
اصيل بود- تحت كنترل در آورد، زيرا مي دانس��ت با 
حضور و مديريت عالم رباني مرحوم ش��يخ علي اكبر 
نوغاني، امكان به انحراف كشاندن افكار طالب مدرسه 
نواب را ن��دارد كه هر طلب��ه اش در نهضت ملي نفت 
بيش از لش��كر روش��نفكران- كه هر دم به رنگي در 
مي آمدند- كاربرد سياس��ي داش��ت و از اين عرصه 
س��ربلند بيرون آمده بود، لذا س��اواك با تغيير مدير 
مدرسه نواب و به كار گماشتن فرزند بيسواد و وابسته 
ش��يخ احمد كفايي، در واقع روح علمي و ديني را از 
مدرسه نواب گرفت. فرزند شيخ احمد كفايي در اولين 
اقدام خود، شروع به فروش موقوفات مدرسه نمود و 
بخشي از پول ها را صرف اعتبار و عياشي خود كرد و 
بخشي را هم به دستور ساواك به طلبه هايي پرداخت 
كه شاه پرستي را توجيه ديني مي كردند. به اين ترتيب 
پس از كودتا اصيل ترين پايگاه اصيل خراسان، يعني 
مدرسه نواب نابود شد و طالب برجسته آن از جمله 
محمدرضا حكيمي، مرحوم س��يدمحمود مجتهدي 
سيستاني، سيدجعفر سيدان ، سيد عباس سيدان و 
مصباح كه در 30 تير كفن پوشيد و براي سقوط قوام 
سخنراني كرد، عبايي كه در دوران نهضت و بعدها در 
سال 1342 جزو فعال ترين مبارزان بود و بنده - كه 
طلبه غير ملبس بودم- و نيز متدينين ديگر، همگي 
مدرس��ه نواب را ترك كرديم و نيز تم��ام افرادي كه 
بعدها در زمره چهره هاي ماندگار و بزرگان اين مرز و 
بوم شدند، از جمله آقايان مدير شانه چي كه در رشته 
»روايت و درايت« چهره ماندگار شد، گيوه چي استاد 
دانشگاه، بهبودي حديث شناس و رجالي بزرگ - كه 
مدتي در اثر س��وء تفاه��م و نه از س��ر طمع گرايش 
ديگري يافت- سيدي كه 50 سال قبل از آن به دستور 
استاد بزرگش حاج شيخ هاش��م قزويني به دانشگاه 
رفت و ليسانس فيزيك گرفت و... در هر حال مدرسه 
پيشتاز نواب پس از عزل مرحوم شيخ نوغاني يار غار 
شيخ محمود حلبي، از نظر علمي و ديني تخريب شد 
و به جاي طلبه هاي دردآشنا و اصيل قبلي، طلبه هاي 
سطحي جايگزين ش��دند كه به خاطر عدم ارتباط با 
نيروهاي اصيل، حتي الفباي سياست را هم بلد نبودند 
و در آن مدرس��ه جز درس آقاي حاج ش��يخ هاش��م 
قزويني- كه كس��ي جرئت تحكم به شخصيت نافذ و 
بي نياز او را نداش��ت- هيچ  چيز با ارزشي باقي نماند. 
ايشان بدون اعتنا به تغيير و تحوالت پيش آمده، چند 
صد طلبه را پرورش داد ك��ه بعدها بزرگ ترين ياران 

نهضت امام شدند. كساني چون شهيد مطهري، استاد 
محمدتقي شريعتي، شهيد آيت اهلل سعيدي و... همه 

