
 
 بازشناسي مباني فكري انجمن حجتیھ 

 مرتضي فیروزآبادي : پژوھشگر

 : چکیده

کار  1331مرداد در سال  28انجمن حجتیھ در حقیقت پس از ملي شدن صنعت نفت و قبل از کودتاي  با نام انجمن ضد بھائیت آغاز بھ 
شد. کرد مي با مروز  كر . ھدف اصلي این مقالھ عبرت گرفتن از جریان تاریخي این گروه براي شرایط ا سي تف قد و برر صلي ن ھدف ا

شان . است نھ تشكیالت شاید بسیاري تشكیالت حذف شوند اما تفكر آنھا باقي بماند و چھ بسا بسیاري از تشكیالت ھا باقي بمانند اما تفكر
گردد حو  ست. م گري ا یھ خوارجی با روح ھھ  ست مواج ھم ا چھ م کھ . آن ست  ھایي ا عبرت  ضوع  ین مو بھ ا پرداختن  صلي  یل ا لذا دل

 . بازشناسي جریان حجتیھ براي ما و زندگي روزانھ و رو بھ آینده مان دارد

سخنراني در چرایـي و  حال  لبي موسـس انجمـن حجتیـھ در  مود ح شھور بـھ شـیخ مح یي م تصـویري از شـیخ محمــود ذاكــر زداه توال
 ضرورت بحث 

ھاي  مي  کج فھ ست از  سلمانان گشتھ ا جھ م بازخواني تاریخ اسالم نشان مي دھد كھ در طول چھارده قرن گذشتھ اکثر ضرباتي کھ متو
ست بوده ا سلمانان  شي از م کرم . بخ سول ا لت ر پس از رح حوادث  تا  حد  نگ ا یھ... صلوات ا(از ج شھادت ) عل خوارج،  ماجراي 

بوده ) علیھ السالم(حضرت امام حسین  سالمي  عھ ا بر جام یل آن  صلي تحم سبب ا کھ مسلمین م ست  و غربت معصومین ھمھ مسائلي ا
 . اند، نھ دشمنان خارجي

شد مي با لبي  نھ ق شعاري   ً ھاي صرفا پیروي  ظري و  نگ ن بادت، ت با ع لت  یق جھا مان . عمده ویژگي ھاي چنین جریاناتي تلف عني ای ی
ست تن . منھاي معرفت کھ بھ گفتھ شھید مطھري ھمیشھ منجر بھ سوء استفاده منافقین از دلسوزي ھاي جاھالنھ گشتھ ا قوت گرف جھ  نتی

 : بھ گفتھ استاد رحیم پور ازغدي. آنھا استحالھ اسالم، حذف محتوا و ماندن پوستھ تو خالي خواھد بود

ھول » حفظ شكل«و » محتوا«این روند مسخ مذھب؛ تفكیك مذھب از حكومت، تفكیك اخالق از سیاست، حذف « ھم و مج بھ مب كھ  بود 
نھ از  ست؛  الھویھ كردن اسالم، ھزار قرائتي كردنش، تفسیر بھ راي قرآن، تحریف دین و منحط كردن اسالم انجامید و ھمین ھدف آنھا

ست كن نی ند مم مي دان كھ  سالم،  نداختن ا گار برا ند. صحنھ روز مات كن ستند آن را  مي خوا ند،  حو كن سالم را م ستند ا مي خوا نان ن . آ
یك اسالم بي طرف كھ با سیاست . اسالمي مي خواستند و مي خواھند بسازند كھ دیگر با گنج قارون و تخت فرعون، كاري نداشتھ باشد

ین مسائل . و اجتماعیات و حكومت و عدالت و حقوق بشر، كاري نداشتھ باشد بھ ا طي  كھ رب فردي و عبادي و خصوصي  مذھب  یك 
یل . عیني نداشتھ باشد و در حوزه حقوق بشر دخالت نكند سي تبد غیر سیا یني و  غیر ع شعائر خنثي و  قداري  بھ م مي خواستند دین را 

