث تقيه استناد مي نمايدگاهاً
 : ايشان تقيه را چنين تعريف مي نمايد . استفاده مي كنند

من در جائي كه اظهار حق كردن براي او خوف و ضرر عقالئي به جان و مال يا آبروي ؤ، اين است كه شخص م معني تقيه كه واجب است"
، رل يا آبروي خود به موافقت كردن با مخالفان بزباناو هست خود را نگه دارد و اظهار حق نكند بلكه اگر ناچار شده بجهت حفظ جان يا ما

 )18 (". قلب او مخالف زبان او باشدندبا آنها موافقت ك

 با مال و جان و آبرويتان در راه خدا جهاد  « قرآن ي شريفه ي اين تعريف هيچ جايي براي زماني كه دين در خطر مي افتد و بنا به آيهدر
آنچه مهم است .  اولي تر از حفظ جان و مال و آبروست و اين صراحت قرآن است آنكه حفظ اسالم قطعاًحال.  قرار داده نشده است »كنيد

 لذاست كه اين مسئله نه تنها عقلي و شرعي به نظر نمي رسد بلكه بيشتر شبيه توجيه و  ؛منؤاينكه تقيه براي حفظ ايمان است نه براي م
تشريف بياورند مي ) ارواحنا فداه(لي كردن اين ديدگاه كه بايستي نشست تا امام زمان اختيار كردن بهانه براي فرار از مبارزه و عم

 . باشد

 : در اين باره در كتاب واليت فقيه مي فرمايند ) ره( خميني امام

وضو را اينطور  ، تقيه مربوط به فروع است مثالً كردند مذهب را باقي نمي گذاشتند  براي حفظ اسالم و مذهب بود كه اگر تقيه نميتقيه
  )19.(، جاي تقيه و سكوت نيست يا آنطور بگير؛ اما وقتي اصول اسالم ، حيثيت اسالم، در خطر است

 
  و سياستدين

 در قبال عدم دخالت در مبارزات به گونه اي مبارزه با رژيم را كار سياسي پنداشته و معتقد است كه آنها در سياست دخالت نمي انجمن
 گفته شد دليل اصلي شكل گيري اين تفكر به مسائل شخصي شيخ محمود حلبي البته همانطور كه قبالً. سنامه آنهاستو اين جزء اسا. كنند

انجمن در برهه اي براي عدم دخالت در . ت مي گيردأآورده شده است نيز از همان جا نش كه در اساسنامه آنها چهبر مي گردد و آن
 .موده استسياست از اعضاي خود تعهد كتبي  اخذ مي ن

به گونه اي كه .  نقش مرجع تقليد انجمن و همچنين فزوني يافتن اهميت بهائيت در ذهن اعضاي انجمن نيز مضاف بر اين علت شدالبته
 .نبودند) بنا بر تعريف خود(طالب هيچ گونه مزاحمتي در راه مبارزه با بهائيت 

همان كار سياسي در ادبيات ( عده رسالت مبارزه يكيل مي آورند كه آنها در توجيه اين مطلب كه چرا در مبارزات شركت نكرديد دل
 . دارند و يك عده هم بايستي بنشينند و دفاع علمي و اعتقادي كنند و ما در طول دوران مبارزه چنين كرده ايم) آنها

 . پاسخ چنين ادعاهايي روشن استالبته

 به. نمود و مگر سياست و دخالت در آن جزئي از مباني اعتقادي ما نيستجدا   انقالب اسالمي و مباني اعتقادي را مي توان از سياستمگر
 ) : ره( حضرت امام خميني فرموده ي



 آرتا رحيمي....................................................... ........................ ) ................................................ حجتيه انجمننحرافيبررسي عملكرد فرقه ي ا (سراب 

 ٢٨

  )20. (ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم و مكلفيم همانطور كه پيغمبر مي كرد.  مكلفيم به اينكه در امور دخالت كنيمما
 

  نسبت به مرجعيت نگاه

ه انجمن براي سكوت خود و عدم شركت در مبارزات و سكوت در قبال جنايات رژيم پهلوي مي آورند بحث مرجعيت  ديگر ادله اي كاز
 : شهيد مطهري در قبال اينگونه تقليد مي فرمايند . مي گويند كه ما مقلد آقاي خويي هستيم و ايشان به مبارزه حكم ندادند. است

. وع تقليد است كه به معناي پيروي كوركورانه از محيط و عادت است كه ممنوع استيك ن. ممنوع و مشروع:  بر دو نوع است تقليد
، مي خواهم بگويم  .سپاريمب در بعضي از مردم كه در جستجوي مرجع تقليد هستند مي گرديم كسي را پيدا كنيم كه آنجا سر اخيراً

تقليد اگر شكل سرسپردگي پيدا كرد هزارها . تن است، چشم باز نگه داش  است سر سپردن نيستيدهتقليدي كه در اسالم دستور رس
دانش تشخيص بسياري از اعمال و خالفكاريها را خداوند در فطرت همه افراد بشر قرار داده و اگر كسي بگويد ... مفاسد پيدا مي كند

 اين شريك جرم است و " مثال اينها شرعي چنين و چنان اقتضا كرده باشد و يف، ما ديگر نمي فهميم شايد تكل جاهل بر عالم بحثي نيست"
 )21.(اگر مرجعي هر راه خطائي رفت او هم دنبالش مي رود اين مفسده ايجاد مي كند

مثال حكم اينست كه با ) يا همان مصداق حكم ( كه يك حكم داريم و يك موضوع :   مسئله را به گونه اي ديگر طرح مي نمايند  گاهاًالبته
آنگاه مي گويند تعيين حكم با مرجع است و تعيين مصداق با مقلد و مرجع كاري با مصداق .  آن رژيم پهلويطاغوت مبارزه كنيد و مصداق

مي گويند ما كه .  اگر هم داشت مقلد ملزم به اطاعت نيست و بدين وسيله عدم شركت خود در مبارزات را توجيه مي كردندونداشته باشد 
 :بر اين دليل چندين اشكال وارد است.  نيد لذاست كه موضوع است با آمريكا مبارزه ك42حكم نداريم در سال 

 . شماست چگونه است كه مبارزه را تشخيص نداديد حال آنكه بخش زيادي از مراجع تشخيص دادندي  اينكه اگر به عهده اول

ب شريف واليت فقيه در بحث پيرامون در كتا) ره(در اين مورد حضرت امام خميني .  اينكه آقايان وظيفه مرجع را اشتباه فهميده انددوم
 :   مي فرمايند  ".... الفقها امنا الرسل"روايت 

برقرار ) ع(در حقيقت مهمترين وظيفه انبيا... تنها مسئله گويي و بيان نيست) ع(  حكم عقل و ضرورت اديان ، هدف بعثت و كار انبيابه
بنابر ... كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهي مالزمه دارد.  استكردن نظام عادالنه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام

 )22...(، فقهاي عادل موظف و مامور انجام آنند  يعني كليه اموري كه به عهده ي پيامبران است" امنا الرسلالفقها"اين 

 :  در بخش ديگري از كتاب واليت فقيه خود مي فرمايند امام

نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس مي خوانند و كاري ي گوشه  م معرفي كنيد تا نسل جوان تصور نكند كه آخوندها در را به مرداسالم
اين را كه بايد ديانت از سياست جدا باشد و علماي اسالم در امور اجتماعي و سياسي . به سياست ندارند؛ و بايد سياست از ديانت جدا باشد

 )23.( گفته و شايع كرده اند استعمارگران،دخالت نكنند

كه خود مجري هستند و بايستي وارد مصداق بويژه در چنين مسائلي .  كه وظيفه فقها اين نيست كه مسئله بگويند و كنار بنشينندلذاست
 . گردند
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است و اگر مرجعي  سوم در مالك هاي اعلميت مراجع بحث دانايي به مسائل اجتماعي و سياسي هم مي باشد چرا كه اينها جزو اسالم و
  . فاقد چنين شرطي باشد اصوال در بحث اعلميت ايشان شك و ترديد است

 
  انجمن نسبت به تشكيل حكومت اسالمي قبل از ظهورديدگاه

(  اساس كج فهمي انجمن از برخي احاديث و ادعيه ، معتقد مي باشند كه مبارزه و به تبع آن تشكيل حكومت قبل از ظهور امام زمان بر
استناد مي كنند كه طبق تحليل انجمن قيام و به طبع آن ) عليه السالم(به عنوان مثال به حديث زير از امام صادق.  باطل است) حنا فداهاروا

 :چرا كه مقدمه تشكيل حكومت اسالمي قيام و مبارزه است .  اسالمي باطل خواهد بودومتتشكيل حك

رده و نخواهد كرد احدي از ما براي دفع ظلم و جور آنها و اقامه حق جز آنكه مبتالي تا ظهور امام قائم ما زمانش فرا نرسد خروج نك{ 
  }.به قتل و شهادت بشود و هر كه قيام كند جز آنكه بر غم و اندوه ما و شيعيان بيفزايد كاري از پيش نبرد

در اين باره . ي بر مبناي عصمت پايه ريزي شود اين اساس انجمن معتقد است كه حكومت نمي تواند بر مبناي عدالت شكل بگيرد و بايستبر
 : سس انجمن مي گويد ؤم

 ...، يك رهبري كه بتواند اداره اجتماع كند روي نقطه عصمت نه عدالت پيدا كنيد... ، يك پيشوا و رهبر معصوم  شما يك افسراول
، اوني كه معصوم از خطا باشد نشان بدهيد،  هيد، شما آن مصداق حاكم اسالمي را نشان بد االن هم مي گويي حكومت اسالمي خوب است

، او بيايد توي ميدون ، جلو  اوني كه هوا و هوس و حب رياست و شهرت و غضب و تمايالت نفسي به هيچ وجه در آن اثر نكند نشان بدهيد
، عرض  ، خون مردم ، مال مردم ندعادل گاهي اشتباه مي ك .شوند ، تمام روحانيين قربان خاك پايش مي بيفتد ملت مي افتد به خاك پايش

، بايد به كسي سپرد ناموس  نمي توان به كسي داد كه خطا مي كند نمي توان سپرد به كسي كه هوي و هوس دارد ، ناموس مردم را مردم
 كه معصوم مردم را عرض مردم را جان مردم را مال مردم را به كسي كه گناه نكند به كسي كه خطا و اشتباه نكند و خالصه به كسي

ياري خدا و لطف خدا آن حاكم اسالمي آن حاكم الهي كه معصوم از هر خطا و اشتباه است و معصوم از هر گناه ه تعالي ب... انشاء ا... باشد
 )24... (ارواحنا لتراب مقدمه فدا( االعظم امام زمان ... االعظم ولي ا... حضرت بقيه ا. است

ديث كنار گذاشتن حجم انبوهي از احاديث و روايات كه بر مبارزه ي مسلمانان و منتظران تاكيد  ايراد مطرح در استناد به حمهمترين
 : جداي از ميزان صحت و سقم آن شهيد باهنر پاسخ مي دهد كه .  نموده اند و علم كردن حديثي است كه در سند آن نيز ترديد است

 ...قبل از ظهور مهدي) ارواحنا فداه( ام مهدي بداعيه مهدويت است يعني قيامهايي بناين در مورد قيامهاي

) ره(حضرت امام خميني .  در قبال دليل دوم مبني بر ضرورت وجود معصوم بايستي گفت كه بحث حكومت در اسالم بحث وظيفه استما
يشان مهمترين ا. در كتاب شريف واليت فقيه در يك فصل به طور مفصل به بحث پيرامون ضرورت تشكيل حكومت اسالمي مي پردازند

داليل ضرورت تشكيل حكومت اسالمي را ماهيت و كيفيت قوانين اسالم و ضرورت اجراي آن ، نيازمندي اجراي احكام به وجود نظام و 
 . مي دانند) عليه السالم (و اميرالمومنين )  عليه... صلوات ا( رسول خداي ، سنت و رويه  حكومت

 : مايند فر  در قبال لزوم انقالب سياسي ميايشان
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 .ها به همين صورت ضد اسالمي يا غير اسالمي ادامه پيدا كند  و عقل حكم مي كند كه نگذاريم وضع حكومتشرع

 :  پيرامون اين مسئله به طرح ادله مختلف مي پردازند و من جمله بحث لزوم نجات مردم مظلوم و محروم را طرح مي نمايند ايشان

همين وظيفه است كه . ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم.  را نجات دهيم وظيفه داريم مردم مظلوم و محرومما
 دشمن "كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا": دهد و مي فرمايد  منين در وصيت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر ميؤاميرالم

ا انحصار طلبي و استفاده هاي نا مشروع ستمگران مبارزه كنند؛ و علماي اسالم موظفند ب.  باشيدديدهستمگر و ياور و پشتيبان ستم
. كثيري گرسنه و محروم باشند و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرندي نگذارند عده 

لماي اسالم تعهد گرفته و آنها ملزم  كه خداوند تبارك و تعالي از عممي فرمايد من حكومت را به اين علت قبول كرد) ع(منين ؤاميرالم
 )25... (كرده كه در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند

 ،  استوظيفه علماي اسالم و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه راه سعادت صدها ميليون انسان
 )26. (هاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسالمي تشكيل دهند حكومت

 كه شخص معيني از طرف خدا تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اكنون
، ولي تكليف حكومتي  اينكه اسالم تكليف معين كرده است سال بود؟ يا 200اسالم را رها كنيد؟ ديگر اسالم نمي خواهيم؟ اسالم فقط براي 

 حكومت اينست كه تمامي حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بيحالي دست روي دست بگذاريم كه هر كاري ننداريم؟ معناي نداشت
د؟ يا اينكه حكومت الزم است و اگر خدا آيا بايد اينطور باش. و ما اگر كارهاي آنها را امضا نكنيم؛ رد نمي كنيم. مي خواهند بكنند

) ارواحنا فداه(، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب   استدهشخص معيني را براي حكومت تعيين نكر
 فقهاي عصر زاري ا بيشم ياين خاصيت كه عبارت است از علم به قانون و عدالت در عده. موجود بود بايد بعد از غيبت هم قرار داده است

 )27. ( در عالم تشكيل دهندعمومي، مي توانند حكومت عدل  اگر با هم اجماع كنند. ما موجود است

 كه با اوصاف گفته شده اينكه نبود معصوم در دوران غيبت سبب اين مي شود كه از تشكيل حكومت اسالمي صرف نظر شود چندان با لذاست
شرط عدالت كفايت مي كند تا در جهت زمينه سازي ظهور و اجراي ) ره(  در ديدگاه حضرت امام.مباني عقلي و شرعي سازگاري ندارد
  .احكام الهي حكومت اسالمي تشكيل شود

  
  ديدگاه انجمن نسبت به واليت فقيه

 به تشكيل حكومت همانگونه كه در بحث قبل طرح گرديد انجمن در مباني اوليه و بويژه قبل از وقوع انقالب اسالمي ايران هرگز معتقد
. اسالمي نبوده است ليكن موضع آن پس از انقالب كمي نرمتر گشته گرچه حقيقت آن بواسطه روحيه نفاق با انقالب چندان روشن نيست

انجمن مدعي آنست كه به واليت فقيه معتقد مي باشد و در اين راستا استناداتي را نيز آورده است ليكن با  بررسي هاي صورت گرفته 
  .تبيين مي نمايند متفاوت است) ره(ت فقيه انجمن از جهات مختلف با آنچه كه حضرت امام خميني والي

يعني اعلم ترين فقها  در عين اينكه همه مراجع واليت دارند . واليت فقيه مورد تاييد انجمن  در حقيقت همان واليت عامه مراجع است
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در نگاه آنان تزاحم بين نظر مراجع و رهبري . ي فقط از كانال بقيه مراجع استبه عبارت ديگر مشروعيت رهبر. ايشان هم واليت دارد
در حالي .  رهبري و پيروي از آن فقط در محدوده تبعيت از مراجع و تقليد از آنها محدود شده است. به بحث تقليد و تكليف بر مي گردد

 ناقض واليت مراجع مي باشد و در موارد اختالفي نظر ولي واليت فقيه) ره(كه در واليت فقيه تبيين شده توسط حضرت امام خميني
 .فقيه اولي بر نظر مراجع مي باشد

و رهبري براي اينهاست ...  است نه براي جهاد و امر به معروف و حكومت و...  ، نماز ، و وضو و در ديدگاه انجمن مرجع براي غسل
حال آنكه در ديدگاه حضرت امام )  28) (ه جدايي دين از سياست استريشه اين نگاه در نگا(لذاست كه تعارضي هم با هم ندارند 

ي ولي فقيه در اين أ اينهاست و ر ي مرجع براي همه از شرايط مرجع داشتن بينش سياسي و اجتماعي است و اصوالًاصوالً) ره(خميني
  .ي مراجع استأحوزه ها ناقض ر

يعني بايستي در قبال . اكم جامعه اسالمي باشد ناظر بر اجراي احكام ديني استكيد انجمن بيشتر از آنكه ولي و حأواليت فقيه مورد ت
خوئي است كه ولي فقيه را مذكِر مي ... ، آيت ا ثر از نظر مرجع انجمنأاين ديدگاه مت.  ، جلوي آن را بگيرد حكومت ببيند كجا خطاست

 حضرت امام  ياين ديدگاه نيز با معني واليت در انديشه. ن نمي آيددر اين ديدگاه ديگر چندان سخن از اختيارات ولي فقيه به ميا. داند
 .متفاوت است) ره(خميني

به عنوان مثال انجمن در اوايل . انجمن هر گاه سخن از واليت فقيه به ميان آورده بسرعت آن را به واليت عامه مراجع سوق داده است
رد و مخاطبين رجوع به جزوه بسوي نور مي دهد اما با رجوع به جزوه فوق  و انقالب در بيانيه به اعتقاد خود به واليت فقيه تاكيد ك

 .تحليل آن مشخص مي گردد كه منظور از واليت فقيه مورد تاكيد انجمن همان واليت عامه مراجع مي باشد

  : در اين جزوه چنين طرح مي شود كه

ستره فعاليت خويش را به گ قسمتي از  ياگذار مي كند و ادارهتفويض اختيار آن است كه رهبر معصوم بخشي از اختيارات خويش را و
 )29...(ديگران مي سپارد

  : اما بالفاصله گفته مي شود كه

رهبري مردم را به فقهاي خود نگهدار و با ايمان سپرده زمام امور شيعه را در غيبت خويش بدست با ) عليه السالم (و در اين هنگام امام 
 )31و30. (كفايت ايشان دادند

مي ) ارواحنا فداه (حتي در متن باال آن را بخشي از اختيارات امام زمان. اختيارات ولي فقيه اشاره اي نداردي انجمن چندان به دامنه 
  واليت فقيه همان اختيارات رسول اكرم": امام خميني در كتاب واليت فقيه مي فرمايند . مغاير است) ره(شمارد كه با نظر امام خميني 

   ".را دارد) عليه... وات اصل(
  : قد اينگونه نگاه به  واليت فقيه مي فرمايدنشهيد بهشتي در 

محال چون  .حتي مي نشينيم مسائل زمامداري و حكومت را مي خواهيم با فرمولهاي مربوط به مرجعيت معمولي حل كنيم و اين محال است
 )32... (فرمولهاي مرجعيت كافي نيست
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در اين پيشنهادها فقهاي شوراي نگهبان .  به واليت فقيه را مي توان در پيشنهادهاي ايشان براي قانون اساسي نيز يافتاين گونه نگاه انجمن
 . يك دكور و شئ زينتي استرا مراجع تعيين مي كنند و فرماندهي كل قوا با رئيس جمهور است  و رهبري عمالً

  : ه پايان مي دهيمپيرامون ولي فقي) ره(بخش فوق را با نظر امام خميني 

، همان واليتي را كه حضرت  باشد به پا خواست و تشكيل حكومت داد) علم به قانون و عدالت(اگر فرد اليقي كه داراي اين دو خصلت 
  . مردم الزم است كه از او اطاعت كنند ي؛ و بر همه در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد) ص(رسول اكرم 

بيش از ) ع(، يا اختيارات حكومتي حضرت امير بود) ع(بيشتر از حضرت امير ) ص(ت حكومتي رسول اكرم اين توهم كه اختيارا
از ) ع(؛ و بعد از ايشان فضائل حضرت امير  بيش از همه عالم است) ص(البته فضائل حضرت رسول اكرم . فقيه است باطل و غلط است

همان اختيارات و واليتي كه حضرت رسول و ديگر . ومتي را افزايش نمي دهد؛ لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حك همه بيشتر است
،  ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند...  و عليهم در تدارك و بسيج سپاه داشتند ، تعيين استانداران... ائمه ، صلوات ا

 .  است" عالم عادل" شخص معيني نيست روي عنوان ؛ منتها خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است

، فقيه عادل دارد؛ براي هيچ كس اين  داشتند ، بعد از غيبت) عليهم... صلوات ا(و ائمه ) ص(وقتي مي گوييم واليتي را كه رسول اكرم 
،  زيرا اينجا صحبت از مقام نيست. است) يهعل... صلوات ا( و رسول اكرم) عليهم السالم(توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه 

، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه  كشور و اجراي قوانين شرع مقدسي واليت يعني حكومت و اداره . بلكه صحبت از وظيفه است
 يعني  ، مورد بحث"يتوال"،  به عبارت ديگر. براي كسي شان و مقام غير عادي بوجود بياورد و او را از حد انسان عادي باالتر ببرد

 ...ت تياز نيست بلكه وظيفه اي خطير اس، ام ، بر خالف تصوري كه خيلي از افراد دارند حكومت و اجرا و اداره

و امام و فقيه ) ص( آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم.  است"حدود" يكي از اموري كه فقيه متصدي واليت آن است اجراي مثالً
  )33...(رتبه فقيه پائين تر است بايد كمتر بزند؟امتيازي است؟ يا چون 

 
  انجمن و اقتصاد

مين منابع مالي أآن نيازمند مخارج سنگيني بوده لذا در تي از آنجا كه انجمن قبل از انقالب تشكيالت گسترده اي داشته و براي اداره 
س انجمن أ در ر"  در شناخت حزب قاعدين زمان" در كتاببنابر ادعاي آقاي عماد الدين باقي . د هيچ حد و مرزي را نمي شناخته اندوخ

دسته از سرمايه داران و تجاري است كه خارج از چهارچوب   جمعي از سرمايه داران و تجار بزرگ بوده اند و منظور ايشان آنبعضاً
 واست سرمايه داران قرار ميطبيعي است كه در چنين تشكيالتي اهداف نيز در خدمت خ. اسالمي و ديني به جمع آوري ثروت مشغولند