از شاگردان حاج شيخ هاشم قزويني بودند. 
از آن ب�ه بع�د ش�يخ محم�ود حلب�ي چه 

سرنوشتي پيدا كرد؟
ش��يخ محمود حلبي كه با حضور كفايي ديگر هيچ 
زمينه اي براي فعاليت در مش��هد نداشت، به تهران 
مهاج��رت و حرك��ت ت��ازه اي را آغاز ك��رد. او تصور 
مي كرد كه پس از كودت��اي 28 م��رداد، بهايي ها با 
ش��گردها و فنون تازه اي وارد حكومت مي ش��وند تا 
يكي يكي سنگرهاي متعدد را فتح كنند و در كسوت 
نخست وزير، وزير و وكيل سرنوشت كشور را در دست 
بگيرند. از همه بدتر اينكه بهايي ها جاسوسان و عمال 
سرسپرده صهيونيست ها در ايران بودند. شيخ محمود 
حلبي با تشخيص اين موضوع، فعاليت سياسي خود 
را تبديل ب��ه نوعي مخالفت مذهبي ك��رد و به تعبير 
خودش تقيه را ن��ه براي حفظ جان خ��ود، كه براي 
امكان ادامه فعاليت در فضاي��ي كه هرگونه مخالفت 
آش��كار با حكومت در واقع نوعي خودكشي سياسي 
بود، برگزيد. وي با هم انديشي با مرحوم آقاي فلسفي- 
كه در آن برهه مطرود دربار نبود- و نيز با حمايت هاي 
مرحوم آيت اهلل خوانس��اري و يك��ي دو بزرگ ديگر، 
افشاي ماهيت بهائيت را آغاز كرد و چون مي دانست 
هيچ مبارزه اي با حكومت آن روز ميسر نيست، تعهد 
داد در سياست دخالت نكند و اجازه تأسيس »انجمن 
خيريه حجتيه« را از رژيم گرفت. حكومت هم براي 
كسب آبرو براي خود، با ضمانت آيت اهلل خوانساري و 
آقاي فلسفي و تعهد كتبي آقاي حلبي به عدم فعاليت 

سياسي، به او مجوز داد. 
نظر مراجع و ش�خص حضرت امام در مورد 

فعاليت هاي انجمن حجتيه چه بود؟ 
آنه��ا درآغاز كار، اي��ن حركت را به قدري مش��روع و 
هوش��مندانه مي دانس��تند كه حتي ام��ام هم اجازه 
مصرف وجوهات را براي پيش��رفت مبارزه با بهائيت، 
به او دادند. كساني كه نه از سر احساسات كه با عقل، 
درايت و هوشمندي با فضاي بين سال هاي 1332 تا 
1342 آشنا هستند، به خوبي مي دانند ساواك در اين 
سال ها كاري كرده بود كه مردم ديندار و به خصوص 
روحانيت دچار توقف و حتي سكته تاريخي شدند و در 
تمام كشور غير از معدودي مردان با تجربه، هوشمند 
و ديندار و جوانان غيور ملي مذهبي، آن هم به صورتي 

مخفي، فعاليتي صورت نمي گرفت و اين جمع قليل 
نيز همواره در معرض س��ركوب و دستگيري و زندان 
شكنجه بودند. واقعاً كسي نمي توانست نفس بكشد 
و سايه سنگين يأس بر همه جا گس��ترده شده بود. 
عده اي از جوان ها هم ماركسيس��ت يا التقاطي شده 
بودند. اگر كس��ي بتواند فضاي قبل از شروع نهضت 
امام را به درس��تي درك كند، متوجه خواهد شد در 
آن فضاي سنگين شيخ محمود حلبي تحت تأثير چه 
عواملي به تأسيس انجمن حجتيه گرايش پيدا كرده 
بود. متأس��فانه اين انجمن پس از آغ��از نهضت امام، 

كاركرد غلطي پيدا كرد. 
آيا انجمن حجتيه با انجمن پيروان قرآن و 

مهديه هم ارتباط داشت؟ 
خير، انجمن حجتيه ب��ا »انجمن پي��روان قرآن« و 
»مهديه عليزاده« و ديگر انجمن ها و مهديه ها ارتباطي 
نداشت، بلكه برعكس امروز كه برخي از مال اندوزان 
مالك دعاهاي ندب��ه پرهياهو، تجمل��ي و پر هزينه 
هس��تند، اينگونه كارها را انجام نمي داد. اعضاي اين 
انجمن تا مدت ها ناشناس بودند و هر چند از نظر كّمي 
زياد نبودند،اما  از نظر كيف��ي به خاطر گزينش هاي 
دقيق و سياس��تمدارانه آقاي حلبي و مديريت خوب 
ايش��ان در مناظ��رات و مباحثات دين��ي و مذهبي، 
به خصوص در زمينه مبارزه ب��ا بهائيت به قدري قوي 
بودند كه حضيره الق��دس بهايي ها كه با ان��واع ابزار 
تش��ويق و تطميع س��عي مي كرد مردم را به سمت 
خود بكش��اند، به هم��ه نهادهاي خود دس��تور داده 
بود از گفت وگو و مناظره با اعض��اي انجمن حجتيه 
پرهيز كنند. انجمن حجتيه با تمام محدوديت هايي 
كه داش��ت و با تم��ام حمايت هايي كه رژيم ش��اه از 
بهائيان مي كرد، چنان تيش��ه به ريشه بهائيت مي زد 
كه س��رانجام رژيم ناچار ش��د براي خنث��ي كردن 
فعاليت هاي آن دست به ترفند جديدي بزند و ساواك 