 ) 1(».كنند و یك اسالم خواب و گیج و كور بسازند و تحویل مردم بدھند

کار نیست بل ان جھ قا یچ و بھ ھ ست  خورده ا فراد  ین دستھ ا بارزات . خون دلي کھ اسالم از ا طول م سالم در  صدر ا نات  شابھ جریا م
شتھ است جود دا نیز و شاھي  یم شاھن یني. تاریخي ملت ایران براي سرنگوني رژ مام خم سیاري از حضرت ا مالت ب ین ) ره(ج شاھد ا

 : بھ عنوان مثال ایشان در پیام تاریخي خود بھ روحانیت مي فرمایند. مدعاست

یک « سائیدند  مي  بار  ستانھ ي در بھ آ سر  ستند و  مي دان جدا  ین را از سیاست  قالب د دستھ اي دیگر از روحاني نماھایي کھ قبل از ان
یت و  مت وھاب شیدند، تھ ید ک ندان و تبع گي و ز مھ زجر و آوار سالم آن ھ براي ا کھ  شریفي  مرتبھ متدین شده و بر روحانیون عزیز و 

ند . بدتر از وھابیت زدند مي گوی مروز  ست، ا حرام ا دیروز مقدس نماھاي بي شعور مي گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه 
مان . مسئولین نظام کمونیست شده اند ارواحنا (تا دیروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان براي ظھور امام ز

یاد ) فداه ھد فر مي د سئولین نیست رخ  ست م را مفید و راھگشا مي دانستند، امروز از اینکھ در گوشھ اي خالف شرعي کھ ھرگز خوا
صاب . وا اسالما سر مي دھند تا اعت ند  دیروز حجتیھ اي ھا مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحھ مبارزات تمام تالش خود را نمود

ند شده ا تر از انقالبي  مروز انقالبي  شکنند، ا شاه ب خود . چراغاني نیمھ شعبان را بھ نفع  سکوت و تحجر  کھ در  یروز  ھاي د یتي  وال
آبروي اسالم و مسلمین را ریختھ اند و در عمل پشت پیامبر و اھل بیت عصمت و طھارت را شکستھ اند و عنوان والیت بر ایشان جز 

 ( 2.(تکسب و تعیش نبوده است امروز خود را باني و وارث والیت نموده و حسرت والیت دوران شاه را مي خورند

شد لي با ین . شاید ذكر مقدمات فوق بتواند پاسخي بھ چرایي بحث از انجمن حجتیھ در شرایط فع نھ از چن یك نمو یان  ین جر قت ا در حقی
شد. جریاناتي در عصر حاضر مي باشد مي با ھدف . ھدف اصلي بحث عبرت گرفتن از جریان تاریخي این گروه براي شرایط امروز 

شكیالت . اصلي نقد و بررسي تفكر است نھ تشكیالت سیاري از ت سا ب شاید بسیاري تشكیالت حذف شوند اما تفكر آنھا باقي بماند و چھ ب
 . آنچھ مھم است مواجھھ با روحیھ خوارجیگري است. ھا باقي بمانند اما تفكرشان محو گردد
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مان  نده  بھ آی نھ و رو  ما و زندگي روزا براي  یھ  سي جریان حجت کھ بازشنا لذا دلیل اصلي پرداختن بھ این موضوع عبرت ھایي است 
آفت ھا و انحراف ھاي انجمن زنگ ھشداري است براي ما . غرب و مستکبرین عالمعبرت ھایي براي جریان مبارزه با شرق و .  دارد

ئز . کھ دچار این آفتھا نشویم ند حا شده ا لت  مي و جھا کج فھ ضر مصداق  بازشناسي انجمن از حیث یکي از جریاناتي کھ در عصر حا
 . اھمیت مي باشد و مطالعھ ما نھ بخاطر انجمن کھ بخاطر خودمان و نسل خودمان است

 چند نكتھ مھم 

ست*  ً برخورد . مخاطب اصلي ما در این نوشتھ الیھ ھادي و اصلي انجمن است كھ نقش عمده اي در جھت گیري جریان داشتھ ا عا قط
 . با سایر الیھ ھاي انجمن بھ گونھ اي دیگر مي باشد

