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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ۸۷مسیر  -بالگ فا گرفته از سایت:[]بر

 ۱۳۸۸اردیبهشت  ۶]تاریخ:[ 

 

 در روزنامه کیهان چاپ شده است. ۱۳۸۲اردیبهشت  ۶ گوی حاضر در تاریخ*گفت و 

 گفت و گو با عباس سلیمي نمین« : انجمن حجتیه»گذشته و حال ●

سیاسي  ، موجب شد كه نام این تشكیالت تا مدت زیادي از ادبیات۶۱تعطیلي ظاهري فعالیت هاي انجمن حجتیه در سال

جامعه ما حذف شود، اما براي آگاهان مسائل سیاسي مسلم بود كه تالش هاي سازمان یافته این گروه در جهت اهداف 

 آشكار و پنهان آن همچنان ادامه دارد.

عباس سلیمي نمین مدیرمسئول پیشین نشریات كیهان هوایي و تهران تایمز انتخاب ما براي گفت وگو پیرامون ماهیت 

رفتیم و برخي پرسش ها راجع به انجمن حجتیه را با وي درمیان گذاشتیم. آنچه مي این تشكیالت بود كه به سراغش 

خوانید ماحصل نشست ما با این روزنامه نگار و تحلیل گر باسابقه مسائل سیاسي و اجتماعي است كه تا حدود زیادي 

 ...چهره واقعي انجمن حجتیه را به نسل جوان مي شناساند

ما الیه سومي هم در اعضاي انجمن حجتیه یافت مي شدند كه نه وابسته بودند و نه عافیت طلب. این عناصر واقعا ا

 زحمت مي كشیدند و به زعم خودشان در انجمن حجتیه در حال جهاد و مبارزه بودند. منتها این دسته هم كج فهمي

 خاص خود را داشتند و هدف اصلي را اشتباهي انتخاب كرده بودند.

این الیه سوم عمدتا نیروهاي سطوح پایین انجمن را تشكیل مي دادند. عمدتاً هم جوانان دلسوزي بودند كه فكر مي 

مي كردند مبارزه با بهائیت است. این گروه واقعا گمان مشكل اصلي جامعه  -یعني دوران پهلوي -كردند در آن عصر

كه به وظیفه الهي خود عمل مي كنند. حتي عمدتا با رژیم شاه هم بد بودند و فكر مي كردند از طریق فعالیتهاي انجمن 

حجتیه به رژیم ضربه مي زنند. استداللشان هم این بود كه رژیم شاه در كنف حمایت بهایي هاست و ضربه به بهائیت 

 این استدالل فریبنده اي بود كه احتماال به این جوانان القا شده بود.در حقیقت ضربه به رژیم شاه است. البته 

. بلكه آنگونه كه از بررسي مواضع اعضاي انجمن حجتیه برمي آید، این انجمن صرفاً یك تشكل ضد بهائیت نیست● 

و گروه ها  یك جریان فكري، سیاسي با تمام وجوه و مؤلفه هاست و همین مؤلفه هاست كه آن را از سایر جریان ها

متمایز مي كند. لطفاً در رابطه با مؤلفه هاي اساسي جریان حجتیه و چارچوب هاي فكري بنیانگذاران آن توضیح 

 بفرمایید.

فكر مي كنید چه عواملي موجب مي شد تا عناصر اصلي انجمن حجتیه برداشت غلطي را مطرح و عناصر میاني و  ●

 پاییني آن را بپذیرند؟

سلیمي نمین: بزرگترین عامل این بود كه عناصر انجمن حجتیه در دشمن شناسي دچار مشكل جدي بوده و هستند. هم  -

مشكل داشتند و هم مي خواستند جامعه را در دشمن شناسي مشكل دار كنند. آنها پیش از خودشان در شناخت دشمن 

انقالب اسالمي براساس یك كج فهمي و یا تعمداً مي خواستند اولویت هاي جامعه در بحث دشمن شناسي را جابجا كنند 

هند. مي گفتند بهائیت ساخته دست و مبارزه با بهائیت را نسبت به مبارزه با استبداد و استعمار در اولویت قرار د

 استعمار است و اگر با آن مبارزه كنیم در حقیقت با استعمار مبارزه كرده ایم.

 یعني معلول را به جاي علت مي نشاندند؟● 
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سلیمي نمین: دقیقا اینطور بود. در مورد استبداد هم استداللشان همین بود. یعني مي گفتند اگر با بهائیت مبارزه كنیم  -

ر حقیقت به رژیم شاه لطمه زده ایم. البته این بحث را عناصر غیروابسته ولي كج فهم مطرح مي كردند. این مسئله د

دقیقاً جابجایي اولویت ها بود و باعث مي شد تا بخشي از پتانسیل جامعه و توان مبارزاتي كشور در مسیري انحرافي 

 ..قرار بگیرد.