به شكل بسيار رندانه اي در اين انجمن نفوذ كند. 
طرح رژيم ب�راي نفوذ به فرآين�د فعاليت 

انجمن حجتيه چه بود؟ 
انجمن حجتيه سياسي و ضد رژيم نبود كه حكومت 
بتواند اين مس��ئله را دس��تاويز قرار بده��د و جلوي 
فعاليت هاي آنها را بگيرد. اعض��اي اين انجمن واقعاً 
معتقد بودند براي مب��ارزه با بهائي��ت، نبايد با رژيم 
دربيفتند. از طرف ديگر كساني هم نبودند كه بشود 
مثل امث��ال مرحوم عابدزاده و كس��اني كه مهديه ها 

با آغ�از نهضت ام�ام در س�ال 1342 
بس�ياري از متديني�ن از انجم�ن جدا 
شدند و به خط امام پيوستند. عده اي 
هم دچار انحراف شدند و سعي كردند 
افراط و تفريط گذشته را با پيوستن به 
گروه هاي التقاط�ي از قبيل مجاهدين 
خلق جب�ران كنند. ع�ده اي به پيمان 
خ�ود با س�اواك براي پيش�برد هدف 
خ�ود وف�ادار ماندن�د و تقيه پيش�ه 
كردند و كاري به حفظ دين نداش�تند
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 »خاطره ها و تحليل هايي از دگرديسي فكري رهبر انجمن حجتيه«
درگفت وشنود با حيدر رحيم پور ازغدي
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 نئو انجمنی ها با بردگی غرب 
اقتصاد ایران را فلج کردند 

  احمدرضا صدري
سخن از انجمن موس�وم به حجتيه، همچنان سخني 
اس�ت به روز، چه اينكه اين جماعت هنوز در عرصه 
فرهنگ و اقتصاد حضور دارند و نقش آفريني مي كنند. 
در بازشناسي آغاز و انجام اين جريان ديني، اقتصادي 
و اجتماعي، با جن�اب حيدر رحيم پ�ور ازغدي- كه 
از نزديك ش�اهد نش�و و نما و دگرديس�ي هاي اين 
گ�روه ب�وده- گفت وش�نودي انج�ام داده اي�م كه 
نتيجه آن را پيش رو داريد. امي�د آنكه مقبول افتد.  

   
حضرتعالي به دليل آشنايي طوالني با سوابق 
انجمن حجتيه و شخص شيخ محمود حلبي، 
مي توانيد در باره ماهيت و سوابق اين انجمن 
اطالعات دقيقي را بيان كنيد؟ به عنوان سؤال 
نخس�ت، ابتدا در باره شخصيت شيخ محمود 

حلبي تحليل شما چيست؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. مرح��وم حاج ش��يخ محمود 
ذاكرزاده تواليي )حلبي( به اعتق��اد بنده، مردي فاضل 
و در تمام رش��ته هاي حوزوي متبحر بود، به گونه اي كه 
حوزويان مشهد ايشان را ش��يخ بهايي زمانه و متكلمي 
آگاه مي دانستند. ايشان بسيار قدرتمند، همه فن حريف و 
زمان آگاه و زمان سنج بود و مي توانست تحت هر شرايطي 
و هر زمانه اي، به اسالم خدمت كند. اسباب تأسف است 
كه دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه نگذاشتند اين مرد به 

نهضت امام ملحق شود. 
شيخ محمود حلبي فعاليت خود را در دهه 20 
با مبارزه با بهائيت آغاز كرد. بد نيست به كم و 