سهامدار شركت ايران ( مين منابع مالي خود متمسك به سرمايه داران وابسته به دربار از جمله خياميأاز سوي ديگر انجمن در ت. گيرد
ينكه در جامعه مسئله مهمتر ا. گرديده است و در چنين فضايي انتظار مبارزه و مخالفت با شاه غيرطبيعي به نظر مي رسد... و) ناسيونال 

تشكيل مي شود و يا ) ارواحنا فداه(اي كه كوخ نشينان بسياري وجود داشت انجمني ها به بهانه ي اينكه در اين مكانها مجالس امام زمان 
. اينكه خداوند حس زيبايي دوستي و راحتي را در نهاد و فطرت انسان گذارده است در ساختمانهاي و بزرگ و تجمالتي مي زيسته اند
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به عبارت ديگر فاصله ميان . به قشر مرفه مي باشد) ارواحنا فداه(عني اين حركت در حقيقت منحصر كردن حضرت ولي عصرم
  )34. (ازه حضور به آنها را نمي دهداج) ارواحنا فداه(محرومين كوخ نشين ومجالس امام زمان

ن مي شد با پرداخت وجوهات شرعي تكليف از دوشمان برداشته چرا كه گما. نكته جالب رغبت سرمايه داران و بازاريان به اين امر بود
 )35. (مين مي گرددأمي شود و  آرامش اخروي ت

اما برخي شواهد من . اقتصاد مورد نظر انجمن از جهات متعدد مورد نقد است ليكن بواسطه تخصصي بودن بحث نمي توان وارد آن شد
آن به عموم مردم مي رسيده و يا برچسب زدن به برخي از علما كه اقدام به تبيين مواضع جمله مقابله با برخي اقدامات پس انقالب كه نفع 

  )36. (اقتصادي اسالم مي نموده اند نشان از اختالفات ميان ديدگاههاي اقتصادي آنان مي باشد
 

 دين عوامانه

ل دادن تحليلي عوامانه از دين بوده و سعي مي كردند يعني دنبا. از جمله ايرادات تئوريك به انجمن ترويج نگاه عوامانه نسبت به دين است
به عبارت ديگر مي كوشيدند  ميان تقاضا و خواسته ها و تمايالت خودشان . براي سواالت از برخي مسائل ديني توجيهات عوامانه بياورند

  .با مسائل دين جمع كنند و به دين داري كه مورد قبولشان است برسند

كردن توجيهات عوامانه براي برخي فتاوا من جمله دو برابر بودن ارث مرد و يا فلسفه درست كردن براي نمود اين عمل در درست 
البته بديهي است . حتي گفته مي شود كه برخي بازاريان تفسير قرآن و يا فلسفه احكام مي گفته اند. برخي اعمال من جمله حج بوده است

سان است و همانگونه كه جلوي انجام اين كار از سوي روشنفكران گرفته شده و خواهد تفسير قرآن و احاديث كار متخصصان و دين شنا
البته اين به معني انحصاري كردن دين نمي باشد صحبت . هر قشر ديگري نيز كه متخصص در اين امر نيست نيز چنين است) 37(،  شد

 .ناي صحت آن نيستاز وجود يك حقيقت حاكم بر قرآن و روايات است كه تحليلي هر كسي به مع

نوشته هاي انجمن سرتاسر . يكي ديگر از نشانه هاي اين امر استناد بيش از حد انجمن به خواب و جايگزيني ادله عقلي با نقل خواب است
بته ال. معمول بوده كه انجمن براي اثبات حقانيات و صحت اعمال خود مستند به خواب مي شده است.  پر از نقل خواب و كرامات مي باشد

حذف ادله عقلي و جايگزيني آن با . بديهي است كه ما معتقد به كرامات و خواب هستيم اما سخن در جايگزيني آن به جاي ادله عقلي است
  .هايي را به بار مي آورد كه ايمان منهاي معرفت دارند خواب قدرت تفكر و تعقل را گرفته و در نهايت انسان

  
 :  مطالب اين بخش  يپاورق

 ي  حسن رحيم پور ازغد–، عقل سرخ ) ع(حسين  )1

 3/12/67به روحانيون ) ره( پيام حضرت امام خميني –منشور روحانيت  )2

  : متن كامل اساسنامه انجمن به شرح زير است )3

 پرورش هاي علمي و آموزشي و خدمات مفيد اجتماعي، با الهام از تعاليم عاليه اسالم و مذهب شيعه جعفري براي به منظور فعاليت: مقدمه
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انجمن خيريه (اي به نام  هاي اليق و كاردان و مقيد به تقوي و ايمان و اصالح جهات مادي و معنوي جامعه، مؤسسه استعداد و تربيت انسان
 .شود به قصد صد در صد غيرانتفاعي به شرح زير تأسيس مي) دويهحجتيه مه

 اسم، موضوع، هدف، مركز و مدت و دارايي:  يكمفصل

 .شود است كه اين اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي) انجمن خيريه حجتيه مهدويه (م مؤسسه اس:  اولماده

 :شود منظور از تشكيل انجمن، اجراي اموري است كه ذيال شرح داده مي: موضوع و هدف:  دومماده

  :لف زيرهاي مخت  دين اسالم و مذهب جعفري و دفاع علمي از آن با رعايت مقتضيات زمان به روشتبليغ

 ها و سمينارهاي علمي و ديني در نقاط مختلف كشور با رعايت مقررات عمومي تشكيل كنفرانس .1

 هاي علمي و ديني با رعايت قوانين مطبوعاتي كشور چاپ و پخش جزوات و نشريه .2

 سهاي تعليم و تدريس اخالقي و معارف اسالمي با رعايت مقررات عمومي تأسيس كال .3

 خانه و اماكن ورزشي با رعايت قوانين مربوطه ايجاد كتابخانه و قرائت .4

المللي با نظر مقامات  انجام امور خيريه عمومي و مساعدت فرهنگي مؤسسات اسالمي و اخذ تماس با مجامع مشابه بين .5
 صالحيت ذي

ا رعايت تدارك جلسات آموزشي به منظور تربيت افراد براي مناظرات و مباحثات علمي، ادبي و مذهبي در محافل اسالمي ب .6
 مقررات

 تأسيس هر نوع مؤسسه فرهنگي نظير دبستان، دبيرستان، مدارس عاليه و پرورشگاه با رعايت قوانين .7

 ايجاد هر نوع مراكز درماني نظير بيمارستان و درمانگاه با رعايت مقررات وزارت بهداري .8

 تبصره .9

هاي آن با  اليتغير خواهد بود اما برنامه» ارواحنا فداه«م زمان اهللا اما ـ موضوع و هدف انجمن، ثابت و تا زمان ظهور حضرت بقيه1 تبصره
 .تواند بر اساس حفظ هدف ملي و رعايت مقررات اين اساسنامه تغيير و يا تعميم شود توجه به شرايط زمان و نياز جامعه، مي

هاي سياسي از طرف  تي را كه در زمينهوجه در امور سياسي مداخله نخواهد داشت و نيز مسؤوليت هرنوع دخال ـ انجمن به هيچ2 تبصره
 .افراد منتسب به انجمن صورت گيرد، بر عهده نخواهد داشت

در صورت اقتضا هيأت مؤسس . باشد  براي مكاتبات آن در اختيار مي…ـ مراكز انجمن در تهران است و صندوق پستي شماره3 ماده
جمن را در تهران يا ديگر نقاط، اعم از داخل يا خارج كشور داير نمايد و صالحيت، نماينده گروه يا شعب ان تواند با نظر مقامات ذي مي

  . انجمن براي اجراي اهداف اساسنامه به خدمت دعوت كندنمايندگيافراد نيكوكار را به 
اشد مربوط به دوران تبعيد ايشان  در نجف مي ب)  ره(ق انجام شده و نظر دوم حضرت امام خميني . ه1390استفتاء اول در سال  )4

 .كه در پاسخ به نامه يكي از علماء بيان فرموده اند

  فتاح غالمي–سلسله مقاالت سايت خبري بازتاب  )5
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  . نقل از سخنان حجت االسالم طبسي توليت آستان قدس رضويبه 81  عماد الدين باقي  ص -در شناخت حزب قاعدين زمان )6

 332 عماد الدين باقي بخش اسناد ص –در شناخت حزب قاعدين زمان  )7

البته حدس قريب به يقين اين . متن كامل اين سخنراني در انتهاي كتاب در شناخت حزب قاعدين عماد الدين باقي منتشر شده است )8
  .سخنراني پس از انقالب ايراد شده است كه اگر اين ادعا درست باشد كارنامه انجمن بسيار تاريك خواهد بود

 نقل از مصاحبه حجت االسالم خوئيني ها با روزنامه كيهان به 59 و58اقي ص  عماد الدين ب–در شناخت حزب قاعدين زمان  )9
17/4/1361  

 6/2/82مصاحبه عباس سليمي نمين با روزنامه كيهان  )10

  6/11/60 با روزنامه اطالعات مصاحبه سلسله مقاالت سايت خبري بازتاب )11

 37 و 36 ص 18صحيفه نور جلد  )12

 انتشارات هيئت اهل بيت –آخرين سفير الهي و حكومت جهاني او 131 باقي  ص  عماد الدين–در شناخت حزب قاعدين زمان  )13
  قزوين

 139همان ص  )14

 (.متن حاضر در مقاله خالصه نوشته فوق است (68 تا 61 شهيد مطهري ص –قيام و انقالب مهدي  )15

 درسالروز كشتار خونين مكه مكرمه و قبول قطعنامه) ره(پيام حضرت امام خميني )16

 29/3/62 جمهوري اسالمي روزنامه33 عماد الدين باقي  ص –ين زمان شناخت حزب قاعد )17

 حاج –) تعالي فرجه... عجل ا( مردم در  غيبت امام زمان وظيفه 79 عماد الدين باقي  ص –در شناخت حزب قاعدين زمان  )18
 62  ص-ميرزا محمد تقي اصفهاني 

 147ص ) ره( حضرت امام خميني–واليت فقيه  )19

 53ص  15 جلد –صحيفه نور  )20

 110-115  اصل اجتهاد در اسالم ص - شهيد مطهري –ده گفتار  )21

 72و71 ص -) ره( حضرت امام خميني –واليت فقيه   )22

 22 ص –) ره( حضرت امام خميني–واليت فقيه  )23

 8 پاورقي –سخنراني شيخ محمود حلبي  )24

 37 ص -) ره( حضرت امام خميني –واليت فقيه  )25

 38همان ص )26

 50همان ص  )27

( 20/8/1360 نقل از  سخنراني شهيد هاشمي نژاد نشريه خراسان به 109ين زمان عماد الدين باقي صدر شناخت حزب قاعد )28
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 )نقل به مضمون

   نقل از جزوه بسوي نور متعلق به انجمنبه111در شناخت حزب قاعدين زمان عماد الدين باقي ص  )29

 همان )30

جمله مهمترين مثالها بيانيه پايان فعاليتهاي انجمن است از .  مثالهاي ديگري را مي توان در كتاب در شناحت حزب قاعدين يافت )31
 .كه باز هم واليت فقيه را به تبعيت از مراجع محدود مي نمايد

 39 ص85 نقل از عروه الوثقي شبه113در شناخت حزب قاعدين زمان عماد الدين باقي ص  )32

 52و51ص )  ره( حضرت امام خميني –واليت فقيه  )33

  265-259 عماد الدين باقي –در شناخت حزب قاعدين زمان  )34

   مصاحبه با سيد عباس نبوي34-31  ص 3ماهنامه سوره دوره جديد شماره  )35

  265-259 عماد الدين باقي –در شناخت حزب قاعدين زمان  )36

  265-259 عماد الدين باقي –در شناخت حزب قاعدين زمان  )37
  
  
  

  :بخش از فصل پنجم اين ع و مؤاخذ مناب
 مطهري  شهيد - و دافعه جاذبه 

  شهيد مطهري–قيام و انقالب مهدي 

   شهيد مطهري–ده گفتار 

   حسن رحيم پور ازغدي–حسين عقل سرخ 

 ) ره( مجموعه بيانات امام خميني –صحيفه نور 

 )ره( حضرت امام خميني -منشور روحانيت 

    عماد الدين باقي-در شناخت حزب قاعدين زمان 

 س سليمي نمين  مصاحبه با عبا6/2/82روزنامه كيهان 

  فتاح غالمي- سلسله مقاالت سايت خبري بازتاب –شصت سال فراز و نشيب 

   رسول جعفريان- سياسي ايران -جريانها و سازمانهاي مذهبي

  مصاحبه با سيد عباس نبوي– 3 دوره جديد شماره –ماهنامه سوره 
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  نفي تفكر انجمن حجتيه 
بعـضيها انتظـار فـرج را بـه ايـن مـي داننـد كـه در مـسجد، در                     . ي اش را من عرض مـي كـنم        برداشتهايي كه از انتظار فرج شده است؛ بعض       

اينها مردم صالحي هـستند كـه يـك همچـو     .  را از خدا بخواهند- سالم اللّه عليه  -حسينيه، در منزل بنشينند و دعا كنند و فرج امام زمان            
 و  م بسيار مرد صالحي بود، يك اسبي هم خريده بود، يك شمشيري هـم داشـت  بلكه بعضي از آنها را كه من سابقاً مي شناخت      . اعتقادي دارند 

اينها به تكاليف شرعي خودشان هم عمل مي كردند و نهي از منكر هم مي كردند و امـر بـه                 .  بود - سالم اللّه عليه     -منتظر حضرت صاحب    
  . اين مهم كه يك كاري بكنند، نبودندمعروف هم مي كردند، لكن همين، ديگر غير از اين كاري ازشان نمي آمد و فكر 

يك دسته ديگري بودند كه انتظار فرج را مي گفتند اين است كه ما كار نداشته باشيم به اينكه در جهان چه مي گذرد، بـر ملـت هـا چـه مـي                                  
راي جلـوگيري از ايـن امـور    گذرد، بر ملت ما چه مي گذرد؛ به اين چيزها ما كار نداشته باشيم، ما تكليف هاي خودمان را عمل مي كنـيم، بـ    

تكليف ما همين است كه دعا كنيم ايشان بيايند و كـاري بـه كـار    . هم خود حضرت بيايند ان شاءاللّه، درست مي كنند؛ ديگر ما تكليفي نداريم           
  . دنداينها هم يك دسته اي، مردمي بودند كه صالح بو. آنچه در دنيا مي گذرد يا در مملكت خودمان مي گذرد، نداشته باشيم

 معصيت بشود تا حضرت بيايد؛ ما بايد نهي از منكر نكنيم، امر به معـروف هـم نكنـيم تـا                      }از{يك دسته اي مي گفتند كه خوب، بايد عالم پر           
  . مردم هر كاري مي خواهند بكنند؛ گناه ها زياد بشود كه فرج نزديك بشود

گناهها، دعوت كرد مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حـضرت              بايد دامن زد به     : يك دسته اي از اين باالتر بودند، مي گفتند        
اين هم يك دسته اي بودند كه البته در بين اين دسته، منحرفهايي هم بودنـد، اشـخاص سـاده لـوح هـم                        .  تشريف بياورند  - سالم اللّه عليه     -

  . بودند، منحرفهايي هم بودند كه براي مقاصدي به اين دامن مي زدند
آنهـا  . ك دسته ديگري بودند كه مي گفتند كه هر حكومتي اگر در زمان غيبت محقق بشود، اين حكومت باطل است و بر خالف اسالم اسـت   ي

آنهايي كه بازيگر نبودند، مغرور بودند به بعض رواياتي كه وارد شده است بر ايـن امـر كـه هـر علمـي بلنـد بـشود قبـل از                               . مغرور بودند 
 كه هر   }اشاره دارد {آنها خيال كرده بودند كه نه، هر حكومتي باشد، در صورتي كه آن روايات               . علم باطل است  ظهور حضرت، آن علم،     

   }.باطل است{بلند كند، » مهدويت«كس علم بلند كند با علم مهدي، به عنوان 
اسـت؟ يعنـي، خـالف ضـرورت اسـالم،          حاال ما فرض مي كنيم كه يك همچو رواياتي باشد، آيا معنايش اين نيست كه تكليفمان ديگـر سـاقط                     

خالف قرآن نيست اين معنا كه ما ديگر معصيت بكنيم تا پيغمبر بيايد، تا حضرت صاحب بيايد؟ حضرت صاحب كه تشريف مـي آورنـد بـراي                           
ما برخالف آيات . چي مي آيند؟ براي اينكه گسترش بدهند عدالت را، براي اينكه حكومت را تقويت كنند، براي اينكه فساد را از بين ببرند                    

شريفه قرآن دست از نهي از منكر برداريم، دسـت از امـر بـه معـروف بـرداريم و توسـعه بـدهيم گناهـان را بـراي اينكـه حـضرت بياينـد؟                               
اآلن ديگـر مـا هـيچ تكليفـي نـداريم؟ ديگـر بـشر تكليفـي                 . حضرت بيايند چه مي كنند؟ حضرت مي آيند، مي خواهند همين كارهـا را بكننـد               

كه تكليفش اين است كه دعوت كند مردم را به فساد؟ به حسب رأي اين جمعيت، كه بعضيشان بازيگرند و بعضيشان نادان، اين است                        ندارد، بل 
و هر كـسي  ! هر كسي نفرين به صدام كند، خالف امر كرده است؛ براي اينكه حضرت دير مي آيند. كه ما بايد بنشينيم، دعا كنيم به صدام       

 اينكه اين فساد زياد مي كند، ما بايد دعاگوي امريكا باشيم و دعاگوي شوروي باشيم و دعـاگوي اذنابـشان از قبيـل         دعا كند به صدام؛ براي    
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بعد حضرت تشريف بياورنـد، چـه كننـد؟         . صدام باشيم و امثال اينها تا اينكه اينها عالم را پر كنند از جور و ظلم و حضرت تشريف بياورند                   
حضرت مي خواهنـد همـين      ! بردارند؛ همان كاري كه ما مي كنيم و ما دعا مي كنيم كه ظلم و جور باشد                حضرت بيايند كه ظلم و جور را        

تكليف شـرعي ماسـت، منتهـا مـا         . ما اگر دستمان مي رسيد، قدرت داشتيم، بايد برويم تمام ظلم و جورها را از عالم برداريم                . را برش دارند  
م را پر مي كند از عدالت؛ نه شما دست برداريد از تكليفتان، نه اينكه شـما ديگـر تكليـف       ايني كه هست اين است كه حضرت عال       . نمي توانيم 

  . نداريد
اگر يك سال حكومت در يك مملكتي نباشـد،  . ما تكليف داريم كه، اينكه مي گويد حكومت الزم نيست، معنايش اين است كه هرج و مرج باشد            

آنكه مي گويد حكومـت نباشـد، معنـايش ايـن اسـت      . د مملكت را كه آن طرفش پيدا نيستنظام در يك مملكتي نباشد، آن طور فساد پر مي كن         
حضرت بيايد چه كند؟ براي اينكـه رفـع كنـد           . كه هرج و مرج بشود؛ همه هم را بكشند؛ همه به هم ظلم بكنند براي اينكه حضرت بيايد                 

گر دست سياست اين كار را نكرده باشد كه بازي بدهد ماها را كـه               اين يك آدم عاقل، يك آدم اگر سفيه نباشد، اگر مغرض نباشد، ا            . اين را 
  ! ما كار به آنها نداشته باشيم، آنها بيايند هر كاري مي خواهند انجام بدهند، اين بايد خيلي آدم نفهمي باشد

 به ديگر اقـشار جمعيتهـاي دنيـا    اما مسئله اين است كه دست سياست در كار بوده؛ همان طوري كه تزريق كرده بودند به ملتها، به مسلمين،               
خـوب، آنهـا    . كه سياست كار شماها نيست؛ برويد سراغ كار خودتان و آن چيزي كه مربوط به سياست است، بدهيد به دسـت امپراتورهـا                      

اينهـا و  از خدا مي خواستند كه مردم غافل بشوند و سياست را بدهند دست حكومت و به دست ظلمه، دست امريكا، دست شوروي، دست امثال                         
آنهايي كه اذناب اينها هستند و اينها همه چيز ما را ببرند، همه چيز مسلمانها را ببرند، همه چيز مستضعفان را ببرند و ما بنشينيم بگـوييم                           

:  گفتنـد كه نبايد حكومت باشد، اين يك حرف ابلهانه است، منتها چون دست سياست در كار بوده، اين اشخاص غافل را، اينها را بازي دادند و                  
  چه كار داريد به اين كارها؟ ! شما كار به سياست نداشته باشيد، حكومت مال ما، شما هم برويد توي مسجدهايتان بايستيد نماز بخوانيد

اينهـا نمـي    . اينهايي كه مي گويند كه هر علمي بلند بشود و هر حكومتي، خيال كردند كه هر حكومتي باشد اين برخالف انتظار فرج اسـت                       
حكومت نبـودن، يعنـي     . نمي دانند دارند چي چي مي گويند      . اينها تزريق كرده اند بهشان كه اين حرفها را بزنند         .  چي دارند مي گويند    فهمند

مـا اگـر فـرض مـي     . اينكه همه مردم به جان هم بريزند، بكشند هم را، بزنند هم را، از بين ببرند، بـرخالف نـص آيـات الهـي رفتـار بكننـد          
اگر هر روايتـي بيايـد كـه    . وايت هم در اين باب داشتند، همه را به ديوار مي زديم؛ براي اينكه خالف آيات قرآن است            كرديم دويست تا ر   

و ايـن نفهمهـا نمـي داننـد چـي مـي گوينـد، هـر           . اين گونه روايت قابل عمل نيست     . نهي از منكر را بگويد نبايد كرد، اين را بايد به ديوار زد            
بلكه شنيدم بعضي از اشخاص گفته اند كه خوب با اين وضعي كه هست، اآلن در ايران هست، ديگر مـا  ! است[باطل ]حكومتي باشد حكومت    

چيزي نيست ديگر حاال؛ حتماً بايد استاد اخالق در يك محيطي باشد كـه همـه مـردم    ! نبايد تهذيب اخالق بكنيم؛ ديگر غلط است اين حرفها     
اگر يك جايي باشد كه خوب باشد، آنجـا ديگـر تهـذيب             !  جاهاي فساد همه بازند    - كنم كه     عرض مي  -فاسدند، شرابخانه ها همه بازند و       

