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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[

 

 خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آبان   ۲۱]تاریخ:[ 

 

 انجمن حجتیه، بهایی گری و فلسفی

مهدی عبایی خراسانی فعال سیاسی، از مبارزین با رژیم شاه و از شركت كنندگان در جلسات انجمن   -ایرنا-تهران

 .حجتیه می گوید: بعد از جمله ای كه شیخ محمودحلبی درباره نهضت امام گفت این انجمن را برای همیشه ترك كردم

مدعبایی خراسانی است. پدرش از روحانیون سرشناس مهدی واعظ عبایی خراسانی برادر كوچكتر مرحوم آیت هللا مح 

 ...  .خراسان بود. برادرش از مریدان و شاگردان مستقیم امام خمینی)ره(

روال كار انجمنی ها این بود كه اعضای خود را به عنوان عناصری خیلی باسواد به جامعه معرفی می كردند. آنها 

 .آقای مهندس« صدا می زدندبودند »مبلغین خود را كه كم سواد، دیپلم یا نهایت فوق دیپلم 

ساله بودم. چند تا از ما بچه دبیرستانی ها را جمع كردند كه آقای مهندس ...   ۱۶ - ۱۵بود و من   ۴۵ - ۴۴حدود سال 

 .از اساتید انجمن حجتیه می خواهد به شما آموزش هایی بدهد

این جلسات در نقاط مختلفی از جمله در خانه خود ما برگزار شد. آقای ... آموزش هایی را به ما می داد و من برخی  

ان را هنوز دارم. تقریر می كرد و ما می نوشتیم. زندگی نامه سیدمحمدعلی باب و دست خط های كالس های ایش

را می گفت و اینكه بهایی ها چه هستند و فكرشان از كجا نشات گرفته است و سرنوشتشان  ]رشتی[ سیدكاظم رشتچی

 .چه شد

جمالت معروف كتاب سیدمحمدعلی باب را هم می گفت. یكی دو ماه بعد به ما استدالل های مقابل بهاییت را یاد داد.  

 .ز را مطرح كرد جوابش آن استاین كه وقتی یك بهایی این را گفت پاسخش این است و هنگامی كه فالن چی

 .خالصه بحث این بود كه آفتاب درخشان پشت ابر چه خاصیتی دارد

در این كالس ها سخنان بهاییت بیان می شد و ما با استدالل آنها را رد می كردیم. البته شیوه كار را آقای مهندس ... به  

 .ما یاد می داد

بودن اصول كار تشكیالتی و مقرراتی بودن بود. این آموزش ها   حسنی كه من در این جلسات دیدم حفظ نظم و حاكم

خیلی طول نكشید. جز اولین كسانی بودم كه از این آموزش ها فارغ شدم و گفتند باید چند جلسه در مقام پاسخگو به 

د. بعد از آن  شبهات بهاییان ظاهر شوی. ایرادها گرفته می شود و شما باید جواب همه را بدهی تا سایرین هم یاد بگیرن

وارد جلسات عمومی ما كه شب های جمعه برگزار می شود می شوی و مدتی بعد هم به عنوان مبلغ انجمن به نقاط 

 .مختلف می روی و با بهاییان بحث و آنها را مغلوب می كنی

برای همین  بشرویه« در اطراف مشهد یكی از جاهایی بود كه بهایی داشت. شهر »بودجه زیادی هم داشتند. آن موقع 

 .طلبه هایی از این شهر به كالس های انجمن می آمدند تا بتوانند با بهاییان آنجا بحث كنند

مدرسین انجمن به این طلبه ها آموزش می دادند و می گفتند برو به عنوان ناشناس و عالقه مند در جلسات بهاییان 

 .بشرویه شركت كن و این حرف ها را هم بزن
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وی هوایی به شدت به بهاییت گرایش پیدا كرده بودند. هویدا تازه سركار آمده بود و می گفتند  آن موقع خلبانان نیر

بهایی ها در نیروی هوایی زیاد شده اند. انجمنی ها می گفتند باید به هر طریقی در جلسات آنها نفوذ كنیم و برویم ببینیم 

 .آنها چه می گویند

 هویدا بهایی بوده است؟ ایرنا: البته گویی بعدا سندی پیدا نشد كه

عبایی خراسانی: بله. می گویند بهایی نبوده است. ولی منبری های آن زمان مثال آقای فلسفی مرتب تبلیغ می كرد كه 

حظیره القدس تهران با بودجه هویدا ساخته شده است. كه مردم ریختند و آن را خراب كردند. در هر صورت آقای  

 ...  .اما بعد انقالب خودش هم تكذیب كرد و مشخص شد به هیچ دینی گرایش نداردهویدا متهم به بهاییت بود. 