كيف اين مبارزات هم بپردازيد.
در ده��ه 20 رضاخان اجازه نفس كش��يدن به كس��ي 
نمي داد، اما ش��يخ محمود حلبي به هر شكلي كه ميسر 
بود به فعاليت مي پرداخت. پس از شهريور 1320 دربار، 
هيئت هاي مختلفي راه اندازي كرد تا از اين طريق منافع 
خود و غ��رب را تأمين كن��د و با خالي كردن اس��الم از 
محتواي اصيل خود، زمينه را براي پيش��رفت بهائيت و 
افكار امثال كسروي و ش��ريعت سنگلجي آماده كند. در 
چنين فضايي شيخ محمود حلبي با شيوه اي حساب شده 
كه حكومت نتواند مانع از فعاليت او ش��ود، به افشاگري 
پرداخت. حكومت در قبال او كه كار سياس��ي نمي كرد، 
چاره اي جز تحمل نداش��ت، اما در مقابل او، هيئت هاي 
مذهبي را به دست كساني مي داد كه ش��عور مبارزاتي 
نداش��تند و فقط در پي ايجاد هيجانات كاذب بودند. در 
عين حال س��الي چند روز هم براي به اصطالح مبارزه با 
بهائيت، حجتيه اي ها را به جوش و خروش در مي آورند 
و در نيمه شعبان شهر را غرق در چراغاني و آذين بندي 
مي كردند و دل مؤمنان را با اين شعارهاي گول زنك كه 
»عباس افندي افتاد تو خأل چ��را نمي خندي؟« خوش 

مي كردند. 
واكن�ش روحانيت آگاه در قب�ال اين رفتارها 

چه بود؟ 
از آنجا كه اين نوع فعاليت ها موجب تحقير مسلمانان و 
قدرت گرفتن بهايي  ها مي شد، روحانيت آگاه از مرحوم 
حلبي كه از بي محتوايي بهائيت شناخت خوبي داشت، 
خواس��ت پيرامون تفكرات مس��خره فرق��ه بهائيت به 
افش��اگري بپردازد و او با مهارتي خ��وب و قبل از اينكه 
گوش از بيني حكومت باخبر شود، توانست عده زيادي 
را كه به تازگي توس��ط اي��ن فرقه منحرف ش��ده بودند، 
بازگرداند. شايد كل منبرهاي شيخ محمود حلبي  طي 
دو، سه سال 10 منبر هم نشود، اما واقعاً در برمال كردن 

ماهيت عباس افندي و آبا و اجداد او نقش داشت. 
آيا مبارزه فكري شيخ محمود حلبي منحصر 

به مبارزه با بهائيت بود؟ 
خير. مبارزه مؤثرت��ر و مهم تر او با معنوي��ت انحرافي و 
تصوف دست س��اخت انگلس��تان بود كه آن را با آرايش 
معنويت فريبن��ده خرده بورژوايي تروي��ج مي كرد و در 
س��اده لوحاني- كه به س��بب ابتالي به اين درد مغرور 
مي شدند- اين احساس را مي داد كه حتي از فقها هم بهتر 
مي فهمند و شايسته مرجعيت و كاًل بي نياز از عقل و شرع 
هستند. شيخ محمود با تس��لطي خوب و در منبرهايي 
مؤثر، تيشه به ريش��ه اين نوع معنويت و عرفان مي زد و 
اين كار را طوري انجام مي داد كه حكومت نمي توانست 