اينها يك چيزهايي است كه اگر دست سياست در كار نبود، ابلهانه بود، لكن آنها مـي فهمنـد دارنـد           ! اخالق الزم نيست، نمي شود، باطل است      
  . آنها مي خواهند ما را كنار بزنند. چي مي كنند
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اگر مي توانستيم، مي كرديم، اما چون نمي تـوانيم بكنـيم ايـشان     . بكنيم} پر   {ته آن پر كردن دنيا را از عدالت، آن را ما نمي توانيم              بله، الب 
ما بتوانيم جلوي ظلم را بگيريم، بايـد بگيـريم؛      . عالم پر از ظلم است    . شما يك نقطه هستيد در عالم     . اآلن عالم پر از ظلم است     . بايد بيايند 

اما نمي تـوانيم بكنـيم؛ چـون نمـي     .  تكليف ما كرده است كه بايد برويم همه كار را بكنيم          } است،   {ضرورت اسالم و قرآن     . فمان است تكلي
فراهم كردن اسباب اين است كه كـار را نزديـك بكنـيم، كـار را همچـو            . اما ما بايد فراهم كنيم كار را      . توانيم بكنيم، بايد او بيايد تا بكند      

 در هر صورت، اين مصيبتهايي كه هست كه به مـسلمانها وارد شـده اسـت                 - سالم اللّه عليه     -هيا بشود عالم براي آمدن حضرت       بكنيم كه م  
. و باورشـان هـم آمـده اسـت خيليهـا     . }است {و سياستهاي خارجي دامن بهش زده اند، براي چاپيدن اينها و براي از بين بردن عزت مسلمين      

و هر حكومتي در غير زمـان حـضرت   . بكنند كه نه، حكومت نبايد باشد، زمان حضرت صاحب بايد بيايد حكومت شايد اآلن هم بسياري باور      
  ) 1.(ما درستش مي كنيم تا حضرت بيايد! صاحب، باطل است؛ يعني، هرج و مرج بشود، عالم به هم بخورد تا حضرت بيايد درستش كند

14/01/1367  
  

  نجمن حجتيه نفي توطئه روحاني نماها و طرفداران ا
آنقدر كه اسالم از اين مقدسين روحاني نما ضربه خورده اسـت، از هـيچ قـشر ديگـر نخـورده اسـت و نمونـه بـارز آن مظلوميـت و غربـت                  

ولي طالب جوان بايد بداننـد      . بگذارم و بگذرم و ذائقه ها را بيش از اين تلخ نكنم           .  كه در تاريخ روشن است     - عليه السالم    -اميرالمؤمنين  
شكست خوردگان ديـروز، سياسـت بـازان       . پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس مابي و دين فروشي عوض شده است                كه  

آنها كه به خود اجازه ورود در امور سياست را نمي دادند، پشتيبان كساني شدند كه تا براندازي نظام و كودتا جلـو رفتـه       . امروز شده اند  
يز با هماهنگي چپيها و سلطنت طلبان و تجزيه طلبان كردستان تنها يك نمونه است كه مي توانيم ابراز كنيم كه در                      غائله قم و تبر   . بودند

دسـته اي ديگـر از روحـاني    . سر در آوردند، باز خدا رسوايشان ساخت  ) 80(آن حادثه ناكام شدند ولي دست برنداشتند و از كودتاي نوژه          
ز سياست جدا مي دانستند و سر به آستانه دربار مي ساييدند، يكمرتبه متدين شده و به روحانيون عزيز                   نماهايي كه قبل از انقالب دين را ا       

ديـروز مقـدس نماهـاي     . و شريفي كه براي اسالم آنهمه زجر و آوارگي و زندان و تبعيد كشيدند تهمت وهابيت و بـدتر از وهابيـت زدنـد                       
تا ديروز مشروب  !  شاه حرام است، امروز مي گويند مسئولين نظام كمونيست شده اند           بيشعور مي گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با         

 را مفيد و راهگشا مي دانستند، امـروز از اينكـه   - ارواحنا فداه   -فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان               
هـا  »حجتيـه اي «ديـروز  ! سـر مـي دهنـد     » وا اسـالما  «فريـاد   در گوشه اي خالف شرعي كه هرگز خواست مسئولين نيست رخ مي دهد،              

مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتـصاب چراغـاني نيمـه شـعبان را بـه نفـع شـاه بـشكنند،                                
الم و مـسلمين را ريختـه انـد، و در        هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسـ          »واليتي«! امروز انقالبيتر از انقالبيون شده اند     

عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته اند و عنوان واليت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بـاني و                            
دن حرامهـا و    راسـتي اتهـام امريكـايي و روسـي و التقـاطي، اتهـام حـالل كـر                 ! وارث واليت نموده و حسرت واليت دوران شاه را مي خورند          

حرام كردن حاللها، اتهام كشتن زنان آبستن و ح ليت قمار و موسيقي از چه كساني صادر مي شود؟ از آدمهاي المذهب يـا از مقـدس نماهـاي                          
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فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان و اظهار طعنها و كنايـه هـا نـسبت بـه                        ! متحجر و بيشعور؟  
. وعيت نظام كار كيست؟ كار عوام يا خواص؟ خواص از چه گروهي؟ از به ظاهر معممين يا غير آن؟ بگذريم كه حرف بسيار اسـت    مشر

همه اينها نتيجـه نفـوذ بيگانگـان در جايگـاه و در فرهنـگ حـوزه هاسـت، و برخـورد واقعـي هـم بـا ايـن خطـرات بـسيار مـشكل و پيچيـده                                      
  ) 2.(است
03/12/1367  

  
  حزب رستاخيز 

  تحريم شركت در حزب رستاخيز 
  بسم اللّه الرحمن الرحيم 

نظر به مخالفت اين حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استيصال مـسلمين اسـت؛                       
كارشناسان يغماگر براي اغفـال ملـت از مـسائل    و چون اين نغمه تازه كه به دستور . و مخالفت با آن از روشن ترين موارد نهي از منكر است  

اساسي، از حلقوم شاه برخاسته تا كشور را بيش از پيش خفقان زده كند و راه را براي مسائلي كه در نظر دارند باز نمايند، و قوه مقاومـت                    
تي بـدهم؛ باشـد كـه ملـت اسـالم تـا            تـذكرا  - حسب وظيفـه     -لهذا الزم است    . را بكلي از ملت سلب نموده و نفس را در سينه ها حبس سازند             

  . فرصت از دست نرفته با مقاومت بيش از پيش و همه جانبه جلو اين نقشه هاي خطرناك را بگيرند
و برخـوردار   » انقـالب شـشم بهمـن      «- به اصـطالح     -قبالً بايد گفت شاه در اين پيشنهاد غيرمشروع، به شكست فاحش طرح استعماري              

  كسي كه بيش از ده سال است فرياد. عتراف نموده استنبودن آن از پشتيباني ملت ا
گذاشـته، امـروز مـردم را بـه صـفهاي مختلـف تقـسيم               » انقالب شـاه و ملـت     «است و اسم آن را      » انقالب«مي زند كه ملت ايران موافق با اين         

 شاه و ملـت مـي باشـد، ديگـر چـه             از» انقالب «- به اصطالح    -اگر اين   . كرده و مي خواهد با زور سرنيزه براي خود موافق درست كند           
  ! احتياجي به حزب تحميلي است؟

 مخالف قـانون اساسـي و مـوازين بـين           - با اين شكل تحميلي      -بايد گفت اين عمل     » رستاخيز ملي ايران   «- به اصطالح    -درباره اين حزب    
تأسـيس كـرده و ملـت       » ملوكانـه «بـه امـر     ايران تنها كشوري اسـت كـه حزبـي          . المللي است و در هيچ يك از كشورهاي عالم نظير ندارد          

مجبور است وارد آن شود، و هر كس از اين امر تخلف كند سرنوشت او يا حبس و شكنجه و تبعيـد و يـا از حقـوق اجتمـاعي محـروم شـدن                                  
مـردود و   مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خـود را بـا نظـام شاهنـشاهي اعـالم كننـد؛ نظـام پوسـيده اي كـه از نظـر اسـالم                                . است

محكوم به فناست؛ نظامي كه هر روز ضربه تازه اي بر پيكر اسالم وارد مي آورد، و اگر خـداي نخواسـته فرصـت يابـد اسـاس قـرآن را                  
برمي چيند؛ نظامي كه هستي ملت را به باد فنا داده و تمـام آزاديهـا را از او سـلب كـرده اسـت؛ نظـامي كـه طبقـات جـوان روشـنفكر را در                            

  . يدگاهها از هستي ساقط نموده و باز مي خواهد با اين حزب بازي اجباري، بر قربانيها و زندانيهاي خود بيفزايدزندانها و تبع



 آرتا رحيمي....................................................... ........................ ) ................................................ حجتيه انجمننحرافيبررسي عملكرد فرقه ي ا (سراب 

 ٤١

مردم مسلمان ايران مجبورند در برابر شاهي سر تسليم فرود آورند كه دستش تـا مرفـق بـه خـون علمـاي اسـالم و مـردم مـسلمان آغـشته                             
 بـه سـرمايه داران و چپـاولگران         - بـه عنـاوين مختلـف        - اين كـشور را بفروشـد و پـولش را            شاهي كه مي خواهد تا قطره آخر نفت       . است

  . تقديم نمايد و به آن افتخار كند
استعمار امريكا از ذخاير هنگفت نفت خود استفاده نمي كند، و از ديگران مي خرد كه براي مصالح كشورش محفوظ باشد؛ ولـي شـاه ايـران                       

 و خزانه ايران و ملت را تهي مي كند، و درآمد آن را به جاي اينكه صرف اين ملت پابرهنـه و گرسـنه نمايـد،                           اين طالي سياه را مي فروشد     
به اربابان استعمارگرش وام مي دهد؛ و يا اسلحه هاي خانمانسوز و مخرب مي خرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ايـران و منطقـه                           

  . نبشهاي ضد استعماري ادامه دهدنگهباني كند، و به خونريزي و سركوبي ج
او تا ديروز با اخذ وامهاي كمرشكن از خارج، اقتصاد ايران را به ورشكستگي مي كشانيد و امروز با دادن وامها و خريـد اسـلحه، ملـت را               

ر امريكـا، ضـربه    ميليـارد دالري اخيـر بـا اسـتعما    15معـامالت اسـارتبار و بخـصوص معاملـه     . به افالس كشانيده و از رشـد بـاز مـي دارد           
نابودكننده ديگري است كه شاه به اقتصاد ايران وارد ساخته و چوب حراج تازه اي اسـت كـه بـر ثـروت و ذخـاير ملـت محـروم ايـران مـي                   

  . زند
ملت ايران مجبور است به كسي رأي موافق بدهد كه وضع كشاورزي و دامپـروري ايـران را چنـان بـه عقـب رانـده كـه اكنـون بايـد گنـدم،                 

بـه دهقانـان    » انقالب سـفيد   «- به اصطالح    -شاه كه در آغاز طرح      . ، گوشت، روغن و ساير ارزاق را با قيمتهاي هنگفت وارد كند           برنج
نويد مي داد كه در سايه اصالحات ارضي، غله مورد نياز كشور در داخل تأمين مي شود، اكنون به جاي خجلت زدگي افتخار مـي كنـد كـه                       

در صورتي كه مطلعين مي دانند كه يك اسـتان ايـران،            ! و چهارصد هزار تن برنج در سال جاري وارد كرده است          دو ميليون و نيم تن گندم       
  . سلب كرد» انقالب سفيد شاه«مثل خراسان، قدرت تهيه گندم براي تمام كشور را داشت و اين قدرت را 

ظـاهر تهـران   . ريت ملت را در فقر و فاقه غوطه ور ساختهشاه بيش از ده سال است كه فرياد از پيشرفت كشور مي زند، در حالي كه اكث                
 كـه قـسمت عمـده جمعيـت ايـران را      -را آراسته و از دسترنج ملت براي عمال خود عمارات چند طبقه بنا مي كند ولي در دهات و قـصبات                     

 مـردم آگـاه ايـران توجـه دارنـد كـه       ولي.  ساله به مردم مي دهد25 از مواهب اوليه زندگي خبري نيست، و اكنون وعده    -تشكيل مي دهند    
قدرت كـشاورزي از كـشور سـلب گرديـده، وضـع كـشاورزان و كـارگران روز بـه روز                     . اين وعده هاي او پوچ و عاري از حقيقت است         

وخيمتر شده و از صنعتي شدن مستقل و غيروابسته جز اسمي نيست و نخواهد بود مگر اينكه به خواسـت خـداي قـادر ايـن رژيـم پوسـيده                  
  . يير كندتغ

ملـت شـريف ايـران،      . با تمام شدن ذخيره نفت به دست اين رژيم، آنچنان فقري به ملت روي مي آورد كه جز تن به اسارت دادن راهي نـدارد                        
شاه از مشروطه . كه نه زراعت دارد و نه صنعت، بايد با فقر و فالكت دست به گريبان باشد و يا به عملگي براي سرمايه داران تن در دهد                      

 قانون اساسي دم مي زند، در صورتي كه خود او در رأس مخالفين قانون اساسي و مشروطيت، اساس مشروطه را از بين برده اسـت؛ كـه     و
اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسي است؛ اجبـار مـردم بـه تظـاهر در موافقـت و       : نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخير است       

 كه مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسي است؛ سلب آزادي مطبوعات و دستگاههاي تبليغاتي و اجبـار آنهـا              پايكوبي و جنجال در امري    
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م و سـلب آزاديهـاي فـردي و اجتمـاعي نقـض قـانون اساسـي        به تبليغ برخالف مصالح كشور نقض قانون اساسي است؛ تجاوز به حقـوق مـرد    
است؛ انتخابات قالبـي و تـشكيل مجلـس فرمايـشي محـو مـشروطيت و نقـض قـانون اساسـي اسـت؛ ايجـاد پايگاههـاي نظـامي و مخـابراتي و                                

رين اراضي مملكت و كوتاه    جاسوسي براي اجانب مخالفت با مشروطيت است؛ مسلط نمودن اجانب و عمال كثيف آنها از قبيل اسرائيل بر بهت                  
كردن دست ملت را از آن نقض قانون اساسي و خيانت به كشور است؛ اجازه سرمايه گذاري به اجانب و مـسلط كـردن آنهـا بـر تمـام شـئون          

ي و كوتاه كردن دست ملت از فعاليتهـاي اقتـصادي خيانـت بـه ملـت و نقـض قـانون اساسـ                      » حاكميت ملي «مملكت و غارت ذخاير نفتي به اسم        
كه به حـسب نـص قـانون اساسـي         «است؛ مصونيت دادن به اجانب و عمال آنها مخالفت با مشروطه و قانون اساسي است؛ و اصوالً دخالت شاه                    

  . در امور كشور و قواي مملكت بازگشت به دوران سياه استبداد و نقض قانون اساسي است» مقام غير مسئولي است
انقالبي كـه جـز فلـج كـردن قـواي فعالـه ملـت        . د؛ انقالبي كه موجب سيه بختي ملت شده و مي باشداين شخص باز از انقالب سفيد دم مي زن    

انقالبـي كـه مـي خواهـد فرهنـگ اسـتعماري را تـا               . هم قالبي بودن آن را فـاش كـرد        » شاه«انقالبي كه پس از ده سال، خود        . اثري نداشت 
بـه شـكنجه گـاه بـرود و از        » انقـالب  «- بـه اصـطالح      -بايد مخالف ايـن     . دورترين قرا و قصبات كشانده، و جوانان كشور را آلوده كند          

علماي اسالم و محصلين و رجال دين و طبقه دانشگاهي كه با اين نظام پوسيده و دستگاه ظلم و جور و با ايـن                        . حقوق اجتماعي محروم شود   
طبقـات بازرگـان، زارع   . ز حقوق اجتماعي محروم مي باشـند هستند و بايد به شكنجه گاه بروند و يا ا   » بي وطن «انقالب رسوا مخالفند، يا     

و كارگر كه در اين ده سال جز وعده هاي پوچ نديده اند و از اين پس باز وعده بيشتري مي شنوند و با اين انقالب سياه لعنتـي مخالفنـد، بـه                                 
  . همان سرنوشت دچار خواهند شد

بـر مراجـع   .  مقدمه بدبختيهاي بسياري اسـت كـه اثـراتش بتـدريج ظـاهر مـي شـود               علماي اعالم و ساير طبقات بدانند كه تشكيل اين حزب،         
بر ساير طبقات خصوصاً خطباي محترم      . اسالم است كه ورود در اين حزب را تحريم كنند و نگذارند حقوق ملت مسلمان ايران پايمال شود                 

 كـه بـا مبـارزات پيگيـر و همـه جانبـه و مقاومـت منفـي         و محصلين و طبقه جوان دانشگاهي و طبقات كارگر و زارع و تجار و اصناف است    
بايـد ملـت از تبليغـات پـوچ     . خود، اساس اين حزب را ويران كنند و مطمئن باشند كه رژيم در حال فرو ريختن است و پيروزي بـا آنهاسـت             

 بـراي اغفـال سـاده لوحـان، در دسـتگاه      اينها در عين حال كه مخالفت خود را با اسالم و احكام آن روزافـزون مـي كننـد،            . دستگاه اغفال نشود  
تبليغاتي مراسم خواندن دعاي كميل و سينه زني و زنجيرزني پخش مي كنند، احكام قرآن كريم را نقض و خود آن را چـاپ و منتـشر مـي                         

  .كنند
 ميان آنها بودم و در اين       ، و چقدر خوب بود كه در اين شرايط حساس در           اينجانب در اين كنج غربت از وضع اسفبار ملت ايران رنج مي برم            

از خداونـد تعـالي قطـع ايـادي اجانـب و عمـال آنـان را                 . مبارزات مقدس، جهت نجات اسالم و ايران، از نزديـك بـا آنـان همكـاري مـي كـردم                   
  . والسالم عليكم و رحمه اللّه و بركاته. خواهانم
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  :پانوشت ها
   سخنراني در جمع مسئوالن و كاركنان وزارت پست-1
   پيام به روحانيون، مراجع، مدرسين، طالب و ائمه جمعه و جماعات-2
   پيام به ملت مسلمان ايران درباره اعالم تاسيس حزب رستاخيز-2
  

     

  انجمن حجتيه از سياست ستيزي تا سياست پردازي
   مقدمه اي بر مبحث
ليت انجمن حجتيه منتشر مي شود و هشدارهايي كـه نـسبت بـه گـسترش فعاليتهـا و تـرويج عقايـد انحرافـي ايـن                           خبرهايي كه گهگاه از فعا    

هـر چنـد ايـن هـشدارها از سـوي مـسئولين مربوطـه               . فرقه صادر مي گردد نشان دهنده استمرار فعاليتهاي جدي اما مخفي اين گروه است               
 فعاليت و يا بي تاثير نبودن افكار انحرافي باقيمانده هاي اين تفكـر نيـست و چـه بـسا               جدي گرفته نمي شود اما اين عدم توجه دليل بر توقف          

  . اين بي توجهي روزي ما را به نقطه اي برساند كه از تساهل امروز خويش به شدت پشيمان گرديم 
 اشـتغال بـه فعاليتهـاي غيـر         يكي از مواضع بحث برانگيز انجمن حجتيـه در سـالهاي پـيش از پيـروزي انقـالب كنـاره گيـري از سياسـت و                         

اين موضع كه به عنوان يكي از اصول غيرقابل تغيير در اساسنامه اين گروهك ذكر شده بود پيش از پيروزي انقـالب        . سياسي بوده است    
ل بـه ايـن     سران انجمن به حـدي در عمـ       . از موانع جدي جوانان گرايش يافته به انجمن براي پيوستن به مبارزات انقالبي به شمار مي رفت                  

  . اصل جدي بودند كه در صورت تخطي يكي از اعضا از اين موضع به شدت با وي برخورد مي كردند
قبل از پيروزي انقالب اينها داعيه هاي خاص اسالمي نداشتند اختالفـي   « : آيت اهللا هاشمي رفسنجاني درباره اين موضع انجمن مي گويد           

مـي توانـد شـكل    » عـج  « معتقد بودند كه حكومـت اسـالمي خـالص در زمـان امـام زمـان             . مي دانستند كه با ما داشتند اين بود كه مبارزه را بد           
پيداكند و چون حاال نمي شود پس نتيجه مي گرفتند كه خوب است كه مبارزه نكنيم و با رژيم و با آنها بسازيم وارد شويم تـوي جريانـات     

و چـون آن كـار بـي        ... اين همت آنها بود   . ن بود كه مثال جلوي بهائيت را بگيرند       منجمله كاري كه مي خواستند بكنند اي      ... و خدمت بكنيم    
  » . خطر بود مي رفتند و آنجا و استقبال خطر نمي كردند

كه از جانب افكار انحرافي اين گروه براي مردم بخصوص جوانان احساس خطر كرده بودنـد                ) ره  (پس از پيروزي انقالب حضرت امام       
حرافي آنان انتقاد كرده و در سخنرانيها نامه ها و پيامهاي خود بارها آنان را دعوت به دوري از چنين افكـار انحرافـي                     بارها از مواضع ان   

  . نمودند
 در اشاره اي تلويحي آنها را تهديـد  1361حضرت امام كه نصايح پي در پي خود به سران انجمن را بي نتيجه مي ديدند نهايتا در اواخر سال                  

ايـن بيانيـه در   . اين تهديد منجر به صدور بيانيه اي كوتاه از سوي رئيس انجمـن حجتيـه و اعـالم انحـالل آن گرديـد        . دندبه برخورد نمو  
  .  در جرايد به چاپ رسيد 1362پنجم فروردين سال 
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ايـان بخـشد امـا    با صدور اين بيانيه گمان مي رفـت انجمـن حجتيـه بـه كليـه فعاليتهـاي علنـي و غيرعلنـي خـود و تـرويج افكـار انحرافـي پ                            
خبرهايي كه اين روزها منتشر مي شود نشان مي دهد اين گروه با ادامه دادن فعاليتهاي مخفي نه تنها از ترويج افكار انحرافي خويش دست                         
برنداشته بلكه با كينه اي كه از خط امام به دل گرفته چرخشي فاحش از همان اصل اصولي خود يعنـي عـدم دخالـت در مـسايل سياسـي نيـز               
داشته است كه منجر به نفوذ دادن برخي از وابستگان خود به ارگانها سازمانها و پستهاي مهم دولتي و غير دولتي و جايگاههاي مهم فكـري                          

  . و عقيدتي شده است 
د بنـابر ايـن   اين گروه از آنجا كه بيانيه انحالل صادر كرده تشكيالت و سازمان رسمي ندارد و اعضاي آن بدون نان و نشان فعاليت مي كنن 