تر *  كم  در سیر این مطالعات مطالب ضد و نقیضي مطرح بوده كھ مبتني بر اعتقادات اخالقي و دیني تالش شده است آنچھ مسلم و مح
 . است مطرح و در غیر این صورت دیدگاه ھاي متفاوت مطرح شود و ارزیابي بھ خواننده واگذار شود

 . باتوجھ بھ اینكھ ھدف نقد فكري مي باشد مباحث تاریخي جھت ارائھ كلیات و تصویر سازي بھ طور مختصر ارائھ گشتھ است* 

ظم رھبري در *  قام مع سخنان م ً بھ  شاید در جریان طرح موضوع این شائبھ پدید آید كھ منجر بھ اختالف افكني مي شود و شاید بعضا
قالب. (استناد شود كھ عمده كردن این مسألھ كار اشتباھي است 60سال  پس از ان من  خش انج بھ ب ید ) رجوع شود  ستي تاك سخ بای در پا

جداي از  ین  عني د حداقلي ی ین  بھ د كھ  كرد كھ اوال اگر نتیجھ بحث اختالف میان كساني است كھ بھ دین حداكثري مي نگرند و كساني 
یز  سامح جا ساھل و ت كھ گذشت و ت ست  صول ا سیاست و اقتصاد و اجتماع مي نگرند كھ ھیچ باكي نیست و اینجا صحبت از مباني و ا

فر و ند ن یان در چ كردن جر طرح مصادیق و خالصھ  بھ  كھ  ستیم  ست . بپردازیم... نیست اما قطع بھ یقین بدنیال این نی چھ مطرح ا آن
 . تشریح مباني و اصول كلي است

 تاریخچھ مختصر و برخي نکات مھم تاریخي 

بوده است 1320یكي از جریانات مھم و تاثیر گذار بر شرایط سالھاي بعد از  یران  یت در ا سلط فرقھ بھائ ساس خطر . گسترش و ت اح
 . جامعھ روحانیت از این جریان منجر بھ گرایش روحانیون بھ سمت خنثي سازي و مقابلھ با اقدامات این فرقھ گردید

کار  1331مرداد در سال  28انجمن حجتیھ در حقیقت پس از ملي شدن صنعت نفت و قبل از کودتاي  با نام انجمن ضد بھائیت آغاز بھ 
 . کرد

 آشنایي با شیخ محمود ذاكر زداه توالیي 

شد. مؤسس انجمن شیخ محمود ذاكر زاده توالیي مشھور بھ حلبي است لد  شھد متو ماي . ایشان در م با و عل جزء خط ني  در دوران جوا
بھ . وي در رادیو مشھد بھ سخنراني مي پرداخت. مشھور و فعالین سیاسي مشھد بوده است خود  ساتید  عالیم ا مي ت كج فھ ثر  شان در ا ای

 . اخباري گري گرویده است

ست 1320کار عمده شیخ محمود حلبي پس از شھریور  بوده ا بھ  نبر و خطا لب م یان در قا با بھائ شدن . مبارزه  لي  بارزات م وي در م
یت در ورود  عدم موفق تا و  یان کود بارزه در جر ست م صنعت نفت شرکت داشتھ است، اما بواسطھ اختالف میان رھبران مبارزه، شک

فداه(بایستي بنشینیم تا امام زمان «بھ مجلس ھجدھم از فعالیت ھاي سیاسي و مبارزه ناامید شده و ریشھ این تفکر کھ  ند و ) ارواحنا  بیای
 . شکل گرفت» امور را اصالح نمایند

 علل گرویدن شیخ محمود بھ تاسیس انجمن 

 : در این کھ چرا شیخ محمود ذاکر زاده توالیي معروف بھ حلبي اقدام بھ تشکیل این انجمن نمود دیدگاه ھاي متفاوتي وجود دارد

تا(برخي معتقدند کھ رژیم بھ دنبال سرگرم کردن جوانان مذھبي و غافل کردن آنھا از مبارزه با رژیم  عد از کود چھ ب بل و  بوده ) چھ ق
ند. است، لذا اقدام بھ رشد و ترویج فرقھ ضالھ بھائیت نمود مي دان یت  قھ بھائ . یعني علت تشکیل انجمن حجتیھ را واکنش بھ گسترش فر