مانع او شود. 
ش�يخ محمود حلبي از چه زماني و چگونه به 

فعاليت هاي سياسي پرداخت؟ 
ايشان تا س��ال 1327 به روش��نگري و جريان سازي به 
سبك خود پرداخت، اما در اين سال چهره سياسي ايران 
تغيير كرد و او كه تا آن زمان در كسوت يك روحاني آرام 
و محتاط و دور از سياس��ت فعاليت مي كرد، با يك نامه 
مرحوم آيت اهلل كاش��اني كه به او ش��رايط روز و وظايف 
مؤمنان را شناس��اند، در خراس��ان فضايي را ايجاد كرد 
كه آقاي حاج ميرزا احمدكفاي��ي و مديريت درباري، از 
صحنه سياست و رياس��ت حوزه مش��هد رانده شدند و 
شيخ محمود با منبرهاي تاريخي و مؤثر خود در مسجد 
گوهرشاد، ره صد ساله را يك شبه پيمود. ايشان به راستي 
در آن برهه، مهم ترين نقش را در تأسيس پايگاه مبارزه 
ضد شاه در خراسان يعني »جمعيت مؤتلفين اسالمي« 
ايفا كرد. اين گروه در واق��ع مكتبي ترين، اصيل ترين و 
مقتدرترين گ��روه ملي - مذهبي طرف��دار نهضت ملي 
نفت بود. واقعاً اگر كار و فعاليت شيخ محمود حلبي نبود، 
حوزه همچنان در قبضه آق��اي كفايي مانده بود و هرگز 
جرئت ورود به عرصه سياست را پيدا نمي كرد و »كانون 
نشر حقايق اسالمي« و »انجمن پيروان قرآن« نيز آبشان 

به يك جوي نمي رفت. 
پ�س از كودت�اي 28 م�رداد س�ال 1332 
فعاليت هاي ش�يخ محمود حلب�ي به چه نحو 

ادامه پيدا كرد؟ 
بعد از كودتاي 28 مرداد ش��رايط اجتماعي و سياس��ي 
جامعه به يكباره دگرگون ش��د. بس��ياري از روحانيون، 
ملي گراها و چپ ها دچار رخوت و بحران روحي و فكري 
شدند و بريدند، اما برخي با تغيير شيوه به كارشان ادامه 
دادند. در اين ميان شيخ محمود نه همكاري با حكومت 
كودتا را جايز مي دانست و نه حكومت مي توانست او را آزاد 
بگذارد كه حرفش را بزند. به همين دليل ساواك در اولين 
فرصت »مدرس��ه نواب« را - كه سنگر مبارزه روحانيت 

و دعاهاي ندبه ش��ان عاري از عم��ق واقعي بود، 
آنها را به س��ادگي در اختيار گرفت، لذا س��اواك 
نفوذي هاي خود را به صورت حاميان فرشته صفت 
در ميان اعضاي انجمن ج��ا انداخت تا به آنها القا 
كنند كه با دست خالي نمي ش��ود با بهايي هايي 
كه ش��اه و دربار از آنان حمايت مي كنند مبارزه 
كرد، زيرا بهايي ها با حماي��ت رژيم در مناقصه ها 
و مزايده هاي دولتي برنده مي ش��وند و پول درو 
مي كنند و با اين پول ها مردم و مخصوصاً آدم هاي 
سس��ت عقيده را مي خرن��د. پس چرا ش��ما كه 
افرادي متدين و معتبري هس��تيد، در مزايده ها 
و مناقصه ها شركت نمي كنيد و اين ابزار مهم را از 
دست بهايي ها نمي گيريد؟ خود آقاي حلبي اهل 
دنيا نبود، اما فريب دشمن را خورد و پول را وسيله 
مهمي براي رسيدن به هدف انجمن دانست و در 
نتيجه مردان اقتصادي انجمن، وارد بازاري شدند 
كه رژيم مي خواست و آن هم بازار واردات اجناس 
پردرآمد تجملي بود، غافل از اينكه اگر تا به حال 
پيروزي و ظفري به دس��ت آمده ب��ود، به بركت 
تالش خالصانه و سرمايه حالل بود و سرمايه هاي 
حرام همواره در طول تاريخ روح حقيقي مبارزات 
را از بين برده است و طالهاي امثال طلحه و زبير 