در مواقع الزم خيلي راحت مي توانند وابستگي خود به اين گروه را حاشا كنند اما اكنون به نظر مي رسد برخي عناصر اين گروه با نفـوذ                            
در مراكز فكري و حوزوي و همچنين دستگاههاي حكومتي و تالش براي قرار گرفتن در جايگاه سياست پردازي عمال بـه آن جايگـاهي                        

  . از آن احساس خطر مي كردند دست پيدا كرده اند) ره (امام كه حضرت 
رواج عقايد انحرافي انجمن حجتيه و تاثير آن بر روي مردم كه امروز مصداق عيني آن را مي توان در افكار و سخنان برخي مداحان بـي                           

هوشـياري مـردم و حكومـت بـراي خنثـي           سواد و همچنين برخي افراطيون تازه به دوران رسيده مدعي سياستمداري مـشاهده كـرد لـزوم                  
  : افكاري كه باعث . سازي فعاليتهاي آنان را بيش از پيش مي طلبد

  . ايجاد انحراف در فعاليتهاي اصالحي زمينه سازي ظهور و خارج ساختن اين فعاليتها از مسير اصلي آن گردد
  . موجب انحرافي بزرگ و عميق در عقايد شيعه گردد

  .  مردم را تضعيف نموده و به سوي انحطاط ببردعقايد و باورهاي ديني
  . از باورها و عقايد ديني مردم به نفع اميال و آرزوهاي شخصي و حزبي افراد سواستفاده نمايد
  . انقالب اسالمي ايران را به مرور در مسير انحرافي انداخته و نهايتا منجر به نابودي آن گردد

دربـاره انجمـن حجتيـه اسـت بـه خواننـدگان گرامـي              » يوسـف   « الـه اي تحليلـي از پايگـاه اينترنتـي           از اين رو مطالعه مقابله پيش رو كه مق        
  . روزنامه توصيه مي نمائيم تا كمكي باشد براي شناخت بيشتر از اين انجمن و افكار انحرافي آن 

  
   ...انجمن حجتيه و انحرافات آن

  انجمن حجتيه و انحراف در مبارزه 
تغافل از آنچه مبارزه اصـلي محـسوب مـي شـود و             ) بلكه  ( اهميت در پرونده انحرافات انجمن حجتيه مساله غفلت و           يكي از نكات بسيار با    

اين موضوع هم در پيش از انقالب و هم پـس از انقـالب مـصاديق روشـن و بـارز                     . توجه به تالشها و مبارزات غير اصلي و فرعي مي باشد          
: مونتسكيو متفكر شهير فرانـسوي مـي گويـد          . ضيحات ذيل اهميت خود را بيشتر نشان مي دهد        ذكر اين نكته با توجه به تو      . خود را دارد  

  . انسان همچون حفره توخالي مي ماند كه اگر آنرا با معنويت و حقيقت پر نكرديد بايد منتظر باشيد كه با انحرافات و نادرستيها پر شود
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اي بيـرون و درون جـزو مـسلمات ديـنش محـسوب مـي شـود و بـراي او كـه                       براستي يك انسان مذهبي كـه روح مبـارزه بـا انـواع طاغوتهـ              
هركجاي قرآن و تعاليم ديني خود را نظاره مي كند سخن از جهاد و مبارزه و جد و تالش مي يابد چگونه مي تواند در يـك زنـدگي آرام و                

ين همت باال خواهـد زد و تـا آنجـا كـه بتوانـد             پس بطور قطع به پا خواهد خاست آست       . ساكت و خاموش و خنثي احساس مذهبي بودن بنمايد        
در غير اينصورت هرگز احساس مذهبي بـودن نخواهـد كـرد و كـم كـم بـه ورطـه غيـر                       . در راه هدف ديني تالش و مبارزه خواهد كرد        

  . مذهبي بودن و بلكه ضدمذهبي بودن فرو خواهد غلطيد
از سوي ديگر آنان به هيچوجه به آن نوع مبارزه اي كـه امـام و   .  بندندسران انجمن حجتيه از اين واقعيت مذهبي نمي توانستند چشم فرو  

تنها راه بديل براي آنان اين بود كه شور و انگيزه هـواداران خـود را در    . پيروان راستين او بدان فرا مي خواندند اعتقاد و باوري نداشتند          
لـذا  . دنيـا و منـافع انجمـن حجتيـه صـدمه و لطمـه اي وارد نـشود       جهتي سوق دهند كه هم احساس مبارزه طلبي آنها را ارضا كند و هـم بـه     
مبارزه هايي بي ثمر و يا كم ثمر كه نه به شاه و ايادي او لطمـه                 . هواداران و نيروهاي جوان خود را درگير مبارزه هاي خنثي مي نمودند           

در پيش از انقالب و نيز مبارزه با برخي مظـاهر  مبارزه با بهائيت    .اي جدي وارد مي ساخت و نه براي آنان دردسر جدي فراهم مي ساخت               
بسيار ناچيز و فرعي تمدن غربي كه شاه مروج آنها بود همگي نحوه مبارزاتي بود كه همگـان را از توجـه بـه طـاغوت اصـلي و بيمـاري                                

  . اصلي جامعه ايران دور مي داشت 
 به دل راه نمي دادند بلكه بر اساس تحليلهـاي دقيـق اجتمـاعي و روانـي                  اتفاقا شاه و عوامل او نيز نه تنها از اين نوع مبارزه بيمي و هراسي              

سران رژيـم   . آنان نيز مي دانستند كه اينگونه مبارزات فرعي و حاشيه اي در واقع سوپاپ اطميناني براي حركات آنان محسوب مي شود                    
ن مذهبي را به تحليل خواهد برد و جوان مـذهبي بـا             ستمشاهي به خوبي مي دانستند كه مبارزات خنثي به خوبي انرژي و شور انقالبي جوا              

اين نوع فعاليتها هم به لحاظ روحي اغنا خواهد شد و هم به لحـاظ سياسـي و اجتمـاعي فرصـت و مجـال توجـه بـه غـده اصـلي مـشكالت را                                    
حسوب مي شـد ديگـر احـساس    نخواهد داشت و حتي در صورت توجه به رژيم كه ام الفساد و ريشه تمامي نابسامانيهاي اجتماعي و مذهبي م           

بنابراين برخـورد رژيـم ستمـشاهي       . تكليفي در برخورد با رژيم نخواهد كرد و تعهدات خود را در قبال مذهب و جامعه انجام شده مي يابد                   
ع خـود مـي   هم به انجمن ميدان مي داد چون فعاليتهاي انجمن را در راستاي منـاف             . با انجمن حجتيه يك برخورد ماليمت آميز و دوگانه بود         

آنهم از اين جهت كه مبادا همين مبارزات خنثي روزي به مبارزات جدي عليه اصـل رژيـم منجـر                    . ديد و هم براي آن محدوديت قائل مي شد        
از بسياري از آنان جلوگيري بعمل نمي آورد و سعي مي كـرد            . لذاست كه مي بينيم ساواك كامال بر فعاليتهاي انجمن اشراف داشت            . شود

اي معين و محدود از گسترش كادر فعاليتهاي انجمن جلوگيري بعمل آورد تا هواداران اين مجموعه هرگز از مبارزات خنثـي و                      با فشاره 
تئوريــسين هــاي حكومــت آمريكــا مــي داننــد كــه يكــي از روحيــات دوره جــواني روحيــه تهــور و   . حاشــيه اي پايــشان را فراتــر نگذارنــد

بنابراين يا خود دست به فراهم آوردن شـرايطي         . حيه بايستي در يكجا و به يك بهانه تخليه شود         و مي دانند كه اين رو     . ماجراجويي است   
مي زنند يا از فراهم شدن شرايطي كه جوان آمريكايي در آن اين احساسات ماجراجويانه خود را در مبارزاتي خنثي و حاشـيه اي ارضـا و                

اهپيمائي ها و ساير اجتماعات اعتراض آميزي كه در آن كـشور انجـام مـي شـود بـا                    بسياري از ميتينگها ر   . تخليه نمايد استقبال مي كردند    
به آساني اجازه مي يابند كـه حتـي در برابـر كـاخ سـفيد نيـز       . هيچ نوع عكس العمل خشونت آميز دولت و نيروهاي پليس مواجه نمي شود    
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بـدليل آنكـه   . نند و اين موضوع بـه آسـاني قابـل تحمـل اسـت      اجتماع كنند و فريادها و دشنامهاي خود را نثار حتي رئيس جمهور آمريكا ك             
پـس  . آنان مي دانند حتي رئيس جمهور آمريكا در مقايسه با اصل نظام سلطه آمريكايي يك موضوع فرعي و حاشـيه اي محـسوب مـي شـود                    

جه آنان به اصل نظام سـلطه مـي شـود و    بگذاريم اين جوانان فريادهايشان را عليه رئيس جمهور آمريكا بزنند اما اين تخليه سياسي مانع تو            
شاه نيز از اينكه انجمـن حجتيـه مبـارزات خـود را متوجـه امـوري                 . هيچگاه مبارزه آنان معطوف ريشه هاي نظام سياسي آمريكا نمي شود          

ا را در راسـتاي     چون بهائيت پپسي كوال و امور حاشيه اي ديگري چون اين موارد ساخته است به هيچوجه ناراضي نبـود بلكـه ايـن فعاليتهـ                        
  . تحكيم اصل رژيم شاهنشاهي مي دانست 

مبارزات فرعي و حاشيه اي و پرداختن به اموري كه تنها احساسات مذهبي جوانان را ارضا مي كند و آنان را از مبارزه اصلي باز مي دارد                           
نجمن به مبارزه با شوروي و ماركسيسم در        يكي از آن موارد تاكيد و توجه شديد سران ا         . پس از انقالب هم مصاديق خاص خود را داشت          

بارها و بارها آمريكا را بعنوان شيطان اكبر معرفي كرده بودند و عليـرغم اينكـه ايـشان بـر مبـارزه                      ) ره  (عليرغم اينكه امام    . ايران بود 
حاد جماهير شـوروي مـي كردنـد و    اصلي با آمريكا تاكيد داشتند اما انجمني ها بيشتر قواي خود را صرف مبارزه با ماركسيسم و ايادي ات               

علـت آنهـم اينـست كـه آمريكائيـان الاقـل       . حتي برخي از آنها به اشاعه اين باور مي پرداختند كـه خطـر شـوروي از آمريكـا بـاالتر اسـت         
ويـت قـرار   مسيحي هستند ولي سران و هواداران نظام سوسياليستي شوروي به هـيچ دينـي اعتقـاد ندارنـد بنـابراين مبـارزه بـا آنـان در اول                     

  . دارد
 سال دفاع مقدس انجمن حجتيه بعنوان يك مجموعه منسجم و تـشكيالتي كـه نيروهـاي    8طي . نمونه ديگر مساله جنگ و دفاع مقدس بود       

به مساله جنگ بعنوان يـك  ) ره (آنگونه كه امام . فراواني را تحت نفوذ خود داشت به هيچوجه در جريان دفاع مقدس نقش فعاالنه نداشت          
له كليدي بها مي دادند و آنگونه كه ايشان همواره ملت و رزمندگان را مورد خطاب و دعوت قرار مي دادند انجمن حجتيه و سـران آن                       مسا

در طول مدتي كه ايـران بـه   . نه اعتقاد جدي به مساله دفاع مقدس داشتند و نه هواداران خود را در اين جهت به دفاع مقدس فرا مي خواندند       
ياتهاي مختلف و مساله اخراج نيروهاي تجاوزگر بعثي بود يك سكوت سنگين و معنـاداري بـر محـيط تـشكيالتي انجمـن                       شدت درگير عمل  

لذا بسياري از نيروهاي جوان انجمن كه ارتباط قوي اي با تشكيالت انجمن نداشتند در طول دفاع مقدس شخـصا بـه جبهـه مـي                          . حاكم بود 
ن نسبت به دفاع مقدس كم كم از انجمن بريدند چرا كه بالعيان مي ديدند انجمن كه بايد در ايـن            رفتند و با مشاهده سكوت و بي رغبتي انجم        

  . حساس ترين شرايط تاريخي ايران مواضع شفاف و موكدانه اي اتخاذ نمايد با نوعي تزويز و سكوت آب در هاون بي تفاوتي مي زد
  انجمن حجتيه و اسالم مرفهين بي درد 

عمال به ما آموخت اين بود كه اسالم را به انحا مختلف مي توان تفسير نمود و برخي از ايـن اشـكال               ) ره  (همي كه امام    يكي از نكات بسيار م    
اسالم آمريكايي اسالم عربستاني اسالم وهابيت و هزاران اسالم ديگـر اسـالمهايي نيـستند كـه                 . از بسياري از مصاديق كفر هم بدتر است         

يكـي از اسـالمهايي كـه       . اينها سواستفاده هايي است كه از عنوان اسالم به عمل آمده اسـت              . رمغان آورده است    پيامبر عظيم الشان براي ما ا     
از آن منزجر بود و معتقد بود كه مروجين اين نوع اسالم ضربه هاي بسيار طاقت فرسايي بر پيكر اسالم از ايـن طريـق                  ) ره  (بشدت امام   

  . اسالمي كه با دنياطلبي رفاه طلبي و عافيت طلبي كامال سازگار است . ودوارد ساخته اند اسالم مرفهين بي درد ب
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كال در جوامع ديني افراد مذهبي فراواني را مي بينيم كه پيرو يك تفكر ديني هستند كه با دنياي آنان هيچگونه منافات و تـضادي نداشـته               
وضوعات بسيار مهمي كه محور مباحـث انديـشمندان ايـن رشـته هـا            و اصوال در مباحث روانشناسي دين و جامعه شناسي دين يكي از م            . باشد

شـايد بتـوانيم ادعـا    . است اينست كه آيا دين انسانها زندگي و دنياي انسانها را مي سازد يا زندگي و دنياي انسانها دين آنـان را رقـم مـي زنـد            
يعني در اكثر جوامع و در ميان اكثر مردمـان ايـن   . ت كنيم كه اكثريت انديشمندان اين دو رشته مدعي هستند كه نظريه دوم صحيح تر اس          

انديـشمندان ايـن دو رشـته معتقدنـد اكثـر انـسانها بـدنبال ديـن مـي رونـد بـدنبال نـوع تفكـر و                            . دين آنهاست كه تابع زندگي و دنياي آنهاست         
و برخي از آنها وقتـي      . بال آن هستند باشد   اعتقادات مذهبي خاصي مي روند كه تامين كننده و توجيه گر اين نوع زندگي خاصي كه آنها بدن                 

و بقيه كه ديندار مانده اند مسلم اين است كه به قرائتي از يـك   . از يافتن چنين ديني نااميد مي شوند كال به الحاد و بي ديني روي مي آورند               
 البتـه در جوامـع مختلـف دينـي شـيوع            اين مسائل كـه ذكـر شـد       . دين دست يافته اند كه كال با دنيا و زندگي مطلوب آنها سرسازگاري دارد             

بويژه در نگـاه    . لذا مي بينيم همه مسلمان هستيم اما عجيب در نگرشهاي مختلف مذهبي باهم تفاوت داريم                . دارد منجمله در جوامع اسالمي      
ر كنـار آن كـوخي   يك دسته بر اساس اعتقادات مذهبي خـود معتقـد مـي شـوند كـه هـيچ كـاخي نيـست كـه د              . به مسائل اقتصادي و اجتماعي      

تشكيل نشده باشد و عده اي ديگر كه خود از نظر مالي متمول هستند معتقدند كه خير انسان مي تواند ثروتمنـدترين افـراد كـره زمـين هـم                          
باشد و از طرفي خالص ترين ديندار و مذهبي هم باشد و مثالهاي فراواني از اين قبيل بسيار قابل ذكـر اسـت كـه بـه همـين مـورد خالصـه                                 

در هر حال نگرشهاي مختلفي نسبت به دينداري و اسالم وجـود دارد و انجمـن حجتيـه را اگـر بخـواهيم در يكـي از ايـن                             . سنده مي كنيم    ب
اسـالمي  . طبقه بنديها قرار دهيم بايد بگوييم اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي اصلي انجمن به نوعي اسالم مرفهين عافيت طلب معتقد بودند      

اسـالمي  . اسالمي كه با كمترين مرارت و رنج در راه عقيده و عمل بـسازد             . برخورداري از مواهب زندگي قابل جمع باشد      كه با بيشترين    
اسالمي كه در آن از سادگي و رنج اثر و نـشاني            . كه داشتن كاخ هاي وسيع و فراخ زندگي هاي اشرافي و متموالنه را كامال توجيه كند               

اسـالمي كـه    . عافيت و سالمت شخص مسلمان در هر شرايطي پيشاپيش تضمين و ضـمانت شـده اسـت                  اسالمي كه در آن     .مشاهده نمي شود  
اسالمي كه يك عمر دراز دنيوي و يك عشرتكده بزرگ دنيايي و از             . مبارزات و جهادش از نوعي است كه نه سيخ مي سوزد و نه كباب               

لذاسـت  . را با يكديگر و در كنار هم براي بشر تـضمين مـي كنـد          آن سوي ديگر يك عمر بينهايت اخروي و يك عشرتكده بزرگتر قيامتي             
كه مي بينيم هواداران جدي انجمن اكثريت قريب به اتفاق آنان هم بدنبال تامين بهترين موقعيتهاي دنيوي بودند و هم از ديگر سو با شركت                         

ي در ارضـا روحيـه معنـوي و نيـز اكتـساب ثـواب       در محافل دعاي ندبه و غيره و نيز تشكيل چنين جلساتي در منـازل كـاخ ماننـد خـود سـع        
ايـن  . مبارزات و جهاد آنان نيز از نوعي بود كه كمترين مرارتها و خسارتهاي جاني و مالي را براي آنان در پي داشته باشد                      . اخروي بودند 

د كـه بـراي آن بايـد مرارتهـا كـشيد            به ما اسالمي را معرفـي كـر       ) ره  (نوع اسالم كجا و اسالمي كه امام راحل به ما معرفي كرد كجا امام               
جانبازي نمود از دنياي خود گذشت به زندگي ساده قناعت نمود تا به گوهر ايمان دست يافت و خود ايشان نمونه عملي و اعـالي ايـن نـوع                             

 كـه تحمـل مـي كننـد     اين اسالم با اسالم آقاياني كه يك عمر را در ناز و نعمت به سر مي بردند بزرگترين سختي و مرارتـي              . اسالم بودند 
اسـالمي كـه حتـي      . تكان دادن لبهاي مبارك براي ايراد سخنراني مقدس مابانه است و دنيايشان پشت قباله آخرتشان است بسيار فاصله دارد                  
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هـر  اسـالمي كـه بـا    . اسالمي كه عافيت و سالمت را شرط اول دينداري مي دانـد      . با رابطه با ساواك و مدح شاه گفتن قابل جمع شدن است             
  . نوع خون و خونريزي مخالفت دارد و خالصه اسالمي كه كمترين مزاحمتي براي دنياي ما فراهم نمي كند

پرواضح است كه اين اسالم به مذاق بسياري از متدينان خوش مي آيد و كم نيستند كساني كه دوست دارند در ناز و نعمـت بـسر ببرنـد هـم                             
ل باشند و هم از طرفي با قطره اشكي در دعاي ندبه تمامي احساسات مذهبي خود را ارضـا و                در خانه هاي آنچناني به رفاه و آسايش مشغو        

و . هم وجدان آسوده داشته باشند و هم دينداري آسـوده و هـم دنيـاي تـامين و مرفـه      .عافيت و سالمت و دينداري را يكجا به آغوش كشند     
و مهـم در همـين   .  و القاگر تئوريزه كننده و مـروج چنـين اسـالمي بـود    انجمن اين موقعيت را براي اعضاي خود به خوبي فراهم مي آورد           

شايد بسياري باشند كه طرفدار اين نوع اسالم و دينداري باشند اما همه آنان قدرت تحمل و تئوريزه كردن اين نوع دينـداري                    . نكته است   
ه و ايـن نـوع اسـالم را داشـتند و در واقـع براحتـي مـي        اما علما بزرگان و سران انجمن قدرت تئوريزه كـردن ايـن نـوع ديـدگا              . را ندارند 

  . توانستند نرم افزار آن نوع اسالمي كه خيلي طرفدارش بودند را فراهم كنند
لـذا  . يعني آن ديدگاه را كامال در قالب يك مكتب فكري قابل دفاع ريختند و براي آن شواهد و قرائن ديني مناسب نيـز فـراهم مـي آوردنـد                            

ران انجمن در باب اين نوع اسالم گفتگو مي شد بالفاصله مجموعه مفصلي از احاديث و روايات و آيات را بـراي ايـن نـوع    اگر با يكي از س  
  . نگرش بر مخاطب عرضه مي كردند

 در واقع آنان بواسطه قدرت تحليل عقلي خود بيشتر از يك فرد عوام و معمولي امكان ضربه زدن به اسالم حقيقـي را داشـتند و بـه همـين                             
ليكن اين امام بود كه با يك عكس العمل بسيار شگفت انگيز تـاريخي تمـامي اوراق آن دفتـر را بهـم                       . دليل هم فعاليتهاي آنان خطرناكتر بود     

امام نشان داد كه بهشت را به بهـا دهنـد نـه    . ريخت و برداشت هاي صحيح از اسالم محمدي صلي اهللا عليه وآله را بر همه ما عرضه داشت            
دين و دينداري هيچگاه در طول تاريخ خالي از مزاحم و دشمن نبـوده و نيـست                 . دينداري نيازمند تحمل سختي ها و مرارتها است          . به بهانه 

اگر مـي خواهـد منتـسب بـه ديـن و            . لذا شخص متدين براي حفظ دين و آثار و نتايج آن بايد براي يكبار هم كه شده تصميم خود را بگيرد                    . 
  . حتي مواقعي پيش خواهد آمد كه نياز است انسان متدين جان خود را فدا سازد . ار تكليف و سختي را بر دوش كشدتدين بماند بايستي ب

 خرداد و پس از آن و حوادث پس از حمله دشمنان بـه انقـالب نظـرا و عمـال ايـن نـوع نگـاه              15امام در طي حوادث انقالب و جنگ حوادث         
نگاهي كه آقا امير مومنان عليه السالم و پيامبر گرامي اسـالم صـلي اهللا عليـه و آلـه بـه پيـروان ديـن              همان  . ديندارانه را به ما كامال نمود     