 به چه دلیلي چنین موضعي علیه امام )ره( مي گرفتند؟● 

سلیمي نمین: این مخالفت ها و موضع گیري ها عمدتاً ناشي از همان جوهره فكري شان بود. یعني در زمان غیبت  -

سیاست را غلط و موجب لطمه به دین مي دانستند و معتقد بودند كه فقط معصوم امام عصر )عج( ورود به عرصه 

)ع( مي تواند وارد این عرصه شود. بنابراین آنها به طور مبنایي با شیوه مبارزاتي امام )ره( مشكل داشتند. عالوه بر 

. بعضي از عناصر انجمن كه اختالفات مبنایي، در سطوح پائین تر و در شیوه ها هم با خط امام )ره( مشكل داشتند

ژست مخالفت با رژیم را هم مي گرفتند مدعي بودند كه شیوه مبارزاتي حضرت امام )ره( موجب مي شود كه همین 

كارهاي مذهبي صوري هم با مشكل مواجه شود. اینها مي گفتند كه ما با مبارزه با بهائیت در حال مبارزه با استعمار و 

)ره( با این مبارزه علني رژیم را حساس مي كند و موجب مي شود كه همین كارها را هم  استبداد هستیم)!( اما امام

نتوانیم انجام دهیم. از نگاه آنها، شیوه امام )ره( انحراف مبارزاتي بود! این را در محافل خصوصي شان مطرح مي 

 كردند.

ه فعالیت هاي انجمن حجتیه بعد از پیروزي انقالب اسالمي متوقف نشد، گردانندگان این انجمن بعد از با توجه به اینك● 

 انقالب چه شیوه اي را در پیش گرفتند؟

سلیمي نمین: بعد از پیروزي انقالب، ما با دو مسئله جدي مواجه بودیم. یكي غرب و یكي شرق. یعني هم بلوك  -

د تلقي مي شد و هم بلوك كمونیستي شرق. با این وجود انقالب اسالمي تقابل اصلي اش امپریالیستي غرب براي ما تهدی

با استعمار و خصوصاً آمریكا بود. یعني انقالب اسالمي عالوه بر سرنگوني رژیم استبدادي شاه، سلطه آمریكا را هم 

ري داشت و لذا مقابله با آمریكا از سر ایران كوتاه كرد. به همین دلیل خصومت و دشمني آمریكا با ایران شدت بیشت

مبارزه با بهائیت را كنار گذاشت و پرچم اولویت نخست انقالب بود. اما مي بینیم بعد از پیروزي انقالب، انجمن حجتیه 

مبارزه با ماركسیسم را بلند كرد. گروه هاي مطالعاتي انجمن كه سابق بر این بحثهاي ضد بهائیت را دنبال مي كردند، 

 مباحث خود را نقد ماركسیسم قرار دادند.مركز ثقل 

قطعا در صورت ظاهر نباید هیچ انتقادي بر مبارزه ضدماركسیستي انجمن حجتیه وارد باشد، اما وقتي عمیق مي شویم 

و به صورت همه جانبه شرایط انقالب و تهدیدهاي فراروي آن را مورد بررسي قرار مي دهیم، مي بینیم كه مطرح 

 خطر ماركسیسم در برابر امپریالیسم آمریكا، باز هم از یك دشمن شناسي ناقص حكایت مي كند. كردن و بزرگ كردن

یعني دقیقا مثل داستان مبارزه با بهائیت كه انجمن حجتیه قبل از انقالب آن را به عنوان اولویت اصلي مطرح مي ● 

 ( بر آن تاكید داشت، قرار مي داد.كرد و آن را در مقابل ضرورت مبارزه با استبداد و استعمار كه امام )ره

سلیمي نمین: بله، منتها من فكر مي كنم حتي اگر پیش از پیروزي انقالب، انجمن حجتیه ناآگاهانه و غیرعامدانه  -

مبارزه با بهائیت را بر مبارزه با رژیم شاه اولویت مي داد، بعد از پیروزي انقالب، بحث مبارزه با ماركسیسم و 

 بر مبارزه با آمریكا یك اقدام كامال آگاهانه و برنامه ریزي شده بود.اولویت دادن آن 

 به چه دلیل؟● 

سلیمي نمین: ببینید، بعد از پیروزي انقالب، انجمن حجتیه به یكباره مبارزه با بهائیت را كنار مي گذارد و گزینه  -