 ایرنا: گفته می شود انجمن در بعضی دستگاه های حاكمیتی هم نفوذ داشت؟

عبایی خراسانی: بله. عده ای از ساواكی ها هم كه افراد مذهبی سنتی بودند انجمن حجتیه را در خود ساواك تبلیغ می 

یف ساواك می گفتند بهایی ها دارند ریشه مملكت را می زنند و مخالف كشوری هستند كه اكثر مردمش  كردند. این ط

 .شیعه هستند. این ها طرفدار انجمن حجتیه شده بودند

برخی از مبارزین هم كه كارشان به ساواك كشیده بود با این قبیل بازجوها برخورد كرده بودند. بازجوها به آنها 

د اگر می خواهید واقعا كاری برای مملكت كنید بروید با بهاییت مبارزه كنید. سرو زبان خوبی هم  نصیحت كرده بودن

 .كه دارید. بروید در جلسات انجمن حجتیه شركت كنید و جذب آن شوید. این ساواكی ها به هویدا بد و بیراه می گفتند

 ایرنا: در خود ساواك؟ 

 .مخالف هویدا بودند چون می گفتند بهایی استعبایی خراسانی: بله. در ساواك عده ای 

یكی از نقاط بهایی خیز كشور ما در آن زمان »سنگسر« سمنان بود كه بعد از انقالب نامش به »مهدی شهر« تغییر  

پیدا كرد. بهایی معروفی چون »هژبر یزدانی« اهل آنجا بود. »پرویز ثابتی« معاون امنیت داخلی ساواك هم متهم به 

 .ن بودبهایی بود

 ایرنا: البته خود ثابتی در خاطراتش این را انكار می كند و می گوید از جوانی به هیچ دینی اعتقاد نداشته است؟ 

عبایی خراسانی: بله. چون اعتقاد به دینی نداشت روحانیون و عوام این طور تشخیص داده بودند كه او بهایی است.  

 .نمی گفتند بی دین است می گفتند بهایی است

 ...  .جتیه ای ها به مهدی شهر و بوشهر و شمال كشور مبلغ می فرستادند و با بهایی گری مبارزه می كردندح

ما به این نتیجه رسیده بودیم كه هر چند بهایی گری خطرناك است اما ریشه این خطر در بودن رژیم شاه است. این  

 .بهاییت نیز از بین خواهد رفت حكومت شاه است كه ضددین و اسالم و تشیع است و اگر بركنار شود

بنابراین تبلیغ ما مبارزین علیه شاه این شد كه انجمن حجتیه یك جریانی است كه راه مبارزه با بهاییت را درست 

 ... .نفهمیده است. اگر كسی می خواهد با بهاییت مقابله كند باید رژیم شاه بجنگد چرا كه این حكومت بهایی پرور است

 طالب و مبلغین این انجمن به سر وضع ظاهر خود می رسیدند و لباس های شیك هم می پوشیدند؟ ایرنا: می گویند

عبایی خراسانی: بله. می گفتند چون ما باید مثال با یك خلبان مواجه شویم و او را از بهاییت بازداریم باید لباسهای 

 ... .خوب بپوشیم

 شود در نیت پایه گذار آن تردید كرد؟ یا میایرنا: واقعا قصد انجمن مبارزه با بهایت بود؟ 

عبایی خراسانی: این از حرف هایی بود كه بعدا درآمد. اینكه بگوییم رژیم به این نتیجه رسید كه چه كار كند كه  

 .نهضت را منحرف كند و دست به تاسیس انجمن زد را قبول ندارم. اصال چنین چیزی به فكر رژیم نمی رسید

ز روحانیونی بودند كه از ملی شدن صنعت نفت حمایت می كردند اما بعد از شكست آن گفتند حجتیه ای ها جمعی ا

مبارزه با حكومت ظلم بی فایده است و باید منتظر ظهور ماند. ولی بیكار هم ننشستند چون معتقد بودند خطر اصلی كه  

 .اسالم را تهدید می كند رشدبهایی گری است
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بهایی گری در ایران رشد كرده است فقر و تجرد طالب است. مثال یكی از دو  حجتیه می گفت یكی از دالیلی كه

آخوند معروفی كه آن زمان بهایی شدند یكی شان فردی بود به نام سیدعباس علوی كه دوست نزدیك خود شیخ 

نظر مالی خیلی  بود و از نداری و بی پولی به آن سمت رفته بود. چون بهایی ها از  -البته در ایام جوانی -محمودحلبی

دستشان پر بود. مثال بعدها آدم های بسیارثروتمندی مثل هژبر یزدانی آنها را حمایت می كرد. همین طور به راحتی 

در دولت استخدام می شدند. اصال شاید یكی از دالیلی كه باعث شد بگویند هویدا بهایی بوده است همین سهولت جذب  

 .بهایی ها در دستگاههای دولتی بود

ن ها بود كه شیخ محمود را به این فكر انداخت كه در تامین مالی طالب خود بكوشد تا زندگی نسبتا مرفهی داشته  ای

 ... .باشند و به خاطر فقر جذب بهاییت نشوند

عده ای شان برای تبلیغ به خارج رفته بودند. مثال شیخ محمود به استرالیا هم مبلغ فرستاده بود. می گفتند بعضی 

ای آنجا بهایی شده اند. دوستانی از ما كه در خارج كشور فارغ التحصیل شده بودند می گفتند انجمن به ما مسلمان ه

 .پیغام داده كه همانجا بمانید و علیه بهایی گری تبلیغ كنید

 

 گفت و گو از: ناصرغضنفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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