 . باشد¬البتھ برخي معتقدند كھ شیخ محمود حلبي خود مھره ساواك بدین منظور بوده است كھ در این مورد اسنادي در دست نمي

سید عباس علوي از  سي اش  مراه ھمکال بھ ھ مود حلبي  شیخ مح یت،  یھ بھائ یت عل قدام روحان دیدگاه دیگر معتقد است کھ در جریان ا
قھ  بھ فر لوي  باس ع سید ع سیر  ین م طي ا کھ در  ند  مي گرد یت  پیرامون بھائ یق  بھ تحق سوي استادشان میرزا مھدي اصفھاني مامور 
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 . بھائیت مي پیوندد و این امر موجب حساسیت بیش از حد حلبي و احساس خطر بیش از پیش نسبت بھ این فرقھ مي شود

ھم  لس ھفد بات مج مود حلبي در انتخا شیخ مح ست  نار شک صدق در ک کتر م شاني و د یت هللا کا یان آ دیدگاه سوم معتقد است اختالف م
بارزه بھ م یدن  یم و گرو با رژ بارزه  سي و م ھاي سیا یت  سردي وي از فعال بھ دل جر  قادي ! (من نھ و اعت باري گو یت اخ عني فعال بھ م

 . با بھائیت گشتھ است) صرف 

لي  کھ در آن حضرت و یده  برخي دیگر کھ بیشتر اعضاي انجمن مي باشند معتقدند کھ علت تشکیل انجمن خوابي است کھ آقاي حلبي د
 . ایشان را بھ تشکیل انجمن سفارش نموده است) ارواحنا فداه(عصر

ست  لبي از شک مود ح شیخ مح سردي  مذھبي و دل نان  کھ در یک جمع بندي گسترش فرقھ بھائیت، تالش رژیم براي سرگرم کردن جوا
 . مبارزات، قابل جمع و مي توان آنھا را علل گرایش ایشان بھ تاسیس انجمن حجتیھ دانست

 بررسي مختصر اساسنامھ 

با تدوین اساسنامھ کار خود را با نام انجمن خیریھ  1336تاسیس و سپس در سال  1331انجمن حجتیھ با نام انجمن ضد بھائیت در سال 
 . حجتیھ مھدوي آغاز نمود 

مود عالم ن مان ا ضیات ز یت مقت با رعا مي از آن  فاع عل فري و د مذھب جع سالم و  ین ا از . در اساسنامھ آن ھدف از تاسیس را تبلیغ د
 : بھ گونھ اي کھ قید گشتھ است. مھمترین نکات تاکید بر عدم دخالت انجمن در امور سیاسي بود

نھ انجمن بھ ھیچ كھ در زمی خالتي را  نوع د فراد  وجھ در امور سیاسي مداخلھ نخواھد داشت و نیز مسؤولیت ھر سي از طرف ا ھاي سیا
 ) 3.(منتسب بھ انجمن صورت گیرد، بر عھده نخواھد داشت

مام  کھ ت ین نکتھ  بر ا ید  حاکم و تاک یم  از سایر نکات مھم در اساسنامھ کھ بعدھا بھ شدت مورد انتقاد انقالبیون قرار گرفت؛ پذیرش رژ
شده . فعالیت ھا در چھارچوب قوانین کشور انجام مي پذیرد بوده است ید  حث تاک تقریبا در تمامي بندھاي اساسنامھ بھ گونھ اي بر این ب

 . است

 انجمن قبل از انقالب 

بوده است جع  ید مرا مورد تای یت اش  طول دوران فعال کھ در  طر . انجمن مدعي است  مذھبي انجمن و خ یت  تاثر از ماھ لب م ین مط ا
مي . بھائیت در آن برھھ بوده است یت  با بھائ بارزه  بھتر آن است کھ بگوییم چون کسي تصور مبارزه و سرنگوني رژیم را نمي کرد م