درست است كـه هـم در زمـان آن          . اما هيچ دوره اي خالي از متديناني نيست كه مي خواهند دين را با دنيا جمع شده ببينند                 . خود نموده بودند  
 از جوانان و بزرگان اين مرز و بوم اين ديدگاه ديندارانه را پذيرفتنـد و بـا پـذيرش انـواع و     بزرگواران و هم در زمان امام راحل بسياري  

اقسام خسارتهاي مالي آب را به ريشه هاي دينداري رساندند ليكن در مقابل بسياري از آسوده دالن و رفاه طلبان نيز بودند كه با توجيهـات                
  . خالي كردند و امام و اسالم حقيقي را تنها گذاردندكژمدارانه ديني شانه از زير بار مسئوليت ديني 

سردمداران انجمن پيرو چنين ديدگاهي بودند هرچند در بدنه انجمن بعضي از نيروهاي پايين تر بتدريج از انجمـن بريـده و از سـربازان                        
  . مخلص انقالب شدند
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تغافل از آنچه مبارزه اصـلي محـسوب مـي شـود و             ) بلكه  (ت و   يكي از نكات بسيار با اهميت در پرونده انحرافات انجمن حجتيه مساله غفل            
اين موضوع هم در پيش از انقالب و هم پس از انقالب مصاديق روشـن و بـارز خـود    . توجه به تالشها و مبارزات غيراصلي و فرعي است         

  را دارد 
دند بلكه بر اسـاس تحليلهـاي دقيـق اجتمـاعي و روانـي              شاه و عوامل او نه تنها از نوع مبارزه انجمن حجتيه بيم و هراسي به دل راه نمي دا                  

  آنان نيز مي دانستند كه اينگونه مبارزات فرعي وحاشيه اي در واقع سوپاپ اطميناني براي حركات آنان محسوب مي شود 
. مقـدس فرامـي خواندنـد     انجمن حجتيه و سران آن نه اعتقاد جدي به مساله دفاع مقدس داشتند و نه هواداران خود را در اين جهت به دفاع                        

بـر  در طول مدتي كه ايران به شدت درگير عملياتهاي مختلف و مساله اخراج نيروهاي تجاوزگر بعثي بود يك سكوت سنگين و معناداري                       
  .دمحيط تشكيالتي انجمن حاكم بو
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   چكيده 
 تـالش  همـواره  آنـان . انـد   داشـته  اي  ارزنـده  جايگـاه  و نقـش  تنبـاكو،  و توتـون  اسـتعمال  تحريم هنگام از ويژه به ايران، جامعه در روحانيان

 رو، ايـن  از. شـوند  بيگانگـان  غارتگرانـه  و شـوم  اهـداف  اجـزاي  مـانع  و بايـستند  اسـتعمار  نفوذ و ستمگر هاي  حكومت برابر در تا اند  كرده
 و سـازي   فرقـه  هـا،   راه ايـن  از يكـي . شـدند  وارد ديـن  راه از. بگيرنـد  را روحانيـان  جلـو  اينكـه  بـراي  و ننشـسته  بيكـار  نيز استعمارگران

  . هست و بوده مسلمان ميان افكني تفرقه
. انـد   دانـسته  بهائيـت  آفـرينش  در اسـتعمار  توطئـه  برآينـد  را آن ديگر، برخي و دانند  مي استعمار دست ساخته برخي نيز را هحجتي انجمن
 از را خودشـان  و كردند  مي بهائيان راهنمايي صرف را وقتشان انجمن، اين اعضاي بودند، شاه ظلم با مبارزه درگير ايران مردم كه هنگامي
  . داشتند مي نگاه دور انقالب جريان
 در را خمينـي  امـام  واكـنش  و دهـد  قـرار  بررسـي  مـورد  اسالمي انقالب از پس و پيش را حجتيه انجمن هاي  فعاليت دارد نظر در مقاله اين

  . كند بازگو جريان اين برابر
 ميـرزاي  توسـط  ونتوتـ  و تنبـاكو  اسـتعمال  تحـريم  حكـم . اسـت  داشـته  ايـران  سياسـي  صـحنه  در مهمـي  نقـش  ايـران  معاصر تاريخ در اسالم

 روحانيـت  بـديل   بـي  نقـش  و كـرد  لغـو  را قـرارداد  باالجبـار  شاه علما، فشار تحت و نياورد دوام روز 54 از بيش قرارداد اين كه شيرازي
 بـدون  ترديـد   بـي . برانگيخت را استعمار و استبداد خشم بودند، خواستار را عدالت اجراي و اسالم به عمل كه مشروطيت انقالب در شيعه
 به شد ختم رضاخاني استيال به هم پايان در اگر و رسيد  نمي سرانجام به استبداد و استعمار با مقابله جهت مردم بسيج شيعه، علماي ورحض
  )1.(رسانيدند شهادت به را تهران علماي اعلم نوري، اهللا فضل شيخ و گذاشتند كنار را روحانيان و علما كه بود آن دليل
 از مـوجي  متفقـين  توسـط  ايـران  اشـغال  و مـذهبي  نيروهـاي  توسط سلطه اين به رضاشاه دانستن وابسته و ايران در بيگانگان تاريخي سلطه

 ايـن  توانـست  كاشـاني  اهللا  آيت نمايندگي با سياسي روحانيت. آورد وجود به مذهبي قشرهاي بين ويژه به ايران در را ضدبيگانه احساسات
 را ايـران  ملـي  ذخـاير  قرن  نيم به نزديك كه را انگليس استعمار خصوصاً حركت اين. ندك تبديل ضداستعماري حركت يك به را احساسات

 فـدائيان  كوبنـده  عمليـات  كاشـاني،  اهللا  آيـت  توسـط  مذهبي هاي  توده بسيج علما، و مراجع پي در پي فتواهاي. داد قرار هدف برد،  مي يغما به
 سـال  در و كـرد  آغـاز  1341 سـال  در) س(خمينـي  امـام  كه نهضتي باالخره و) 2.(كرد ايفا نفت شدن ملي نهضت در را نقش ترين  مهم اسالم،
 طبقـه  روسـتايي  و شـهري  ايـران،  مـردم  1357 سـال  در كـه  گرديـد  موجب شد، تبديل عيار تمام انقالب يك به و رسيد خود اوج به 1357
 اقـشار  همـه  و جـوان  و پيـر  دختـر،  و پـسر  زن، و مـرد  كارمند، و بازاري كشاورز، و كارگر حوزوي، و دانشگاهي مستضعف، و متوسط
 در بـراي  اسـتعمار ) 3.(زننـد  فريـاد  را اسالمي جمهوري آزادي، استقالل، شعار پارچه يك و گويند پاسخ) س(خميني امام نداي به ايران
 و ديني و فرهنگي هاي  ارزش به نسبت حقارت و تنفر احساس ايجاد از غير مذهبي مرجعيت و ديني هاي  حوزه كردن متالشي و پاشيدن هم
 هـاي   جنـگ  و داخلي هاي  حساسيت آوردن وجود به يازيد، دست كه عملي ترين  مهم به ديني شعائر و ها  سنت دادن جلوه پيشرفت و ترقي ضد

 غافـل  اش  توطئـه  خطـر  و دشـمن  از را آنهـا  انحرافـي،  مـسائل  بـه  مـردم  اذهـان  كـردن  مـشغول  با تا بود شديد اي  فرقه اختالفات و زرگري
 مقابلـه  جهت كه برآمدند درصدد آگاه و متعهد روحانيان و رهبران بردن بين از و نفوذ تضعيف براي استعمارگران ديگر، طرف از. سازند
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 يـك  از استعماري و قالبي هاي  مسلك و ها  فرقه ساختن با كردند تالش و بياورند كار روي را نما  روحاني سردمداران و رهبران اينان، با
 فكـري  اساس مسلمين، بين دستگي چند و تفرقه ايجاد با ديگر طرف از و دارند نگه سرپا را خود نشاندة  دست هاي  يمرژ و ها  حكومت طرف

 دخالـت  و حكومـت  و سياسـت  از را مـذهبي  جوامع اين جوانان خصوص به مردم انديشه و فكر ذهن، تا كنند سست و ضعيف را آنان مذهبي و
 داده نـشان  حـرام  حتـي  و مكـروه  امـري  مملكـت  اداره و سياسـت  امـور  در مذهب و دين دخالت كه طوري به دارند نگه دور مملكت اداره در
 اگـر  حتـي ) 4.(كنند تأمين را خود منافع كشورها اين ذخاير و منابع از و حاكم كشورها اين مقدرات بر بتوانند تر  آسوده و بيشتر تا شود

 امــام نــداي بــه توجــه بــا. اســت كــرده حركــت آنهــا منـافع  جهــت در عمــالً امــا نباشــد اســتبداد و اســتعمار پرداختــه و ســاخته حجتيــه انجمـن 
 جهـاني  سـلطه  نظـام  اكنون  هم اينكه به توجه با و سياست از دين جدايي طرفداران و شعور  بي نماهاي  مقدس خطر خصوص در) س(خميني
 بـا  نيـز  و بزنـد  دامن را مذهبي اختالفات سياست، از دين جدايي انديشه گسترش بر عالوه متحجر، نماهاي  مقدس اين كمك با كند  مي تالش
 امـام  بـه  عـشق  دليـل  بـه  عزيـز،  اي  خامنـه  يـاوران  و كبير خميني راستين فرزندان به كنند  مي تالش شيطاني قدرت مراكز كه اين به توجه
  : گوييم پاسخ زير سئواالت به ريمدا سعي مقاله اين در لذا. بپردازيم جريان اين كالبدشكافي به است الزم بزنند انجمني انگ) عج(زمان

   داشت؟ عملكردي چه و گرفت شكل چگونه حجتيه انجمن. 1
   چيست؟ حجتيه انجمن اعتقادي و فكري ابعاد. 2
   بود؟ چه حجتيه انجمن تحركات آخرين. 3
  است؟ حجتيه انجمن رو دنباله نهم دولت آيا. 4
  

   حجتيه انجمن گيري شكل
 كودتـاي  بـا  مقـارن  انجمـن  ايـن . اسـت  »مهدويـه  حجتيـه  خيريـه  انجمـن  «بـوده،  مشهور نيز ضدبهائيت نجمنا به كه حجتيه انجمن كامل نام

 شـناخته  حلبـي  محمـود  شـيخ  نـام  بـه  كه است تواليي ذاكرزادة محمود  شيخ آقاي گروه اين مؤسس. شد تأسيس 1332 مرداد 28 آمريكايي
  ) 5.(داشت مشهد راديو در سخنراني هاي برنامه روز هر كودتا از پيش تا وي. بود شده
 كـه  1332 مـرداد  28 از پـيش  سـالهاي  در كـه  اند  عقيده اين بر برخي. دارد وجود مختلفي نظرات انجمن تشكيل هدف و علت خصوص در

 مـشهد  حـوزه  در كـه  حلبـي  آقـاي  افتـاد  راه هـا   حـوزه  و روحانيـت  عليه ويژه به بهائيت توسط عمومي افكار انحراف براي وسيعي تبليغات
 سـيدعباس  نـام  بـه  ديگـري  طلبـه  همـراه  به – داشته) عج(زمان امام به خاصي عالقه كه – اصفهاني ميرزامهدي وي استاد و خواند  مي سدر

 سـيدعباس . كننـد   مـي  صرف بهائيت مطالعه براي را خود وقت از ماهي چند افراد اين. شوند  مي دعوت بهائيت به بهائي مبلغ يك توسط علوي
 مبلغـان  از يكـي  عنـوان  بـه  و شـود   مي بهائي و لغزد  مي گذارد  مي اختيارش در بهائيت احتماالً كه شهواني و دنيوي هاي زمينه خاطر به علوي
 بـا  و دهـد   مـي  تـشخيص  بزرگـي  خطـر  را بهائيـت  مـسئله  ايـن  مـشاهده  بـا  حلبـي  آقـاي . نويـسد   مـي  آن اثبات در هم هايي  كتاب بهائيت بزرگ

 حلبـي  آقـاي  سـپس . پـردازد   مـي  مباحثه و مناظره به آنها با يافته، راه آنان تبليغي جلسات به بهائيت، از خورده  گول افراد با تماس برقراري
 فعاليـت  پـرچم  بـا  و علنـي  مـا  مـساجد  مثـل  بهائيـت  چـون . نمايـد   مـي  منتقل را خود تجربيات و اطالعات و كند  مي نيرو جذب و آمده تهران به
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 و گرفتنـد  قـرار  علمـا  حمايـت  مـورد  دوستانش و حلبي آقاي ها،  موفقيت سري يك از پس بود، شده منعكس علما نزد آنها خطر و كردند  مي
  )6.(دادند آنها به نيز را امام سهم از استفاده اجازه علما
 كـه  شده مدعي انجمن رئيس حلبي آقاي معتقدند آنها. است ها  انجمني خود به مربوط دارد وجود انجمن تشكيل خصوص در كه دومي نظر
 حـاكي  ديگـر  نظـر . بدهـد  تشكيل بهائيت با مبارزه براي را گروهي كه اند  فرموده امر وي به زمان امام كه است ديده خواب 32 سالهاي در
 گروهـي  و گرفـت  نـضج  بهايـت  تبليغـات  همزمان نفت ملي نهضت شكست و مصدق و كاشاني اهللا  آيت بين اختالف بروز از پس كه است آن از
 گـر   جلـوه  بـزرگ  حلبـي  محمود شيخ ذهن در بهائيت لذا. كردند جذب را حلبي آقاي اي  حجره هم جمله از بود نيز طلبه بينشان در كه را
 جامعـه  بـر  يـأس  نـوعي  نهـضت  شكـست  علـت  بـه . زد فرهنگـي  اقدامات انجام به دست و كرد ول را سياست بايد كه رسيد نتيجه اين به و شد

 ايـن  به كنند، سياسي و ايدئولوژيكي توجيه را خود بريدگي و يأس آن، به شدن وصل با تا گشتند  مي جرياني دنبال به كه اي  عده و شد حاكم
 بـاال  كـردن،  مطـرح  بـراي  و بـوده  سـازي   فرقـه  هـايش   سياسـت  از قـسمت  يـك  همواره استعمار كه برآنند ديگر گروهي. پيوستند جريان
 ايـن  مـشمول  نيـز  ضـدبهائيت  انجمـن  و بهائيـت  انجمـن  مـسئله  و اسـت  زده  مـي  نيـز  ضدفرقه يك ايجاد به دست فرقه آن دادن رشد و كشيدن
  ) 7.(باشد مي سياست
 انقالبـي  و سياسـي  اسـالم  حركـت  بـرخالف  انجمن كه است اين گفت توان  مي قاطعيت با كه آنچه حجتيه انجمن گيري  شكل علت از گذشته
 همـين  بـه  و ماند غافل فساد ريشه و اصل با همبارز از كرده فرعي عوامل مصروف را خود نيروي سياست از دين جدايي با و كرده حركت
  . گرفت قرار دربار استقبال مورد جهت
 انجمن اين. رساند ثبت به مهدويه حجتيه انجمن نام به را آن 1336 سال در نهايتاً و داد رسميت خود تشكيالت به حلبي آقاي ترتيب هر به

 بـر  را مـديره  هيـأت  رياسـت  محمـودحلبي  شيخ. گرفت  مي انجام مديره هيأت اين زيرنظر انجمن هاي  فعاليت كه بود مديره هيأت يك داراي
  : از بودند عبارت مديره هيأت اين اعضاي و داشت عهده
  )8(تاجر محمدتقي حاج غالمحسين، محمدحسين سجايد، سيدحسن رسول، سيدرضا حاج
 قـائم  ظهـور  تـا  انجمـن  هـدف  اينكـه،  از اسـت  عبارت كي تبصره) 9(بود؛ تبصره دو و بند هشت ماده، دو فصل، يك داراي انجمن نامه  اساس
 هرنـوع  مسئوليت نيز و داشت نخواهد مداخله سياسي امور در وجه  هيچ به انجمن«: است آمده دو تبصره در. است تغيير غيرقابل موعود
  ) 10(».داشت نخواهد عهده بر گيرد صورت انجمن به منتسب افراد طرف از كه سياسي زمينه در را دخالتي
 كـه  آنجـا  از. كنـد  هدايت را آنها فعاليت تهران از و بدهد سازمان را هايي  گروه ايران شهرهاي اكثر در شد موفق زودي به حجتيه انجمن
 كـرده  جلـب  خود به را محمدرضاشاه حكومت دوره امنيتي دستگاه حمايت عمالً بود ممنوع انجمن اعضاي طرف از سياسي فعاليت نوع هر

 در كـه  گرفتنـد   مـي  نوشـته  انجمن خواهران و برادران از«: گويد  مي حجتيه انجمن سابق و اوليه فعاالن از پرورش راكب  علي آقا. بودند
 مبـارزه  عدم بر مبني كتبي تعهد گرفتن دليل به» .كرد  مي اجتناب سياسي مسائل با شدن درگير از شديداً انجمن و نكنند دخالت سياسي امور
 مـورد  بعـضاً  بلكـه  نـشد  پهلـوي  منحـوس  رژيـم  جانـب  از تهديدي ترين  كوچك تنها نه انجمن، كه بود اعضا از سياسي امور در دخالت عدم و

 الزم مـشروعيت  توانـست  هـم  روحانيان نزد بود هم مرجعيت مطيع و مذهب به متظاهر چون ديگر طرف از. گرفت قرار نيز آنان حمايت
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  . شود مي آشكار زير سند در حلبي آقاي به شاه رژيم امنيت دستگاه اعتماد حد) 11.(كند كسب را حمايت جهت
  :باشد حلبي آقاي نظر با حجتيه گروه به نسبت هراقدام كه دهد مي دستور امنيت دستگاه اطالعات واحد رئيس

 هرگونـه  از فرماييـد  دسـتور  اسـت  خواهـشمند  تهـران  امنيت و اطالعات سازمان 17/1/36-20171/12525 شماره نامه پيرو
 آگـاه  نيـز  را واحـد  ايـن  آورد، خواهنـد  عمـل  بـه  مـذكور  پيـروي  نامـه  در يادشدگان نفر پنج اعضاي به نسبت كه ينظرات و اقدام
 تـواليي  ذاكـرزاده  محمـود   شـيخ  حـاج  اطـالع  برابـر  و دارد را بهـايي  مـسلك  بـا  ضـديت  جنبه نامبردگان تجمع چون ضمناً. سازند
 هرگونـه  اسـت  اصـلح  دارد هـايي   همكـاري  تهران امنيت و اطالعات انسازم 21 بخش با جلسه اين گردانندگان از حلبي به معروف
  . نمايند استفسار مشاراليه از بقيه احضار از قبل را متشكله جلسه مورد در اطالعي
  )12(23/1/36 ناصري ضدخرابكاري، مشترك كميته اطالعاتي واحد رئيس

 اسـت  آن گويـاي  شـود   مـي  ذكـر  زير در كه ديگري سند. شود  مي آشكار خوبي به حجتيه گروه و ايران امنيتي دستگاه همكاري سند، اين با
 تـوبيخ  مـورد  انـد   داده انجام حجتيه فعاالن از برخي عليه اقداماتي امنيت دستگاه با انجمن روابط از اطالعي  بي روي از افرادي، هرگاه كه

  : گيرند مي قرار آن رئيس و امنيت دستگاه
 آن طريـق  از اسالم دين به بهائيان ارشاد و مباحثه انجمن نماينده صالحي محمود آقاي باال نامبرده اراظه برابر تواليي محمود شيخ درباره
 امـر  سـوابق  كليه كه نموده اعتراف صراحتاً مشاراليه آنكه با و شده خواسته وي از مذكور انجمن مورد در توضيحاتي و احضار ساواك
 گرفتـه  قـرار  بازرسـي  مـورد  و اظهار مختلف عناوين به مرتباً معهذا گرفته قرار كساوا اختيار در مركز در انجمن گردانندگان توسط
  . دارد اعالم را الذكر فوق انجمن نماينده احضار علت و چگونگي فرماييد دستور است خواهشمند. است

  ) 13(مقدم – سوم اداره مديركل
 خطـري  تـرين   كوچـك  آنها اگر ترديد بدون. است بوده نزديك شاه يتيامن دستگاه با انجمن روابط اندازه چه تا كه دهد  مي نشان فوق اسناد

. اسـت  پرداختـه  آنهـا  تشويق و حمايت به خود امنيتي دستگاه كه صورتي در كردند  مي برخورد حجتيه انجمن با شدت با كردند    مي احساس
  : گويد مي حجتيه انجمن از خود استعفاي از امنيت دستگاه العمل عكس درباره پرورش اكبر علي
 و خواسـت  را مـا  ملعـون ] امنيـت  دسـتگاه  رتبـه   عـالي  مسئوالن از [نادري همين ام  رفته كمار انجمن از من كه بود شده متوجه ساواك وقتي
  ) 14.(نيستي انجمن در ديگر چرا گفت و كرد فحاشي خيلي
 جـذب  بـراي  محلـي  انجمـن  لذا روند،  مي ضدرژيم و يانقالب نيروهاي سوي به شدند  مي جدا انجمن از كه مذهبي افراد ديد  مي امنيتي دستگاه

  .بود مذهبي نيروهاي
  

   انقالب از قبل حجتيه انجمن عملكرد
 انجمـن،  فعاليـت  آشكارترين و ترين  مهم. است انقالب از قبل حجتيه، انجمن عملكردهاي ترين  مهم از يكي خرافات و انحرافي مسائل طرح
 گرفـت   مـي  انجام فكري، بعد در تنها مبارزه اين داد؛  مي شكل را انجمن وجودي فلسفه بهائيت با بارزهم. بود بهائيت با مبارزه انقالب، از قبل
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 هـاي   راه از يكـي  متقـابالً  و بـود  جاسوسي شبه و سياسي كامالً پديده يك بهائيت كه حالي در. شد  نمي اقتصادي و سياسي فاز وارد انجمن و
 پايگـاه  از فقـط  و نـشد  درگيـر  بهائيـت  ويژگـي  ايـن  بـا  كـرد     مـي  نفـي  را سياسـت  انجمـن  كـه  آنجـا  از. بـود  سياسـي  برخـورد  آن، بـا  مبارزه