مفسده آفرين بوده اند. 
به ش�كل مصداقي به فعاليت اقتصادي 

جديد انجمن حجتيه اشاراتي كنيد.
در آن دوره توليد و انحصار نوشابه پپسي كوال در 
اختيار ثابت پاس��ال بهايي بود. انجمن حجتيه با 
گرفتن امتياز كوكاكوال ب��ه خيال خود به مبارزه 
با بهايي ه��ا پرداخت. اي��ن اولين دام��ي بود كه 
توانست شخصيت علمي و كالمي انجمن حجتيه 
را تبديل به شخصيت اقتصادي سودجويانه كند 
و جنگ كفر و اسالم نزد آنان تبديل به جنگ بين 
پپسي كوال و كوكاكوال شد! حضرت آقا كه در آن 
زمان بيش از 25 س��ال نداش��تند به آنها گفتند: 
»اين قدر درگير پپس��ي كوال و كوكاكوال كه سود 
هر دوي آنها به ي��ك جيب مي رود، نش��ويد« و 
البته كو گوش شنوا؟ عده زيادي متوجه اين حقه 
دشمن نشدند كه سهمي از هر »كوال«يي كه در 
هر جاي عالم مصرف مي شود، مستقيم به جيب 
صهيونيسم جهاني مي رود و خدا نكند كه دشمن 
از دروازه لفت و ليس هاي اقتصادي وارد شود كه 
خطرناك ترين عرصه هاس��ت. اي��ن همان دامي 
است كه نمايندگان مجلس را كه محلل ورود دوم 
خردادي ها به صحنه سياست بودند، فريفت و راه 
گس��ترش انواع »كوال«ها را در كشور اسالمي ما 
هموار كرد و از گلوي آدم هاي خرفت و نفوذي هاي 
خائن، اين فرياد عدالتخواهانه! را بيرون كشيد كه 
چرا همه نوش��ابه ها ماليات بدهند و دوغ ماليات 
ندهد؟ و به اين ترتيب بود كه »كوال«هاي مختلف 
جا را ب��راي نوش��يدني هاي س��الم داخلي تنگ 
كردند و ذائقه بچه هاي ما به ج��اي عادت كردن 
به نوش��يدني هاي س��الم به »كوال« عادت كرد و 
داشته هاي ما كه حاصل قرن ها تجربه بهداشتي، 
غذايي و فرهنگي بود، زير چكمه هاي »كوال«ها 

نابود شد. زهي تأسف و شرمندگي!
ظاهراً حجتيه اي ها در بازار ساخت و ساز 

هم بسط يد داشتند، اينطور نيست؟
بل��ه، اولي��ن مب��ارزه اي��ن مدل��ي و در واق��ع 
ساخت و س��ازي آنها با هم��كاري بهايي ها، بناي 
ايستگاه راه آهن مشهد بود. درآن دوره، ما كارخانه 
سنگ و موزائيك خارا داشتيم و عده اي از طرف 
انجمن آمدند كه از ما موزائيك بخرند و آنجا بود 
كه متوجه شدم انجمني ها مناقصه ساخت ايستگاه 
راه آهن مشهد را با شركت شهرستاني هاي ريش 
پروفسوري كه خود را در بين متشرعان ريش دار 
و در مجالس ديگران مخالف با محاس��ن اسالمي 
مي شناسانند � بعدها بعضي از دوم خردادي ها هم 
براي اعالن مخالفت با انقالب اس��المي از همين 
روش اس��تفاده كردند� مناقصه ايستگاه راه آهن 

مشهد را برده اند. 
خيلي ه�ا هنوز ه�م انجم�ن حجتيه را 
همان انجم�ن حجتيه اولي�ه مي دانند. 

ديدگاه شما در اين باره چيست؟ 
اينها سخت در اشتباه هستند. آن انجمن خالص 
اولي��ه، وجود خارجي ن��دارد و مثل بس��ياري از 
احزاب و گروه ها كه دس��ت كم در ابتداي فعاليت 
نيات خالصانه داشتند، در قبرستان تاريخ آرميده 
است. انجمن با نفوذ طلحه ها و زبيرها و نفوذي ها 
از ماهيت اصلي خود تهي ش��د و پس از پيروزي 
انقالب اس��المي نيز با هر ترفندي در پي تحريف 
انقالب اس��المي برآمد. اين انجمن كه در فاصله 
س��ال هاي 1332 تا 1342 موفق ترين جمعيت 
مذهبي بود، از سال 1338 به بعد گرفتار سرطان 
فعاليت هاي اقتصادي پرش��بهه ش��د و تارهاي 
سرطاني طلحه و زبيري در جان بعضي از اعضاي 
انجمن ريشه دواندند. كساني هم كه اين تهديد 
مرموز و پنهان را تش��خيص مي دادن��د، فتنه را 
آنقدرها بزرگ و كش��نده نديدن��د و براي حفظ 
ساختار انجمن با اين جريان موذي مدارا كردند، 
اما با آغاز نهض��ت امام ضربه محكمي از س��وي 
جامعه به س��ر انجمن حجتيه فرود آمد كه تعهد 
سپرده بود در سياست دخالت نكند. متدينين در 
سايه روشنگري هاي امام و جوشش نهضت امام 