کھ انجمن . توانست کار مقبول و مفیدي باشد و در اولویت قرار گیرد ھت داري  سواالت ج تاثیر  قش و  توان از ن مي  البتھ در این بین ن
 . جھت تایید خود از مراجع پرسیده است صرف نظر کرد

ایشان یک بار مشروط بر صحت ادعاھاي درج . ھیچگاه بھ طور کامل انجمن را تائید نکرده اند) ره(در این میان حضرت امام خمیني 
 ) 4.(دیگر تایید ننموده اند) بویژه پس از شروع مبارزات(شده اجازه استفاده از وجوھات شرعیھ را مي دھند و پس از آن 

ست ساواک ا با  کاري  لوي و ھم یم پھ با رژ سازش  من  یک تاریخچھ انج کات تار گزارش . از ن من  خود اعضاي انج کھ  نھ اي  بھ گو
شدن  شن  حض رو بھ م مد  مي آ ید  ضاي آن پد جلساتشان را بھ ساواک فرستاده و اگر خداي ناکرده مزاحمتي براي جلسات انجمن یا اع

ین مسائل . ارتباط آنھا با انجمن مسألھ رفع مي گشت ترین ا لبي از تاریک  ممانعت شھرباني در برگزاري مراسمات یزد و مذاکرات ح
 ) 5.(است کھ در آن شیخ محمد حلبي با تکریم و تجلیل از جنایتکاران پھلوي و شاه ملعون یاد مي کند

ند  سخن بگوی مت  یھ حکو کھ عل سخنراناني  ستھ از  جزء آن د شان  طرفین از این ارتباط رضایت داشتھ و حتي در اسناد ساواک آمده ای
شود 1342البتھ در تاریخ سخنراني ھاي ایشان ھم بویژه از سال . نیستند مي  فت ن ست . بھ بعد چیزي مبني بر رد این ادعا یا شده ا قل  ن

ناق و  1345كھ در جلسھ اي در حدود سال  تح از اخت شھید مف ند،  شتھ ا ما حضور دا گر از عل عي دی تح و جم شھید مف كھ آقاي حلبي و 
خالف  بر  شما،  ید  مي كن بد  كھ  مي دارد  ھار  شوبد و اظ مي آ لبي بر قاي ح ند، آ مي كرد ممانعت از سخنراني ھاي مذھبي انتقاد و گلھ 
ما  مزاحم  یم و ھیچكس  مي دھ شكیل  یم ت مصالح مملكت صحبت مي كنید دستگیرتان مي كنند ولي ما كمیسیون ھا و كنفرانس ھاي عظ

 ) 6.(نمي شود

بھ حضرت  1356این مسألھ آنقدر حاد بوده است کھ انجمن در سال  سبت  میز ن و پس شھادت آقا مصطفي خمیني و چاپ مقالھ اھانت آ
سازمان مخوف ) ره(امام خمیني  ھم از  باز  ساواك  علي رغم تمامي ظلم ھا و فسادھاي دربار و شھادت مبارزین و شكنجھ آنان توسط 
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 ) 7.(براي ادامھ حیات خود مجوز مي گیرد

یعني در برھھ اي آنھا . برخي مبتني بر دید سرگرمي نسبت بھ انجمن معتقدند ساواک میان آنھا و بھائیت موازنھ برقرار مي نموده است
 . را در محدودیت و در برھھ اي دیگر بھائیان را محدود مي نموده است کھ چگونگي آن بستگي بھ شرایط رژیم داشتھ است

جح  چیزي ار ھر  بر  قاء  كھ ب شتھ  حائز اھمیت گ ھا  كر آن ھن و ف لذا جمع بندي این گونھ رفتار نشان مي دھد مسألھ بھائیت آنچنان در ذ
 . بوده است

ند )ره(انجمن در خالل مبارات بواسطھ دید بستھ خود نسبت بھ مرجعیت، حضرت امام خمیني  مي دید جع یکسان  را در کنار سایر مرا
ند مي نمود ھم  سخر  بل و تم حتي تقا ستد و  مي دان بارزات ن ضور در م بھ ح لزم  شرعا م خود را  لذا  سناد و . و  سألھ ا ین م بال ا در ق