 هژبـر  يـا  ثـابتي،  دكتـر  ايـادي،  دكتـر  شـاه،  معـدوم  وزيـر   نخـست  هويـدا  با كه هنگامي خاطر همين به. پرداخت  مي آن نقادي به ايدئولوژيك
 بـه  هـم  بـاز  ضـدبهائي  انجمـن  بودند، بهائي كه وجودي با كرد،  مي وردبرخ بودند استبداد حكومت متنفذان و مسئوالن از كه غيره و يزداني
 بايـد  انجمـن  چون و ايدئولوژيك نه كرد  مي پيدا سياسي جنبه بودند بهائي چه اگر آنان با درگيري زيرا نگريست  مي آنان به تفاوتي  بي ديده
 و بـرادران  كـه  مـوقعي  آن«: فرمايـد   مـي  رجـايي  شـهيد ) 15.(نداشـت  آنهـا  كـار  بـه  كـاري  ديگر خاست  برمي مبارزه به بهائيت مبلغان با تنها

 قـرار  مبـارزه  مقابـل  در دقيقـاً  و باطـل  يـا  اسـت  حـق  بـر  بهائيـت  كـه  كننـد  ثابـت  رفتنـد  مـي  اينهـا  كـشيدند  مي فرياد شكنجه زير مان  خواهران
  : فرمايد مي رابطه اين در نژاد هاشمي شهيد استاد) 16(».گرفتند مي

 كـه  حالي در. است بهائيت خطر، مملكت اين در انگار كه كردند  مي بزرگ را بهائيت چنان) حجتيه انجمن رهبران (رهبرانشان از تعدادي
  )17.(برويم علت سراغ بايد ما است معلولي استعمار، هاي شاخه از اي شاخه بهائيت كه بود معتقد انقالب خط يعني بوديم معتقد ما
 قـصد  رژيم. بود شاه رژيم اهداف خدمت در شد گفته كه طور همان بهائيت با ايدئولوژيك زهمبار راه در حجتيه انجمن عملكرد واقع، در

 هـاي    جريـان  تقويـت  بـا  ديگـر  طـرف  از و كنـد  سـرگرم  را بـوم  و مـرز  ايـن  جوانـان  شهواني، و شيطاني ابزار ترويج با طرف يك از داشت
 بـا  ايـدئولوژيك  و فكـري  مبـارزه  بـه  شـاه  فاسـد  رژيـم  بـا  بـارزه م از را مذهبي جوانان فكر حجتيه، انجمن همچون خطر  بي و غيرسياسي

 شـاه  رژيـم  بـا ) س(خميني امام مبارزه در حتي كه دادند جلوه مهم قدر آن را بهائيت مسئله ها  انجمني. دهد سوق بهائيت همچون هايي  گروه
 نيـز  شـرعي  نظـر  از دانـستند   مـي ) وييخـ  اهللا  آيـت  (انجمـن  مرجـع  فتـواي  از گرفتـه  نشئت را حركت اين چون ضمن در و نكردند شركت
 روحانيـان  حمايت و ستمشاهي نظام با مقابله در مسلمانان جمعيت عظيم سيل مشاهده با حتي انجمن رهبران. ديدند  نمي خود كار در اشكالي
 بـه  »فـانتوم  بـه  چـه  را هپـش  وزوز «مثـل  عبـاراتي  با را مردم قيام و بدهند تن شيعيان كبير مرجع امامت به كه نشدند حاضر آنها، از معظم

 در خودكـاري  يـك  «كـه  كردنـد   مـي  اظهـار  و كرده مسخره را امام يا »بكند تواند  مي چه درفش بر مشت«: گفتند  مي و گرفتند  مي استهزاء
  ) 18(».بدهد شكست را آمريكا خواهد مي نوشته اي اعالميه يك و گرفته دستش
 از و انـداخت   مـي  انحرافـي  جريـان  بـه  تنهـا  نـه  باشند مؤثر مبارزه امر در توانستند  مي كه را جواني نيروهاي اسالمي انقالب از قبل انجمن
 هـايش   سـخنراني  از يكـي  در حلبـي  چنانكـه  كرد  مي اقدام مبارزان كردن منكوب در هم ها  سخنراني در بلكه داشت  مي نگه دور نهضت مسير
  : گفت
 بـه  مـضر  اجتمـاع،  بـه  مـوذي  خرابكار، مفسده آورند؟  درمي آب از چي. چريك آورند؟  درمي آب از چه ولي. كنند  مي تحريص است چندي
 تـشويق  اسـالم  طبـق  چـون  شـود،   مـي  تمـام  ضـرر  بـر  آيـد،   مـي  عمـل  بـه  كـه  آنـي  كـه  كننـد   مـي  تـشويق  جـوري  يـك  امـا  كننـد   مي تشويق نظام،
  )19.(شوند نمي
 امـت  امـام . كردنـد   مـي  تكـرار  وار  طـوطي  را همـان  هـم  نهـا اي. داد  مي نسبت خود مخالفان به طاغوت رژيم كه هايي  تهمت همان واقع در يعني
  : فرمايند مي
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 ايـن  داريد؟ چكار كارها اين به تحصيل، و درس و مدرسه سراغ كارت، سراغ برو آقا: كه اند  خوانده ما گوش به عملشان و اجانب بس از
 بيـرون  بعـضي  گـوش  از را سـوء  تبليغـات  ايـن  تـوانم   نمـي  نمـ  اكنون و آيد  نمي ما از كاري كه آمده باورمان هم ما. آيد  برنمي شما از كارها
  ) 20.(كنم
 دافعـه  ايجاد براي آنها بود؛ تسنن اهل مسئله انجمن، اهداف از ديگر يكي اصلي، مشكل يك مثابه به بهائيت مسئله به انجمن پرداختن از جدا
 مهـم  موضـوعات  از. بـود  كـرده  ترسـيم  اسـتعمار  كـه  دبـو  اي  جـاده  همـان  دقيـق  طـور  بـه  هـم  ايـن  و كردنـد   مـي  ريـزي   برنامه آنان به نسبت

 جمعيـت  حريف تنه يك امام اينكه و بود ايشان برندگي و تيزي ميزان و) ع(علي امام جسماني قدرت تبيين انجمن، سرپرست هاي  سخنراني
 اميرالمـؤمنين  فضايل تمام كه بودند هعقيد آن مروجان سنخ از ها  انجمني. انداخت  مي زمين به را تن يك اكبر  اهللا فرياد هر با و بود عظيمي

 كنـار  در بلنـد  شمـشيري  معيـت  در كـه  آفريدنـد   مـي  حـضرت  از تمثالي و بودند ساخته خالصه او شمشيرزني و شمشير و شجاعت در را
  )21.(است شير همچون قدرت و شجاعت در حضرت كه معنا بدين: بودند ايستاده كوپالي و يال پر شير

  
   كوال پپسي با مبارزه

 آشاميدن برخي رو، اين از و شمرد  مي شده تحريم و مذموم را كوال  پپسي انجمن. بود كوال پپسي با مبارزه انجمن هاي  فعاليت از ديگر يكي
 منـع  نوشابه اين فروش از تهديد و تشويق روش با را آنان و بگيرند تماس داران  مغازه با تا كردند بسيج را خود اعضاي دانسته حرام را آن

 آمريكـا،  شـاه،  جـاي  بـه  چـرا . نمودنـد   مـي  تلقـي  فـتح  و پيروزي يك را آن افتاد  مي كارگر دار  مغازه يك روي آنها فعاليت كه هنگامي. كنند
 ايران در آمريكا سمع استراق جاسوسي هاي  پايگاه جاي به و ايران در آمريكا مستشاري هاي  هيأت و ها  بانك ربوي معامالت فحشاء، شيوع

 بهـائي  پاسال، ثابت آن كارخانه امتيازدار و صاحب زيرا كردند؟  مي مبارزه پپسي با گرفتند  مي ايران دولت از ها  آمريكايي كه توحشي حق و
  . بود درافتاده زبان بي شيء يك با و كرده رها را بهائيت زمامداران و سركردگان ديگر و پاسال ثابت انجمن، ليكن بود،
 كـه  نحـوي  بـه  اسـت  پپسي با مبارزه نمودن اصلي در سخن. نيست بحثي بود گرديده صادر وقت علماي ناحيه از كه پپسي شرب حرمت در

 به نسبت و پرداختند  مي فرعيات به اينچنين كه بود مباح سياست مفاسد و مظاهر ديگر و بود جاري نوشابه آن بر صرفاً حرمت حكم انگار
  )22.(ورزيدند مي غفلت عالماً و عامداً بود آلود گل آن از آب كه اي سرچشمه

  
   خرداد 15 قيام و انجمن

 امـت  كـه  حـالي  در. رسـيدند  شـهادت  به آن در نفر هزاران كه بود شاه طاغوتي رژيم عليه) س(خميني امام نهضت آغازگر خرداد 15 قيام
 مـورد  را امـام  تيـه، حج انجمـن  رهبـر  بودنـد  كـرده  آغـاز  را شـاه  فاسـد  رژيـم  عليه جدي مبارزه) س(خميني امام رهبري به ايران مسلمان
 مـسئول  را امـام  مـروي،  مدرسـه  در سـخنراني  يـك  در وي اسـت؟  رفته هدر به هاي  خون همه اين مسئول كسي چه كه دهد  مي قرار مؤاخذه
 سـئوال  همين هم شاه كه است آن جالب) 23(نمود محكوم را اسالمي حركت تندي تعبيرهاي با و دانست خرداد 15 در جوانان خون ريختن

   كيست؟ گردن به شده ريخته هاي خون اين كه بود كرده مطرح را
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 امـام  قيـام  شـهداي  خـون  مـسئول  كـه  اسـت  كـسي  همـان  خرداد 15 در جوانان خون ريختن مسئول كه فرمودند جايي در نيز) س(خميني امام
  : گويد مي كرد خارج منانج از را خود انقالب از پس كه انجمن سابق مسئوالن از طيب آقاي) 24).(مضمون به نقل (است) ع(حسين
 دنـدان  تا رژيم با شود  نمي كه بود معتقد و كرد  مي برخورد آن با ناباوري با حلبي آقاي نهضت اين دور هاي  گذشته از و نهضت اين ابتداي از

 راه ايـن  بـه  را افـراد  كـه  كـساني  و دهنـد   مـي  هـدر  را خونـشان  شـوند   مي كشيده راه اين به كه كساني داشت عقيده و كرد مبارزه شاه مسلح
  ) 25.(رژيم عليه مبارزه نه است ايدئولوژيك و فرهنگي هاي فعاليت صحيح كار كه بودند معتقد و هستند ها خون اين مسئول كشانند مي
 ار قيـام  ايـن  ملـي  جبهه و بهائيت توده، حزب با صدا  هم و گرفت قرار شاه و استعمار كنار در خرداد 15 قيام در حجتيه انجمن ترتيب بدين

  .كرد محكوم
 احيــاي مناســبت بــه و »اســت خطــر معــرض در اســالم «كــه بودنــد فرمــوده چنــين خــرداد 15 روز از پــيش الهــي، پيــشواي ايــن امــام امــا و

  : فرمودند آتشين نطق يك در كاپيتوالسيون
 سـاكت  هم اينجا در شد؟ خفه بايد گويند مي هم مورد اين در آيا نياورد، دم و شد خفه بايد گويند  مي كه آقاياني اين...كنم  مي خطر اعالم من

 واهللا نزنـد  داد كـه  كسي است گنهكار واهللا باشيم ساكت ما و بفروشند را ما استقالل باشيم، ساكت ما و بفروشند را ما نياوريم؟ دم و باشيم
 از هـم  اسـرائيل . اسـت  رائيلاسـ  از مـا  گرفتـاري  تمـام  آمريكاسـت  از مـا  گرفتاري تمام امروز... نزند فرياد كه كسي است كبيره مرتكب

  ) 26.(هستند آمريكا نشاندة  دست هم هستند، آمريكا از هم وزرا اين. هستند آمريكا از هم وكال اين. آمريكاست
 روش همـان  نيـز  خـرداد  15 از بعـد  هـاي   سـال  طول در حجتيه انجمن كه حالي در. كردند حرام نيز را تقيه امام كه بود ها  زمان همان در و

  . ورزيد مي غفلت اصلي دشمنان از و كرد مي دنبال را شاه رژيم با مبارزه عدم و سياست از دوري
 خفـه  را انقالب نيروهاي حركت ترين  كوچك شاه رژيم كه حالي در. داشت قرار شاه رژيم و ساواك حمايت مورد همواره جهت همين به
 بـود  شـده  بـدل  حكومت مذهبي جناح به حجتيه انجمن واقع در. نبود رو روبه مشكلي با خود فعاليت پروانه اعتبار تمديد در انجمن كرد  مي
  .كردند   مي محافظت آنها جلسات از مأموران و
  

   57 و 56 سالهاي در انجمن گيري موضع
 بست  بن يك در انجمن مجاهد، علماي و روحانيان كمك با و) س(خميني امام رهبري به 57-56 هاي  سال در اسالمي حركت گيري  اوج با

 اي  بيانيـه  حتـي  انجمـن  امـا  دادند، قرار فشار زير اسالمي نهضت به پيوستن براي را انجمن نيز انجمن درون نيروهاي برخي و كرد گير
 مواجـه  تـشكيالتي  فروپاشـي  يـك  بـا  انجمـن  مـردم،  حركت با نشدن همراه سبب به و نكرد صادر انقالبي هاي  تظاهرات از پشتيباني در هم

  ) 27.(بود پيوسته انقالب به انجمن اصلي بدنه چون گرديد،
 گذشـته،  شـيوه  به كماكان و گرفت قرار اسالمي انقالب در شركت عدم يا شركت دوراهي سر بر تشكيالتي موجوديت حفظ براي انجمن
 ابتـدا  مراجـع  برخـي  بـه  هايي نامه ارسال طي و زده اي  ضدانگيزه اقدام به دست خودش، به نسبت انجمن خارج و داخل جو فرونشاندن براي
 ايـم،   كـرده  مـسلمان  را بهائيـان  از تعدادي مان  فرهنگي هاي  فعاليت طول در ما كه كرد يادآوري و داد ارائه را انجمن از كاري  بيالن و آمار
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 محـصول  و ثمـره  اين كه افزود و ايم  كشانده اسالمي هاي  فعاليت محفل به را الابالي جوانان از تعداد اين و اند  آورده اسالم مسيحي تعداد اين
 كـه  ايـن  بـه  توجـه  بـا  اينـك  رسـيديم،   نمـي  نتـايج  و توفيقات اين به كرديم  مي دخالت سياسي امور در اگر و بوده انجمن فرهنگي هاي  فعاليت
 شـده  آغـاز  روحانيـان  از عـده  يـك  انحصار در هايي  حركت و گردد  مي انجمن پاشيدن هم از به منجر سياسي امور و تظاهرات در شركت
 را انقـالب  پيـروزي  حتي و نكرد شركت انقالب در داده، قرار بهانه را بهائيت با مبارزه انجمن لذا) 28.(فرماييد بيان را ما شرعي تكليف

 خود انقالب، و مبارزه جريان در«: گويد  مي باره اين در نيز انجمن از جداشدة و سابق مسئوالن از يكي طيب مهندس. دانست  مي غيرممكن
 پيــروزي بــه ندارنــد ســالح و ســازمان مــردم و دارد ارتــش و اســت مــسلح رژيــم چــون انقــالب، ايــن كــه بــود ايــن شانقضاوتــ حلبــي آقــاي
  )29(».رسد نمي
 در مثال، طور به. كردند  مي حركت انقالب رهبري حركت مخالف جريان در و برخاستند مخالفت به انقالب روند با تفكر همين به توجه با

  : كه دادند فرمان) س(خميني ماما حضرت 1357 سال شعبان نيمه
 و عيـد  نـشانگر  كـه  تـشريفات  گونـه   هـيچ  بـدون  اسـت  شـده  عـزا  ما براي ستمگر دودمان اين سلطنت در كه اعيادي اين در است الزم اكنون
 وارده ايبمـص  محتـرم  و شجاع گويندگان و كند برپا عظيم اجتماعات بزرگ، مسجد مثالً عمومي مراكز در ايران، تمام در باشد، شادماني

  ) 30.(برسانند شنوندگان گوش به را ملت بر
 مبـذول  شـعبان  نيمـه  هـاي   جـشن  برگـزاري  بـراي  فراوانـي  هـاي   كوشش) ره(خميني امام فرمان با مقابله براي ستمشاهي رژيم كه حالي در
 و كـرد  برگزار را خود دلخواه هاي  نجش ها  شهرستان و تهران در و ايستاد امام فرمان مقابل در رژيم با همراه هم حجتيه انجمن داشت،  مي

 و فرسـتاده  شـريعتمداري  نزد انجمن، مسئوالن از تاجري، حسين سرپرستي به را هيأتي باشند داشته خود عمل براي پاسخي كه اين براي
 بـا  خـود  گفتگـوي در وي. رفت  مي شمار به رژيم اعتماد قابل مهره خود شريعتمداري كه بود حالي در اين. بودند كرده تكليف كسب وي از

  : بود گفته است موجود ساواك چهاربرگي بولتن در 2/7/57 مورخ 7404/312 شماره به كه 1/7/1357 شب در ساواك مقامات
 ايـشان  امـروز  كـه  مـشكالتي  همـان . باشـند  داشته اطمينان اعليحضرت كه برسانيد عرض به و برسانيد اعليحضرت پيشگاه به مرا سالم
 حفـظ  بـراي  مـن . مخـالفم  پايگـاه  ايـن  بـا  صـد  در صـد  من كه است نجف ايران سلطنتي رژيم با مخالف هاي  پايگاه از يكي... داريم هم ما دارند،
 تحريكـات  آزادي از بعـد  داريـد  اطمينـان  كـه  را آنهـايي  نيـستم  زنـدانيان  همـه  آزادي بـه  معتقـد  من... كنم   مي فكر سلطنت و ديانت مملكت،
  )31.(كنند مي سلطنت مقام به اهانت كه را كساني مخصوصاً داريد، هنگ را بقيه ولي كنيد آزاد كنند، نمي

 به بخشيدن مشروعيت دنبال به انجمن لذا. بود نخواهد انقالب رهبري نظر با همراه كه است مشخص فردي، چنين از تكليف كسب نتيجه
 خـود  فعاليـت  ادامه پروانه انجمن شدند،  مي كشيده خون و خاك به شاه رژيم توسط ها  خيابان در مسلمان مردم كه زماني در. بود خود عمل
  . كرد مي اخراج بالدرنگ را او رژيم، عليه اعضاء از فردي فعاليت احساس با انجمن. كند مي تمديد رژيم مقامات تصويب با را

  : گويد مي انجمن سابق مسئوالن از طيب مهندس
 و افتادنـد  راه و كـرده  ايجـاد  قهرمان امت برابر در را ديگري حركت ينانا از تعدادي 1357 رمضان 19 در امامي شريف آمدن كار روي با

 چـه  حـاال  شـود   مـي  درسـت  كارهـا  ديگـر . العلماسـت   سـلطان  بيـت  از ايـن . اسـت  زاده  اهللا  آيـت . اسـت  آخونـدزاده  ايـن  است مالزاده اين: گفتند
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  ) 32.(گوييد مي
 بـا  هـم  انجمـن  اعضاي از اي  عده بلكه كند منحرف اش  نهايي مسير از را انقالب نتوانست انجمن، هاي  كردن  مخالفت و ها  اندازي  سنگ تمام اما

  .رسيد پيروزي به مردم همت به و خداوند عنايت و لطف ،)س(امام هوشمندانه رهبري با اسالمي انقالب و شدند همراه اسالمي انقالب
  

   اسالمي انقالب پيروزي از پس حجتيه انجمن
 انقـالب  پيـروزي  بـه  اعتقـادي  آنهـا  زيـرا  شد تضعيف بود اسالمي انقالب پيروزي حيرت در كه حجتيه منانج اسالمي انقالب پيروزي با

 در سـيزدهم  امـام  گفتنـد   مـي  انقـالب  پيـروزي  روزهـاي  واپـسين  تـا  كـه  هـا   انجمنـي . بودند ترديد حالت در ماه شش پنج لذا نداشتند، اسالمي
 تأييـدات  بـه  چنـدماهي  از بعـد  و زد را مراجـع  همـه  عكـس  انقـالب  اول سال شعبان مهني در فرستد  مي گلوله جلوي را مردم و نشسته پاريس
 اسـتفاده ) س(خمينـي  امـام  بـراي  كبيـر  رهبـر  و الـشأن   عظـيم  چـون  مـضاميني  از حلبـي  آقـاي  خـود  و داشـت  اشـاراتي  انقالب رهبر از خود
  ) 33.(كرد
  : شدند تقسيم دسته سه به انقالب از پس جمن،ان در شده تربيت نيروهاي افتادند انفعال موضع به ها انجمني وقتي

 و مـصحف  مهندس مشهد، دانشگاه استاد عبدالكريمي، مشهد، الهيات دانشكده استاد صادقي، دكتر پرورش، آقاي مانند برخي اول دسته از -1
 صـف  بـه  و كـرده  تجربـه  را مـن انج سـالي  چنـد  كـم  دسـت  كه داشتند حضور نيز جواناني اينان، ميان در. پيوستند انقالب به ديگر بسياري
 بـه  تنهـا  نـه  داشـت،  عهـده  بـر  تهـران  در را ها  سخنراني مراسم برگزاري مسئوليت كه طيب آقاي مانند نيز برخي. بودند پيوسته انقالبيان
  . گرفتند قرار هم انجمن برابر در نوعي به بلكه پيوستند، انقالبيان

  . ماندند تفاوت بي انقالب برابر در دوم دسته. 2
  ) 34.(پيوستند – ديندار نوع از – مخالفان صف به و پرداخته انقالب از انتقاد به سوم دسته. 3

 در كـه  نمـود  هـايي   مـتمم  و هـا   تبصره افزودن با اش  اساسنامه در اصالحاتي و تجديدنظر به مبادرت انقالب، پيروزي از پس ماه پنج انجمن
 شـاهد  فـوراً  شـود،   مـي  انتقـاد  آنها از مواردي در اگر مثالً. بگيرد موضع پهلو دو و بزند لنع به گاه و ميخ به گاه باشد قادر انقالب، شرايط
 امـام  حـضرت  انقـالب  عاليقـدر  رهبـر  فرمـانبردار  و مطيـع  مان  اساسنامه مطابق ما بلي كه كشيدند  مي رخ به است اساسنامه متمم كه را خود

 انقـالب  پيـروزي  از بعـد  همزمـان ) 35.(هـستيم  كـذا  و كذا و فقيه واليت به تقدمع و... و نهادها و ها  ارگان به خدمت آماده و) س(خميني
 فكري نظر از كه انجمن نفوذي افراد اكثر موقت دولت حاكميت زمان در. كنند نفوذ دولتي مهم مراكز در كردند سعي ها  انجمني اسالمي