به تدريج از انجمن بيرون آمدند. 
چه ش�د كه انجمن حجتيه ب�ه تقابل با 

انقالب اسالمي پرداخت؟ 
هما نطور كه اشاره كردم با آغاز نهضت امام در سال 
1342 بسياري از متدينين از انجمن جدا شدند 
و به خط امام پيوستند. عده اي هم دچار انحراف 
شدند و س��عي كردند افراط و تفريط گذشته را با 
پيوستن به گروه هاي التقاطي از قبيل مجاهدين 
خلق جبران كنند. عده اي به پيمان خود با ساواك 
براي پيش��برد هدف خود وف��ادار ماندند و تقيه 

پيشه كردند و كاري به حفظ دين نداشتند. جالب 
اينجاس��ت كه اينها به مبارزه با بهائيت، به شكل 
حرفه حزبي و ابزار بقا نگاه مي كردند. همواره يك 
عده سياهي لشكر هم هستند كه اگر خدا توفيق 
بدهد در صف علي)ع( شمشير مي زنند و اگر نشد 
به صف معاويه مي پيوندند! پس از پيروزي انقالب 
به بركت انتخاباتي كه س��اختارش صرفاً با آراي 
كّمي شكل گرفته است، اغلب اين متدين ها جذب 
زر و تزوير شدند و مفسده ها آفريدند!عده اي هم 
كه ديگر انجمني هاي دهه 30 نبودند و سوراخ دعا 
را از س��ال ها قبل پيدا كرده و به پول و پله زيادي 
دس��ت پيدا كرده بودند، بدون توجه به اعتراض 
آگاهان و نقد دوس��تان، همچنان به روش زشت 
گذشته ادامه دادند و در عين حال هم با دوستان و 
متدينين تعارف و سالم و احوالپرسي داشتند و هم 
با هم انديشان رانتخوارشان پالوده مي خوردند و هر 
لحظه انقالب را بيشتر و بيشتر به تيررس دشمنان 
اقتصادي نزديك تر كردند و شد آنچه كه شد. اينها 
تنها به صورت و ظاهر عبادات بسنده كردند و كار 
سياست را به دش��منان دين واگذاشتند. انجمن 
كه  ابتداي امر براي بقا و امكان ادامه فعاليت هاي 
ديني تقيه مشروع را برگزيده بود، به تدريج تسليم 
دشمن شد و سياس��تگذاري هاي درون انجمن 
را به س��اواك تفويض كرد و مج��ري بي جيره و 
مواجب اميال رژيم شد. اينها به تدريج تقيه را به 
معني حفظ جان و مال و ن��ه حفظ دين گرفتند 
و سكوت تلخي را پيش��ه خود ساختند؛ سكوتي 
كه اعتراض مبارزان حقيقي را به دنبال داش��ت. 
انجم��ن حجتيه از هم��ان دوران حكومت ش��اه 
زخم هاي مهلكي برداشت و تاريخ مصرفش به سر 
رسيد، بنابراين نبايد كساني را كه وسيله را هدف 
مي پنداش��تند، در زمره پايه گذاران اين حركت 
برشمرد. اينها كساني هستند كه پس از پيروزي 
انقالب در جامعه ما نفوذ كردند و براي ليبراليزه 
كردن اقتصاد كشور و عدم تحقق موازين اسالمي 
در اقتصاد، مالك پوس��ته انجمن شدند و اقتصاد 
را به وضعيتي رس��اندند كه درم��ان دردهاي آن 