  ..یر ناگهاني هدف مبارزه، مشكوك است.دیگري به نام ماركسیسم را به عنوان هدف مبارزه انتخاب مي كند. همین تغی

سلیمي نمین: همانطور كه عرض كردم این عناصر نفوذي عمدتاً از الیه فرصت طلب انجمن بودند. آدمهاي فرصت  -

انطور كه هدف اصلي انجمن بعد از انقالب از مبارزه با طلب و عافیت طلب معموال زود توجیه پیدا مي كنند. هم
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بهائیت به مبارزه با ماركسیسم تغییر پیدا كرد، این عناصر هم تز جدایي دین از سیاست را بعد از انقالب به آساني 

  كنار گذاشتند و دخالت در سیاست و بلكه حضور در متن حكومت را حالل كردند!

 این قضیه عكس العملي نداشتند؟آیا مسئولین نظام نسبت به ● 

سلیمي نمین: حضرت امام )ره( تذكرات دقیقي را در این رابطه داشتند كه متاسفانه از زاویه همان دو نگاه افراط و  -

تفریطي مورد غفلت قرار گرفت. از یك طرف فردي مثل آقاي طیب كه واقعاً از انجمن بریده بود و به تفكرات 

طرف جریان افراط گرا مورد فشار شدید قرار گرفت و مجبور شد خدمت امام)ره( برود؛ از  امام)ره( اعتقاد داشت از

طرف دیگر برخي از كساني كه هنوز داراي ارتباط تشكیالتي با انجمن حجتیه بودند توانستند در نهادهاي حساسي مثل 

 وزارت امورخارجه نفوذ كنند، و حتي تا حد سفارت پیش بروند.

 در موقعیت كنوني انجمن حجتیه در فعالیت هاي خود چه اهدافي را دنبال مي كند؟● 

سلیمي نمین: به نظر من یكي از مصادیق مهمي كه امروزه از آن مي توان بعنوان تهدیدآفریني انجمن حجتیه براي  -

شیعه و سني است. این یكي از مسائلي است كه عناصر انجمن حجتیه به شدت  نظام و انقالب یاد كرد، تفرقه افكني بین

 روي آن كار مي كنند.

یكي از میراث هاي بزرگ امام خمیني)ره( وحدت شیعه و سني براي مقابله با دشمنان اسالم است. امام )ره( با ایده 

د است تا با طرح مسائل اختالف وحدت خدمت بزرگي به مسلمانان كرد اما در حال حاضر انجمن حجتیه در صد

 برانگیز میان شیعه و سني، زحمات امام )ره( را از بین ببرد.

 االن مصادیق روشني در این زمینه وجود دارد؟● 

سلیمي نمین: بله، در خیلي از شهرستان ها اعضاي انجمن حجتیه در همین راستا فعالیت مي كنند و به اختالف شیعه  -

نها در میان اهل تشیع دشمن اصلي را مسلمانان سني قلمداد مي كنند و گروههاي مشابهي در و سني دامن مي زنند. آ

میان اهل تسنن هم دشمنان اصلي را شیعیان معرفي مي كنند. این هم دقیقا در راستاي همان دشمن شناسي انحرافي و 

اد و استعمار بود، آنها بهائیت را در حقیقت دشمن تراشي غیر واقعي است.یعني قبل از انقالب كه دشمن اصلي استبد

مطرح مي كردند. بعد از انقالب كه تهدید امپریالیسم مطرح بود، آنها خطر ماركسیسم را بزرگنمایي مي كردند. االن 

 هم كه تجاوز و استعمار نوین كشورهاي اسالمي را تهدید مي كند، آنها شیعه و سني را دشمن یكدیگر معرفي مي كنند.

 این رابطه حساسیتي از خود نشان نمي دهد؟ آیا نظام در● 

 سلیمي نمین: من اطالع زیادي ندارم باید این را از دستگاه هاي مسئول پرسید، اما به هر حال قضیه مهم است. -

 االن ساختار و تشكیالت انجمن حجتیه به چه نحو اداره مي شود؟ آیا اطالع خاصي در این زمینه دارید؟● 

 سازماندهي دارد. اعضاي انجمن جلسات وارتباطاتشان  با هم حفظ شده است.سلیمي نمین: قطعا  -

 بعد از فوت آقاي حلبي چه كسي جانشین او شده است؟● 

 سلیمي نمین: فردي به نام افتخار است كه در تهران فعالیت مي كند. -

 از شركت شما در این مصاحبه سپاسگزاریم.● 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