 نهادهـاي  و هـا   ارگـان  وارد را انجمـن  ديگـر  افـراد  خودشـان  طتوس تدريج به و شدند مستقر ها  پست در بودند، بازرگان با هماهنگ عملي و
 طرز القاء براي نيز آنان و نموده... و پرورش و آموزش ها،  فرمانداري انقالب، هاي  دادگاه سپاه، جهاد، اسالمي، جمهوري حزب انقالب،
 اطالعاتي مراكز كنند نفوذ آن در توانستند نانجم افراد چشمگير طور به كه ديگري مهم مراكز از. كردند  مي تالش اسالم، از شان  تلقي

 اسـناد  بقيـه  و شـد  نـابود  سـريعاً  داشـت،   برمـي  سـاواك  بـا  انجمـن  روابـط  و واقعـي  ماهيـت  از پـرده  كـه  اسنادي و مدارك كليه. بود كشور
  : گفت رابطه اين در جنتي اهللا آيت. گذاشتند نمي ها ارگان ديگر اختيار در هم را شده آوري جمع
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 هـاي   ارگـان  به و وري  بهره مراكز به را شده آوري  جمع اطالعات و كنيد نفوذ اطالعاتي مراكز در كه بود اين بر داير شما اصرار علت
 سـپاه  با چرا نمايند؟ گيري  پي را ضدانقالب تا باشند اطالعات آن داراي نبايد مشابه هاي  ارگان يا سپاه مگر چرا؟ چيست؟ دهيد  نمي انقالبي

  ) 36(نداريد؟ ريهمكا كامل صورت به
 سـال  در شخـصاً  خـود  و شـده  خطـر  ايـن  متوجه) س(خميني امام ملي، اسناد مركز خصوص به اطالعاتي، مراكز در حجتيه انجمن نفوذ با

 بـر  سـختي  ضـربه  »قاعـدين  حـزب  شـناخت  در «عنـوان  بـا  كتابي انتشار سال، همين در. نمودند تعويض را ملي اسناد مركز مسئول 1362
 بـالغ  تيـراژي  در كتـاب  كه زماني رسيد،  مي چاپ به اطالعات روزنامه در بخش بخش صورت به آن، از پيش كتاب اين. دكر وارد انجمن
  )37.(آمد وارد انجمن بر سهمگين اي ضربه رسيد چاپ به جلد هزار هشت و هشتاد بر
  

   بهائيت جاي به ماركسيسم با مبارزه
 سـعي  چنـد  هـر . بـود  بهائيـت  جـاي  بـه  ماركسيـسم  بـا  مبـارزه  جـايگزيني  انقـالب  روزيپيـ  از بعد حجتيه انجمن هاي  مشي  خط از ديگر يكي
 و كردنـد  ماركسيـسم  بـه  معطـوف  را خـود  اصلي اهتمام ولي دارند نگه زنده را بهائيت خطر همچنان انقالب از بعد سال سه دو تا كردند  مي
 مغـز  تـا  كـه  غـرب  فرهنـگ  خـسران  و خطـر  بـه  حـداقل  كـه  بـود  حـالي  در ايـن  كردنـد،  مي نقد را ماركسيسم خود آموزشي هاي  كالس در

  ) 38.(دادند مي نشان اصلي مسئله را ماركسيسم و بودند توجه بي بود كرده رسوخ جامعه و ادارات تربيتي، مراكز ها،  دانشگاه استخوان
  : گويد مي رابطه اين در جنتي اهللا آيت حضرت
 نخواندنـد،  بـزرگ  شيطان را آمريكا امام مگر چيست؟ ورزيد  مي غفلت راست انقالبضد از و است چپ ضدانقالب روي تان  تكيه اينكه دليل
 و ايـم   كـرده  ول را غربـي  نـه  شـعار  چـرا  است غربي نه شرقي، نه ما شعار كه حالي در ايم؟  نبوده اخير قرن نيم در آمريكا گرفتار ما مگر
  ) 39.(است خطر بشريت جامعه ايبر دو هر كنيم  مي تأييد ما اينكه با ايد چسبيده را شرقي نه شعار
  : كند مي نقل باره اين در نيز سياهي محمدرضا دكتر
 اشـاره  ماركسيـسم  بـا  مبـارزه  به بهائيت با مبارزه از انجمن رويه تغيير همان به كه داشتيم مالقات انجمن اعضاي از يكي با 1359 سال در
 و اسـالمي  انقـالب  رشد با و بود اشتباهي هدف اين واقع در» .ماست برنامه اولويت در ماركسيسم با مبارزه امروز«: كه گفت  مي. كرد  مي

  )40.(گرديد آشكار همه بر الحادي مكتب اين بطالن شوروي، كمونيستي نظام فروپاشي
 حـزب  آنـان،  خـرداد  25 تظـاهرات  ملـي،  جبهه صدر،  بني جريان قبال در منفي موضع ترين  كوچك مجموع در حجتيه انجمن جهت، همين به
 كـه  اي  اعالميـه  در شـد  سـاقط  مرجعيـت  از شـريعتمداري  اينكه از پس حتي و نكرد اتخاذ... و بود شريعتمداري اش  حامي كه مسلمان خلق
 را نمـا   روحـاني  فاسد عوامل نام به گروهي ببرند، نامي اينكه بدون كردند پخش شريعتمداري – زاده  قطب مشترك توطئه محكوميت جهت

 كردنـد،   مي برپا خياباني هاي  آشوب ديگر، راست و چپ ضدانقالبيان همياري با كه لحظات آخرين تا هم صدر  بني قبال در و كردند محكوم
 اتمـام  بـه  كـار  و شـد  عزل رسمي مقام از ضدانقالب، گاه  تكيه يك عنوان به صدر  بني آنكه از پس اما  نكرد؛ مخالفت و گيري  جبهه گونه  هيچ
 و نيافـت  صـدر   بنـي  كـردن  محكـوم  جـز  گريـزي  و عالج ديگر كرد، رؤيت را امام خط عليه ،غرب كفر خط قطعي شكست انجمن و رسيد
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  )41.(خواند خودفروخته را صدر بني و صادر اي اطالعيه
  

   تحميلي جنگ و حجتيه انجمن
 از پـس  و نـداد  نشان خود از المللي  بين مجامع و ها  گروهك كليه مانند العملي  عكس گونه  هيچ كرد حمله ايران به عراق كه ابتدا در انجمن
 محكـوم  بـه  شـروع  داشتند، همكاري مواردي در و سازش آن با حتي و نكردند مبارزه شاه رژيم وابسته نظام عليه كه داليلي همان با مدتي
  : گفت خود سخنراني در حلبي آقاي و كردند) عج(زمان امام غيبت زمان در جنگ كردن
 گفـتم  ديـشب  عـدالت،  نه عصمت نقطه روي كند اجتماع اداره بتواند كه رهبري. كنيد پيدا ممعصو رهبر و پيشوا يك و افسر يك شما اول
 هـم  مـن  از... باشـيد  داشـته  معـصوم  رهبـر  ديـن،  نظـر  طبـق  صحيح نقشه باشيد، داشته طرح. بكنيد كار به اقامه را او كنيد پيدا را او اول

 هـر  و غلطي هدف هر به نه جايي، هر نه آنجاست جايش علي كلمات اين... وجل بروم ببندم، كمر به تير هفت. كنم ول را منبر است  واجب
 كنـد،   مـي  اشـتباه  گـاهي  عـادل ... نيـست  كـافي  عادل عادل، نه معصوم رهبري به دين موازين روي جنگ بايد... خالفي و معوجي و كجي راه
  ) 42.(كند يم خطا كه كسي به داد توان نمي را مردم ناموس مردم، عرض مردم، مال مردم، خون
 در و نبود تفاوتي فقيه  ولي با رسول حضرت اختيارات بين فقيه واليت كتاب در) س(خميني امام صريح  گفته اساس بر كه بود حالي در اين
 امـام  تگفـ  كـه  داد ادامه آنجا تا را گستاخي حتي حلبي .دانست  مي فقيه ولي و معصوم امام از باالتر و برتر را اهللا  رسول فضائل كه حال عين
 جمهـوري  نظـام  بـراي  امـت  امـام  جـان  اهميـت  بـه  توجـه  بـدون  او. كنـد   مـي  حركـت  لشكر در همه از جلوتر خودش بيايد كه هم) عج(زمان

 ميـدان،  برو بگويم آقا جناب به بخورم، پلو بنشينم، ام  خانه توي بنده«: گفت مدرن جنگ به نگاه بدون و او كهنسالي به توجه بدون اسالمي،
  ) 43(»... .بكن عمل بيا خودت است، خوب خيلي. خودت كار دنبال آقا روب: گويد مي

 مقابل در كه آن براي خود، سردمدار صريح سخنان رغم به بود گذاشته نمايش به خود از منافقانه اي  چهره زمان اين در كه حجتيه انجمن
 بـه  اقدام 1360 مهر در حتي و كرد  مي معرفي انقالب حامي را ودخ هميشه باشد، داشته مقاومت تاب فقيه  ولي و امت امام به مندان  عالقه سيل

 اقتـصادي  فرهنگـي،  هـاي   زمينه همه در را خود توان تمامي كه نمود اعالم و كرد جنگ هفته مناسبت به مرزبانان نام با اي  نامه  ويژه انتشار
 داشته گسيل باطل عليه حق هاي  جبهه به را) فداه رواحناا (عصر امام واليت حريم پاسداران از عزيزاني و است نهاده راه اين در فكري و

 نامـه   ويـژه  ايـن  انتـشار  انگيـزه  ترديـد   بـي . نمـود  اعـالم  باطـل  بـر  حـق  كامـل  پيروزي تا همكاري ادامه براي را انجمن آمادگي حتي و است
 در ميـاني  هـاي   رده عناصـر  از برخـي  عـال ف حـضور  بـر  چه اگر مجموعه، اين و بود حجتيه انجمن منتقدان و مخالفان اتهامات به گويي  پاسخ
 از انجمـن  اصـلي  اعـضاي  سـوي  از جنـگ  بـر  جـدي  انتقاداتي مسئله، اين پيرامون كه داشت توجه بايست  مي اما كرد  مي داللت جنگ هاي  جبهه
  )44.(بود يكديگر كنار در مسلمان ملت دو جنگيدن بودن ناك شبهه جمله

  
   انجمن تعطيلي

 انجمـن  مـسئول  كـه  بـود  كـافي  يشان ا از ضمني اشاره يك و باخت رنگ) س(خميني امام نظريات برابر در جمنان طرفداران اقدامات همه
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 و زد بـه  كار سبزوار، در دولت طرفداران و حجتيه افراد بين اختالفات بروز با. كند اعالم را آن انحالل نه البته و انجمن تعطيلي خود
 هـم  كرمانـشاه  و اصـفهان  بوشـهر،  مثـل  ديگـر  شـهرهاي  در. بـود  طـرفين  از اي  عـده  شدن زخمي و كشته آن نتيجه كه كشيد نظامي خورد

 مختلـف  هـاي   روش بـه  خـود  مغرضـانه  تبليغـات  و كارشكني در قدر آن انجمن. شد منجر خياباني خوردهاي و زد و تظاهرات به اختالفات
  : فرمودند انجمن به خطاب 1362 سال فطر عيد در امت امام تا داد ادامه
 آيـد؟   مـي  چـي  بـراي  مگـر  صاحب حضرت بيايد، صاحب حضرت تا بشود زياد معصيت كه بگذاري كه است اين تزشان كه هم ديگر دسته يك

 خـدا  خـاطر  بـراي  را ها  بندي  دسته اين. برداريد را اعوجاجات اين بياد؟ او كه كنيم  مي معصيت ما بردارد را معصيت آيد  مي صاحب حضرت
 ايـن  بـرخالف  و كنيـد  وارد را خودتـان  مـوج  ايـن  در. برداريـد  را ها  بندي  دسته اين. هستيد ملي اگر ورتانكش خاطر براي و مسلميد اگر
  ) 45.(شكست خواهد پايتان و دست كه نكنيد حركت موج

 نظـام  هـداف ا با مغاير عملكرد درباره امام بيانات به اشاره از پس 62 سال مرداد در سرانجام مختلف، مراحل گذراندن از پس حجتيه انجمن
  :دارد مي اعالم زير بيانيه انتشار با را خود هاي  فعاليت تعطيلي ظاهر، به اسالمي جمهوري

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
   الفداه مقدمه لتراب ارواحنا االعظم اهللا بقيه حضرت مقدس آستان خدمتگزاران ، مهدويه حجتيه انجمن محترم اعضاي

 اسـالمي  انقـالب  عاليقـدر  رهبر) فطر سعيد عيد (جاري تيرماه 21 شنبه  سه روز: رساند  مي اطالع به مودت مراتب تقديم و سالم ابالغ با
 كـه  هـم  ديگـر  دسـته  يـك «: فرمودنـد  خـويش  مبـسوطه  بيانـات  از بخـشي  در) العالي  مدظله(خميني امام العظمي اهللا  آيت االمام  نايب حضرت
 آيـد   مـي  صـاحب  حـضرت  آيـد؟   مي چي براي مگر صاحب حضرت بيايد، صاحب تحضر تا بشود زياد معصيت كه بگذاريد كه است اين تزشان
 بـراي  و مـسلميد  اگـر  خـدا  خـاطر  بـراي  را هـا   بنـدي   دسـته  اين برداريد، را اعوجاجات اين بيايد؟ او كه كنيم معصيت ما بردارد را معصيت
 كـه  نكنيـد  حركـت  مـوج  ايـن  برخالف و كنيد وارد را خودتان موج اين در. برداريد را ها  بندي  دسته اين هستيد، ملي اگر كشورتان خاطر
 افـراد  وجـه   هـيچ  بـه  چـه  اگـر  اسـت  انجمن اين مبارك امر و خطاب طرف كه شد شايع فرمايش، اين پي در» .شكست خواهد پايتان و دست
 از انجمـن  مـصرف  اجـازه  دورصـ  با ايشان حضرت كه زماني از بويژه گذشته ايام در و يابيم  نمي و نيافته فوق بيان مقدمه مصداق را انجمن
 تعطيـل  به ، له  معظم صراحت بر داللت كه مسلمي شاهد و روشن دليل هيچ بودند، فرموده تأييد را فرهنگي و ديني خدمات اين) ع(امام سهم

 و ممكنـه  مجـاري  از تحقيـق  بـراي  لـيكن . نبـود  ميـسر  مـستقيم  تمـاس  البتـه . برآمـديم  استفـسار  مقـام  در ذلـك   مـع  نبود دست در نمايد انجمن
 مـسئوالن  توسـط  موضـوع  لـذا  باشـد؛   مي انجمن اين »له  معظم «امام مخاطب كه شد محرز كافيه قراين به بنا و موثقه محترمه هاي  شخصيت
 چنـين  در: فرمودنـد  و رسـيد ) بركاتـه  دامـت  (حلبـي  آقـاي  والمسلمين االسالم  حجت حضرت مكرم استاد و معظم مؤسسه عرض به انجمن
 شـفاهاً  و كتبـاً  بارهـا  كـه  گونـه   همـان  هـذا   علـي » .شـود  تعطيـل  بايـد  هـا   برنامه و ها  جلسه كليه. نيست فعاليت ادامه در شرعي وظيفه حالتي
 و امـت  يكپـارچگي  و وحـدت  حفـظ  مرجعيـت،  و رهبري معظم مقام از تبعيت خود، شرعي تكليف و ديني عقيده اساس بر بوديم كرده تصريح
 و خـدمات  ادامـه  براي را اسالم دشمنان ورزي  غرض دفع و بيگانه تبليغاتي هاي  دستگاه سوءاستفاده از ممانعت و مملكت عاليه مصالح رعايت
 ايـن  عنـوان  تحـت  نيـست  مجـاز  يك  هيچ و باشد  مي تعطيل انجمن خدمات و جلسات تمامي تاريخ اين از كه داريم  مي اعالم دانسته، مقدم فعاليت
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 »عليـه  اهللا  سـالم  «زمـان  امام و متعال خداي پيشگاه در يقيناً كه نمايند تعطيلي مغاير عملي يا اظهارنظر و بكنند فعاليتي ترين  كوچك انجمن
 مقـدس  خـاطر  مرضـي  و الهي قدس ساحت مقبول اخير ساله  سي در انجمن صادقانه هاي  كوشش و ها  تالش كه اميد اين با. بود خواهد مسئول
  . باشد گرفته قرار فداه ارواحنا االعظم اهللا بقيه حضرت

 و امـت  امـام  عمـر  طـول  و منافقـان  و كـافران  سـرافكندگي  و ذلـت  و عـشري  اثني شيعيان ويژه به مسلمانان سربلندي و عزت متعال خداي از
  . خواستاريم را اسالم رزمندگان پيروزي
   مهدويه حجتيه خيريه انجمن

  )46(1362 مردادماه پنجم ،1403 شوال دوازدهم
  

   تعطيلي از پس حجتيه انجمن
 امـا  شـود  حـذف  مـا  جامعـه  سياسـي  ادبيـات  از زيـادي  مـدت  تـا  تـشكيالت  ايـن  نام كه شد موجب 1362 سال در حجتيه انجمن ظاهري يتعطيل
  . يافت ادامه پنهان و آشكار اهداف جهت در گروه اين هاي تالش شد مي بيني پيش كه طور همان
 ماركسيـسم  و بهائيـت  جـاي  بـه  حجتيـه  انجمـن  بـار  ايـن  و بـود  نيس و شيعه بين اختالف به زدن دامن حجتيه انجمن اخير تحركات از يكي
 كـشور،  نـشين   سـني  منـاطق  در حجتيـه  انجمـن  افكنانـه   تفرقه هاي  فعاليت خبر انتشار ،1381 سال زمستان در. داد قرار هدف را سني مذهب
 عليـه  سـنت  اهـل  متعـصبان  تحريكـات  بـا  تتبليغـا  مـوج  ايـن  كـرد  مـا  جامعـه  سياسي محافل نقل ديگر بار را تشكيالت اين ماهيت درباره بحث

 بـه  نيـز  سـنت  اهـل  سـكوالر  و الييـك  طيـف  كـه  اسـت  زده رقـم  اي  گونـه  بـه  را نـشين   سـني  منـاطق  در عمـومي  فضاي و شده همراه شيعيان
 رسـتگاري  الدين  يعسوب نام به فردي نوشته »دين در وحدت حقيقت «عنوان با كتابي انتشار از پس) 47.(اند  پيوسته ضدشيعي هاي  گرايش
 بدون »بيروت چاپ «جعلي طرح با كه ها  كتاب اين توزيع و چاپ شد؛ منجر سنت اهل علماي ميان در شديدي هاي  واكنش به كه جويباري
 حجتيـه  انجمـن  و القاعـده  شـبكه  رسيد  مي نظر به .است داشته همراه به نامناسبي پيامدهاي عربي، كشورهاي در شد  مي انجام قم در مجوز

 اصـرار  اسـالمي  مـذهب  دو ايـن  اختالفـات  بـه  زدن دامـن  بر عمومي، صورت به سني، و شيعه متعصب و تندرو هاي  طيف و خاص صورت به
 بـر  مبنـي  شـعارهايي  نوشـتن  و ها  اعالميه انتشار قبيل از اقداماتي افراد، برخي) 48.(رود  مي شمار به خطرناك بسيار روندي كه دارند،
 را شـيعي  مذهب از غير مسلكي انتخاب بر مبني تسنن اهل برادران عملكرد نكوهش و گانه  سه خلفاي به اهانت و) ع(اميرالمؤمنين حقانيت

 شـيعيان  بـين  تفرقـه  خط اكنون نيز جهاني استكبار اطالعاتي هاي  سرويس كه است حالي در اين) 49.(دانند  مي انجمن فعاليت تجديد بر دال
  . گردد مي قلمداد دشمن آسياب به آب ريختن حركت اين لذا. كنند مي دنبال را سنت اهل و

 سيدمحمدحسين رهبري با مهدويت گروه توسط زمان امام ظهور در تأخير مسببان ترور ايشان، با مالقات و قائم حضرت نمايندگي ترويج
 انجمـن  اخيـر  ركـات تح ديگـر  از آن، ترك دانستن كبيره گناه و يوميه نمازهاي مثل زمان امام فرج در تعجيل دعاي دانستن واجب ميالني،
  . باشد مي حجتيه
 ذكـر  را آنهـا  تفكـرات  و عقايـد  رئـوس  اجمال طور به است الزم بشناسيم بهتر را حجتيه انجمن عقايد و تفكرات بتوانيم آنكه براي اكنون
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  .نماييم
  

   حجتيه انجمن اي انديشه و فكري ابعاد ترين مهم
 الزم اينجـا  در باشـد،  كـرده  آشـنا  آنها هاي  انديشه و افكار با را ما زيادي حدود تا انقالب از بعد و قبل حجتيه انجمن عملكرد بررسي شايد
 هـا   انديـشه  و عقايـد  اين. بشناسيم را انجمن بتوانيم بهتر نيز زاويه اين از تا باشيم داشته آنها هاي  انديشه و آرا از كلي بندي  جمع يك است

 پيـروي  هـا   انديـشه  و عقايـد  اين از اكنون  هم گروهي يا فرد اگر. بسنجيم آن با را گروه يا كس هر رفتار بتوانيم تا است مناسبي شاخصه
  .است رفته آن پي در گذشته ساليان طي حجتيه انجمن كه كند مي دنبال را خطي همان ناخواسته يا خواسته كند مي

   سياست از دين جدايي) 1
 دفـاع  انديـشه  ايـن  از هـم  حجتيـه  انجمـن  چـون  متحجرانـي  اند  بوده سياست از دين جدايي خواهان همواره كه غربزده سكوالرهاي جز به

 فروشـي   مـشروب  يـك  تعطيلي دنبال به سازند نابود را فساد سرچشمه آنكه جاي به شاه طاغوتي و فاسد رژيم زمان در ها  انجمني اند  كرده
 مـردم  هـا  خيابـان  و تلويزيـون  و راديو سينماها، ها، دانشگاه مدارس، كه حالي در شدند،  نمي سياسي مبارزه وارد و بودند فساد خانه يك يا و
 كـه  حالي در كرد؟    مي دوا را دردي چه فساد خانه فالن تعطيلي بود، شده فاسد جامعه حكومت، فساد دليل به و كردند  مي دعوت فساد به را
  . شد دگرگون جامعه فضاي لك آن نابودي با و برداشت گام آن نابودي راه در و گذاشت فساد مركز روي دست) س(خميني امام
 طـاغوت  حمايـت  و رضـايت  مـورد  كه كرد حركت مسيري در عمالً بلكه نشد همراه) س(امام با تنها نه حجتيه انجمن كه بود حالي در اين