فوق العاده دشوار شده است. 
حجتيه اي ها به اقتضاي فرهن��گ غربي و قبول 
بردگي غرب، چن��ان بندهايي به فرهنگ انقالب 
اسالمي افكنده اند كه باز كردن آنها با دندان هم 
سخت اس��ت. مصيبت ديگر اين اس��ت كه اينها 
با تكيه ب��ر دانش و استداللش��ان بعضي از رجال 
دست اندركار را هم به غفلت انداختند و فرهنگ 
اسالمي را در برخي از شئون ليبراليزه كردند! اينها 
پس از نفوذ به درون انقالب در روزگار فقر و جنگ، 
با كاميون هاي متع��دد ب��ه واردات غيرضروري 
پرداختند و مي پردازند و منتش را هم بر سر امت 
و حكومت مي گذاشتند و مي گذارند. عملكرد اين 

نئوانجمني ها قابل تأمل و بررسي است. 
نئوانجمني ه�ا هم تعبير جالبي اس�ت. 
پيامدهاي عملك�رد اينه�ا در اقتصاد 

ايران را چگونه تحليل مي كنيد؟ 
اين زرپرس��تان متدين نم��ا، توليدات كش��ور را 
دچار ضرر و توليدكنندگان را ورشكست كردند. 
اينها صنع��ت پيكان و نس��اجي ما را ب��ا واردات 
غيرضروري از صحنه خارج كرده و دامپروران ما 
را با سياس��ت هاي مرموز فلج و دچار ضرر كردند 
تا سرمايه هايش��ان را به بازاره��اي داللي ببرند 
و چوپان هاي م��ا را به بردگ��ي هروئين فروش ها 
فرس��تادند و با خيال راحت هر س��ال هزاران تن 
گوش��ت گاو ديوانه و گوس��فندان ت��ب برفكي و 
مرغ هاي آنفلوآنزايي را كه در خارج مي سوزاندند 
و به چاه مي ريختند وارد كردند و به خورد مردم 
دادند. ما هم غافل از اينكه اين همان شركت سابق 
گوشت مشترك بهايي ها و شمس پهلوي است كه 
حاال نئوانجمني هاي سابقاً طرفدار كوكاكوال آن را 
اداره مي كنند! ما كه ب��ا احياي گاوداري صنعتي 
مي توانس��تيم و مي توانيم صادركنن��ده لبنيات 
باشيم، از بركت وجود حضرات نئوانجمني، حاال 
هر س��ال واردكننده الش��ه ها و شيرخشك هاي 

ناشناخته هستيم. 
شما همواره در اين زمينه ها هشدارهاي 
شديدي داده ايد. آيا از سوي اين جريان 

صدمه اي هم ديده ايد؟ 
بارها و بارها. در دهه 70 در كيهان مقاله اي در اين 
زمينه نوشتم. دوره وزارت فروزش بود. به مديران 
فرهنگي خراسان پيام دادند جلوي اين نويسنده را 
بگيريد و صدايش را خفه كنيد. به آنها پاسخ داده 
شد اين كار شدني نيست. به همين دليل يك روز 
گروهي مسلح به خانه ام ريختند و مرا چشم بسته 
بردند و به سياهچالي انداختند و اگر تالش هاي 
همسرم و رجوع به دفتر رهبري نبود، معلوم نبود 
عاقبتم چه شود. البته من باز هم به حكم وظيفه 
نوش��تم و گفتم و آنها هم در هر فرصتي و به هر 
شكلي كه توانس��تند به من ضربه زدند. از جمله 
اينكه با حيله هاي موجه! دامداري ش��ركت ما را 
كه س��االنه صد تن گوش��ت مرغوب و چند هزار 
بره مادر توليد مي كرد تعطي��ل كردند. مصائبي 
كه اين مديران غربزده ري��ش دار يقه گرد يعني 
بازماندگان انجمن حجتيه دست ساخت انگلستان 
بر سر ما و به خصوص اقتصاد اين كشور آورده اند 

يكي دو تا نيست. 
سخن آخر؟ 

ما اين افراد را »انجمن حجتيه دوم« مي ناميم، در 
حالي كه بسياري عمداً يا اشتباهي آنها را همان 
»انجمني هاي دوره اول« مي نامند و آن مؤمنان 
را كه در آن شرايط س��خت مبارزه مشروعي را با 
بهائيت شروع كرده بودند با اينهايي كه درد دين 
ندارند يك��ي مي دانند و اين ي��ك خبط تاريخي 

بزرگ است. 
ممن�ون از فرصت�ي ك�ه در اختيارمان 

قرار داديد. 
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