 در آنـان  فكـري  و ذهنـي  مـشغوليت  جامعـه،  روز مـسائل  بـه  نـسبت  آنهـا  آوردن بـار  تفـاوت   بـي  مذهبي، جوانان جذب در انجمن. گرفت قرار
 بـه  را بـود  فـردي  احكـام  فراگيـري  فقـط  و سياسـت  در مسلمانان مداخله عدم كه را استعمارگران اهداف همان حقيقت در بهائيت، با مبارزه
 جوانـان  كـردن  مـشغول  و سياسـت  در روحانيـان  و مـسلمانان  مداخلـه  عدم و سياست از دين جدايي مسئله انداختن جا با انجمن. گذاشت اجرا

  .داد او به داشت، احتياج ملت هاي ثروت چپاول براي رژيم كه را آرامشي مذهبي،
  : كه كرد تصويب انجمن اساسنامه دوم تبصره دوم، ماده يكم، فصل در حجتيه انجمن
 افـراد  طـرف  از سياسـي  هـاي   زمينـه  در كـه  را دخـالتي  نوع هر مسئوليت نيز و داشت نخواهد مداخله سياسي امور در وجه  هيچ به انجمن
  ) 50.(داشت نخواهد عهده بر گيرد تصور انجمن

 انديـشه  اين) عليه تعالي اهللا  رضوان (امت امام. خواستند  مي را او عذر كند  مي سياسي فعاليت آنها از عضوي ديد  مي اگر انجمن دليل همين به
  : فرمودند و شناختند خوب را سياست از دين جدايي غلط
 پيغمبـر . اسـت  سياسـي  آخونـد  ايـن  اسـت  سياسـي  كه كردند دارش  لكه يا كردند تبعيدش و يزندان يا كشتند را او يا شد، پيدا آدمي وقت هر

 اجتمـاعي  امـور  در دخالـت  از و بزننـد  كنـار  سياسـت  از را شـما  تـا  كننـد    مـي  اسـتعمار  سياسي عمال را سوء تبليغ اين. بود سياسي هم) ص(
 غلطـي  هـر  و بكننـد  خواهنـد   مـي  كاري هر آنها و كنيد مبارزه تعماريضداس و ضدملي هاي  سياست و خائن هاي  دولت با نگذارند و بازدارند

  ) 51.(بگيرد را آنها جلوي نباشد كسي بكنند، خواهند مي
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 طـاغوت  خـدمت  در عمالً بلكه، كند  نمي دفاع آن از و باشد  نمي حكومت تشكيل به قائل) عج(زمان امام غيبت در تنها نه انجمن ترتيب، هر به
 شـوند  احكام اجراي مستعد مردم بايستي حضرت ظهور شرايط شدن مهيا براي فراوان روايات برابر كه است حالي رد اين. گيرد  مي قرار
  .داريم اسالمي حكومت به نياز ترديد هيچ بدون مردم آمادگي براي نتيجه در و باشند كرده پيكار باطل اهل با و
   فقيه واليت تضعيف براي مرجعيت به تمسك) 2
 و قبل چه. ندارد قبول را فقيه واليت عمالً است مخالف) عج(عصر امام غيبت زمان در اسالمي حكومت تشكيل با حجتيه منانج كه آنجا از
 محـور  بـا  كردنـد  تالش آنها. نمايد تضعيف را انقالب رهبري مرجعيت، دادن نشان برجسته با كرد سعي همواره انجمن انقالب، از بعد چه

 رهبـر  بـودن  مـسئله  انقـالب،  از بعـد  و دهنـد  قرار فقيه ولي برابر در را مرجعيت خويي، اهللا  آيت و مداريشريعت اهللا  آيت مرجعيت دانستن
 واليـت  مجتهدان همه يعني است؛ معتقد فقيه واليت مقابل در مراجع عامه واليت به انجمن. كردند مطرح را مرجعيت كنار در واحد سياسي
 آنكه تا برنداشت فقيه واليت كردن منزوي از دست حجتيه انجمن  است، امور جريان بر ظارتن اش  وظيفه آنان ميان در اعلم فقيه و دارند
  . رسيد تصويب به ها كارشكني رغم به خبرگان مجلس در فقيه واليت
 مـسائل  كليه در اضطرار موقع در حتي او، دخالت عدم بر و كرده بحث فقيه نائبان وظايف در مفصل طور به »نور سوي به «كتاب در آنها
 قائـل  فقيـه  ولـي  اختيـارات  و حكومت مسئله براي را اختياري كمترين و كنند  مي تأكيد نظامي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، عبادي، از اعم
 طـرف  از نماينـده  انتـصاب  پيشنهاد امت، امام دست از انقالب و حكومت امور نمودن خارج و اساسي قانون كردن لوث جهت حتي و شوند  نمي

 و نفـوذ  اعمـال  مراجـع،  نماينـدگان  شـوراي  در همفكران، واسطه به ترتيب اين به تا كنند  مي مطرح را نگهبان شوراي در اول جهدر مراجع
  )52.(بكنند نظر

 انجمـن  دربـاره  نبـوي  سـيدعباس . دانستند  مي تقليد مرجع فالن از تقليد را مبارزات در شركت عدم و خود سكوت داليل همواره ها  انجمني
  : گويد مي تقليد رجعم و حجتيه
 جريـان  ايـن  بدنـه  از مـن  كـه  افـرادي ... بردنـد   نمـي  هم خودشان نبريد مطلقاً را امام اسم گفتند  مي هميشه ترسيدند  مي امام اسم از ها  انجمني

 را مرجعـي  آقـا : خواست آنها از ساواك... كردند  مي خميني آقاي به تعبير هميشه نكردند ذكر امام عنوان به را او نام وقت  هيچ شناسم  مي
  ) 53.(نكنيد معرفي را خميني آقاي اينكه و ببريد بيرون ايران از كني معرفي خواهي مي كه
 خـارج  بـه  را مرجعيت شيوه همان با و شاه با همگام هم حلبي محمود شيخ خويي، اهللا  آيت مرحوم به شاه تلگراف و حكيم اهللا  آيت فوت با لذا
  . كرد منتقل ايران از

 طـرف  بـه  كردنـد  سـعي  همـواره  نيـستند  سياسـي  و مبـارز  هاي  آدم خود، حجتيه انجمن اعضاي كه آنجا از كنيم  مي مشاهده كه طور همان
  .باشند داشته قرار انقالب رهبري و فقيه واليت مقابل در دوم وهله در و ندهند انجام سياسي كارهاي اوالً كه بروند مراجعي

   حجتيه انجمن ديدگاه از انتظار) 3
 اسـت،  كـرده  ايجاد او ظهور در تأخير نمايد كار اصالح جهت اقدامي) عج(زمان امام قيام از قبل كس هر اينكه بر اصرار با حجتيه انجمن
 جلـوه  مـذهبي  را خود حركت ،)ع(صادق امام از روايتي معني تحريف با و استناد با دارد سعي انجمن گرفتند قرار طاغوت خدمت در عمالً
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  : است فرموده صادق امام معتقدند آنها. دهد شانن مشروع را آن و داده
 بـه  مبتالي كه آن جز حق اقامه آنها جور و ظلم دفع براي ما از احدي كرد نخواهد و نكرده خروج نرسد فرا زمانش ما قائم امام ظهور تا
  . نبرد پيش از كاري بيفزايد شيعيان و ما اندوه و غم به آنكه جز كند قيام كه هر و بشود شهادت و قتل

 همگـان  تـا  كـرد   مـي  قلمداد دين از خارج را او و نمود  مي منكوب كرد  مي اقدام شاه رژيم عليه كه را كسي هر رواياتي، چنين بيان با انجمن
 امـام . نيفتـد  تـأخير  بـه  ظهـورش  تا كرد سازش رژيم با و ساخت ستمگر حكام با بايد) عج(زمان امام ظهور جهت كه شود مسلم برايشان امر
  :فرمايند مي باره اين در) س(يخمين
 كـه  طـوري  بـه . اسـت  شـده  جعـل  سـالطين  تعريـف  در دربـاري  آخونـدهاي  و ظلمـه  عمال از كه بدهند نشر را روايات هزاران است ممكن

 ضـد  بـر  دارد جـديت  كـه  قرآنـي  انـد   داده قـرار  قـرآن  مقابـل  در را آن و انـد   انداختـه  راه بـساطي  چـه  ضـعيف  روايت دو با كنيد  مي مالحظه
 و سـتمگران  بـا  مبـارزه  دربـاره  بـسياري  روايـات  مجيـد،  قـرآن  بـر  عـالوه  دارد  وامي سالطين عليه قيام به را موسي و كنيد قيام سالطين
 جعـل  سـالطين  وعـاظ  شـايد  كـه  را ضـعيف  روايت دو آن اند  گذاشته كنار را اينها ها  تنبل. است شده وارد كنند  مي تصرف دين در كه كساني
 روايـات  بـه  بودند شناسي  دين و روايت اهل اينها اگر شد درباري و ساخت سالطين با بايد كه اند  داده قرار مستند رفتهگ دست در اند  كرده

  ) 54.(ندارند عدالت باز هستند هم روايت اهل اگر و كردند مي عمل است ظلم ضد بر كه بسياري
  . است اجتماع و فرد سازندگي و قيام به دعوت نوع يك انتظار، نقالبي،ا اسالم نگاه از و مستضعفان بسيج انقالبي، مؤمنان ديد از واقع، در

 نـزد  در انتظـار . كنـد  مي فرار ها مسئوليت بار زير از آمريكايي اسالم اما. داند  مي مخرب را ركود و دارد پي در را تحرك انقالبي اسالم
 ركون اعتماد، –) عج(عصر ولي غيبت زمان در – زمان قاعدين ديدگاه در و باشد كننده بيدار آنكه جاي به است، گر  افيون حجتيه انجمن

  .است نشده نفي طاغوت به وابستگي و
  

   حجتيه انجمن و نهم دولت
 خاص محافلي ، نهم دوره جمهوري رياست انتخابات شروع با خصوص به و تهران شهرداري در نژاد  احمدي محمود دكتر آقاي حضور با

 خـاص  هـاي   گروه همين كه بود حالي در اين. است شده آغاز دولتي هاي  دستگاه در حجتيه انجمن فعاليت از جديدي دوره كه كردند اعالم
 رئـيس  دفتـري  رياسـت  و حقـوقي  معاونـت  مقـام  در ابطحـي  سيدحسن پسر ابطحي محمدعلي انتصاب و خاتمي آقاي دولت آمدن كار روي با

 و شـد  ايـشان  جانـشين  ابطحـي  سيدحـسن  ، حلبـي  محمـود   شـيخ  درگذشت با تاس ذكر شايان. بودند نداده نشان واكنشي هيچ خود از جمهور
 حـسن  نزديكـان  از نعمتـي  عليرضـا  ، دوره ايـن  در. پذيرفتنـد  را او عمـالً  و نگرفتند ابطحي برابر در موضعي هم انجمن واقعي هواداران
 سـالكان  عنـوان  به را ابطحي طرفداران و ندكرد منتشر را مكه خورشيد مجله ، جمكران مسجد نزديكي در او قديمي همراهان و ابطحي

 يـا  خـواب  در (نحـوي  بـه  كـه  كـس  هـر  و كردنـد   مـي  طي را سلوك و سير مراحل خويش استاد مراقبت و نظارت تحت كه دانستند اهللا  الي
 پـي  را خود فعاليت هآزادان گروه اين. شد  مي ديده تعاليم صحت نشانه عنوان به گشت  مي متصل) عج(عصر امام به ، خود زعم به و) بيداري

 در سـرانجام  و شـدند  رو  روبـه  هـايي   محـدوديت  با گروه اين نژاد  احمدي آقاي دولت آمدن كار روي با. شد  نمي آنها مانع كسي و گرفتند  مي
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 و) سـابق  جمهـور   رئـيس  معـاون  بـرادر  و پـدر  يعنـي  (سـيدمحمدتقي  فرزنـدش  و ابطحي سيدحسن ،1385 خرداد اواخر روزهاي از يكي
  )55.(شدند دستگير مريدانش از اي عده
 انجمـن  ديگـر  بـار  كه كردند اعالم و درآوردند صدا به را خطر زنگ نهم دولت شروع با طلبان  اصالح همين از بعضي كه آنجاست جالب

 اسـالم  «عنـوان  بـا  اي  مقالـه  در جمهـوري  رياسـت  انتخابات از قبل. هستند گرفتن قدرت حال در يزدي مصباح اهللا  آيت طرفداران و حجتيه
 آقـاي  ، اسـت  گرفتـه  قـرار  هاشـمي  آقـاي  برابـر  در كـه  است حجتيه اسالم كه نويسد  مي ،»حجتيه اسالم يا است آمده هاشمي نزاع به امام

 تحـت  كـه  اسـتاني . رسـد   مـي  كـشور  هـاي   اسـتان  از يكـي  در فرمانـداري  حـد  در پستي به دانشجويي جنبش در فعاليت طريق از نژاد  احمدي
 دورانـي  از اما نبود اسمي نژاد  احمدي آقاي از تهران شهرداري به رسيدن تا. بود حجتيه انجمن داران   سابقه از عطار   شيخ آقاي مسئوليت

 انتظـار  قابل نژاد  احمدي شدن شهردار شد انتخاب تهران شهر شوراي رياست به حجتيه انجمن داران   سابقه از ديگر يكي چمران مهدي كه
 امـام  دولـت  هيـأت  جلـسات  در كـه  دارنـد  آن ادعاي او كابينه اعضاي و نژاد  احمدي آقاي: اند  نوشته نهم ولتد درباره همچنين يا) 56.(بود
 يـا  و) 57.(انـد   كـرده  تعيين سنگيني بودجه جمكران چاه براي و است كرده تأييد زمان امام را انتخابات نامزدهاي ليست. است حاضر زمان

 پيـشواي  اند  گفته – حجتيه انجمن اهداف مروج و امام ظهور تز طرفدار ، قم حقاني مدرسه رمدي و رئيس – يزدي مصباح اهللا  آيت درباره
 از گروهـي  اسـالمي  جمهـوري  در بـار  اولـين  بـراي : نويـسد   مي پرمعني ديدار عنوان زير »نت پيك «خبرگزاري. است نژاد  احمدي آقاي

 آمـدن  كـار  روي بـه  اشـاره  بـا  ديـدار  ايـن  در يـزدي  مـصباح  اهللا  آيت و رفتند يزدي  مصباح اهللا  آيت ديدار به كشور سراسر سپاه فرماندهان
 خبرگـزاري  ايـن  ، بعـد  و اسـت  الهـي  نعمت يك جديد دولت تشكيل زيرا ، بدانند را دولت قدر كه خواهد  مي فرماندهان از نژاد،  احمدي دولت
 آن تـا  نهـم  دولـت  بـه  اتهـام  فـضاي ) 58.(اسـت  كـرده  وذنف امنيتي و نظامي هاي  ارگان در استخوان مغز تا حجتيه انجمن كه گيرد  مي نتيجه
  :نويسد مي نژاد احمدي آقاي به اي نامه طي ، هفتم مجلس اصولگراي نماينده زادسر، آقاي حتي كه بود اندازه
... باشـد   مي هحجتي انجمن مروج و حامي... گيرد  مي دستور يزدي مصباح اهللا  آيت از... داند  مي) عج(زمان امام منتخب را خود نژاد  احمدي

 و مـستقيم  كـه  دسـت  ايـن  از ديگـر  مـواردي  و... اسـت  داده بـال  و پـر  را پـرور   خرافـه  مـداحان ... دهـد   مـي  قـرار  توجه مورد را متحجرين
 دولـت،  و جمهـوري   رئـيس  بـه  اميدشـان  كـه  برسـانند  بـاور  اين به را خود خوانندگان تا كنند  مي سعي غالباً و كند  مي القا و طرح غيرمستقيم

 را دولـت  و خـود  مـديريتي  و اعتقـادي  مواضع هميشه براي و بار يك دانيد  مي صالح كه نحوي هر به كه دارد تقاضا جداً. است ابتر اميدي
  ) 59.(برسانيد مردم استحضار به مباحثي چنين به راجع
  . است نادرست تهمتي و سياسي امري آن طرفداران و دولتمردان از برخي براي انجمن برچسب و اتهام رسيد مي نظر به

 فكـري  تنـاقض  نـشانگر  انقـالب  از بعـد  آنهـا  سياسـي  گيـري   سـمت  و انقالب از پيش دوران در آنها از برخي مبارزات و خاطرات كه چنان
 چـه  اگـر . كنيـد  مراجعـه  صـنعتي  عليرضـا  آقـاي  نوشته »دوستان مصباح «كتاب به توانيد  مي نمونه براي. است حجتيه و ايشان ميان جدي
 داريم سراغ متعددي هاي  شخصيت كه چرا. باشد  نمي ايشان بودن انجمني معناي به ، انجمن انقالب از پيش جلسات در ديفر حضور صرف
. انـد   كرده خدمت اسالمي حكومت باالي هاي  رده در و برداشته گام آنها برخالف و بريده انجمن از و اند  داشته انجمن در فعاليت سوابق كه
  :فرمودند بريره معظم مقام كه گونه همان
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 خـدمت  در و فقيـه  واليـت  و امـام  بـه  مـؤمن  ، انقـالب  بـراي  دلـسوز  ، صادق ، مؤمن ، انقالبي عناصري ، هستند انجمن در كه افرادي ميان در
 پيـدا  هـم  اعتـراض  و زدن نـق  حـال  در و اعتقـاد   بـي  ، فهـم   كـج  ، بـدبين  ، منفـي  افـراد  كـه  همچنـان  ، شـود   مـي  پيدا اسالمي جمهوري و كشور

  ) 60.(شود مي
 دولــت اعــضاي رابطــه خــصوص در جمهــور رئــيس دفتــر رئــيس ، الهــام غالمحــسين ، دولــت بــه حجتيــه انجمــن برچــسب و اتهــام دنبــال بــه

 تـشكيل  طريـق  از ديـن  احكـام  اجراي و اسالمي حكومت به معتقد كه نهم دولت تفكر بين ارتباطي هيچ «: گفت حجتيه انجمن با نژاد  احمدي
 سـردبير  ، روانـبخش  قاسـم  ، ديگر طرف از) 61(».ندارد وجود حجتيه انجمن با است فقيه واليت و) عج(جتح حضرت عصر در دولت
 انجمـن  «عنـوان  بـا  »روز سياسـت  «روزنامـه  در يادداشتي طي يزدي مصباح اهللا  آيت طرفداران و شاگردان از و »سخن پرتو «نامه  هفته

  : نويسد مي و پردازد مي نژاد احمدي دكتر دولت با ارتباط در سياسي هاي هگرو از برخي سخنان نقد به »اصالحات مدعيان و حجتيه
 جـز  كننـد   مـي  گمـان  و اسـت  اي  حجتيـه  انجمـن  گوينـد   مـي  كنـد   مـي  جاري زبان بر را) عج(زمان امام مبارك نام نژاد  احمدي آقاي هرگاه... 

 اسـت  عدالت اجراي درصدد وار  علي ، اسالمي دولت تشكيل با نژاد  احمدي كه هنگامي. زند  نمي دم) عج(زمان امام از كس  هيچ حجتيه انجمن
 بايد طلبي   اصالح مدعيان رسيد  مي نظر به. اند  مخالف ظهور از پيش حكومت تشكيل با ها  اي  حجتيه زيرا نيست اي  حجتيه انجمن گويند  مي ،

 انقـالب  هويـت  مبـدأ  كه است) ره(امام حضرت فكري جريان همان اين كه كنند درك را جريان اين ، درست شناخت با تا بيانديشند تر  عميق
  ) 62.(دهد مي تشكيل را اسالمي
  :گفت نژاد احمدي آقاي با خصوصي ديدار از بعد هم هفتم مجلس اصولگراي نماينده زادسر، آقاي
 تأكيـد  با او. گرفت عموض حجتيه انجمن در عضويتش و رابطه مورد در وي و داري؟ ارتباط حجتيه انجمن با آيا پرسيدم نژاد  احمدي از

 و تبعيض ، اقتصادي مفاسد با مبارزه ، عدالت از گاه  هيچ ها  اي  حجتيه انجمن آيا كه كرد سئوال من از چسبد  نمي وي به حجتيه انگ براينكه
 عجـل  اللهـم  بـا  را هـايم   سـخنراني  همـه  كـه  اسـت  علت اين به بنده با آنها برخوردهاي و دارند؟ جهاد و مبارزه سابقه و گويند؟  مي سخن... 

 تخريـب  قصدشان و بزند زمان امام از حرف جامعه در نكند جرأت كسي خواهند  مي آنها و كنم  مي آغاز... و والنصر والعافيه الفرج لوليك
  . است عمومي افكار در دولت
  : داد ادامه جيرفت نماينده

 و است شيعه و دين بزرگان از يكي مصباح اهللا  آيت: گفت وي و پرسيدم يزدي مصباح اهللا  آيت با اش  رابطه و تعامل درباره جمهور  رئيس از
 احتـرام  حوزه و دين بزرگان از يكي عنوان به ايشان به من و كردند ياد دوم مطهري عنوان به يزدي مصباح اهللا    آيت از انقالب معظم رهبر
 رهبـر  و) ره( امـام  ، اسـالم  از برگرفتـه  مـن  مواضـع  ههمـ . نيـست  مـصباح  اهللا  آيت و بنده بين خاصي ارتباط هيچ و دارم ارادت و گذارم    مي

  )63.(دارم ارتباط نيز مصباح آقاي با علما و تقليد عظام مراجع همه با ارتباط و احترام ضمن اينجانب و است انقالب معظم
 طرفـدار  نهـم  دولـت . ردنـدا  آن بـا  اي  رابطـه   هـيچ  حجتيـه  انجمـن  فكـري  هـاي   شاخصه به توجه با نهم دولت كنيم  مي مشاهده كه طور  همان

 دولـت  از مـشهد  در ،1386 سـال  آغـاز  در خـود  سـخنان  در رهبـري  معظـم  مقـام  و اسـت  فقيـه  واليت قرص پا و پر حامي و اسالمي حكومت
 و طـاغوت  بـا  مبـارزه  حـال  در كـه  دولتـي  چنـين  ايـن  لـذا . بردنـد  نـام  ارزشي و پرتالش انقالبي دولت عنوان به آن از و كرده خاص حمايت
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