 ... و 1357و واقعھ نیمھ شعبان ) 8(رویدادھاي متعددي است؛ من جملھ سخنراني مشھور آقاي حلبي

من ) ره(حضرت امام خمیني 1357در نیمھ شعبان  در اعتراض بھ جنایات رژیم برگزاري جشن و چراغاني را تحریم نمودند لیکن انج
 . این اعتصاب را شكست و اقدام بھ چراغاني کوچھ و خیابان ھا نمود

 : برخي جمالت مانند

یھ اي نوشتھ و ... چھ کسي با آمریکا مي تواند طرف بشود... مشت بر درفش چھ مي تواند بکند یک اعالم یک خودکاري دستش گرفتھ 
 . نیز منسوب بھ انجمني ھا مي باشد 9.((مي خواھد آمریکا را شکست بدھد

 انجمن حجتیھ پس از انقالب 

تي . انجمن پس از پیروزي انقالب اسالمي تا مدتھا در سردرگمي بوده و از ھر گونھ موضع گیري خودداري نموده است پس از مد اما 
مود  خود (با اصالح اساسنامھ اش سعي در ھمراھي انقالب ن لھ  مھ مقا بود؟ در ادا شاه  یم  با رژ ھي  ھي ھمچون ھمرا ین ھمرا یا ا ما آ ا

من . مي باشد... لیکن شواھد حاكي از باقي ماندن روحیھ دینداري بي خطر و عدم اعتقاد بھ تشکیل حکومت اسالمي و.) قضاوت نمائید
حق . جملھ اینکھ انجمن ھمیشھ موید پیروزي پس از پیروزي بوده است ھاي  ھھ  بھ عنوان مثال پس از پیروزي رزمندگان اسالم در جب

قالب . مي نمود) ره(علیھ باطل اقدام بھ تبریک بھ مسئولین و حضرت امام  باررات ان بر حضور در عرصھ م بني  لیکن ھیچ دعوتي م
 . سال حیات رسمي پس از انقالب از انجمن دیده نشده است 5در طول 

شد مي با یادي  سیار ز ھاي ب پذیرفت انتقاد ھاي . البتھ در قبال برخوردي کھ با انجمن پس از انقالب انجام  حث الیھ  ھا ب ین انتقاد شا ا من
 . عده اي معتقدند کھ انجمن از سھ الیھ افراد تشکیل شده است. انجمن مي باشد

ھم کج ف یا  ند و  بوده ا غرض  یا م شخاص . الیھ اول عناصر وابستھ بھ رژیم ستمشاھي کھ  سوم ا لب و الیھ  یت ط الیھ دوم عناصر عاف
ند شخیص داده بود شتباه ت گروه اول ) 10.(مومن و مسلماني کھ صادقانھ راه را ا براي دو  گر  قالب ا ند اول ان خورد ت ساس بر ین ا بر ا

ید) کھ البتھ چنین است(درست باشد  ستفاده نما ھا ا سیل و صداقت آن ست از پتان مي توان قالب  بوده و ان . براي گروه سوم اصال صحیح ن
بوده  21/4/1362در سخنراني ) ره(البتھ مشخص است کھ لحن تند و شدید امام خمیني  و منشور روحانیت بیشتر متوجھ دو گروه اول 

 . است

مي ) تعالي... حفظھ ا(خامنھ اي ... در ھمین مورد حضرت آیت ا ین  ند چن شتھ ا ھده دا بر ع ھوري را  کھ در آن زمان سمت ریاست جم
 : فرمایند

صروف مي اي گفتھ مي انجمن حجتیھ بھ آن عده خود را م مت  با  شود كھ در طول بیست و چند سال ھ لھ  سخگویي و مقاب براي پا ند  كرد
كري، دانیم كھ بھائي البتھ مي.  ھا در ایران شبھات بھائي مذھبي و ف گروه  یك  تا  ند  سي بود ند سیا یك با ھا  ھا بیشتر  كھ این سؤال  ین  ما ا  ا
ست  ...چگونھ ھستند ستي نی فس . بھ نظر من این سؤال یك سؤال طبیعي و در نم، ن ھم بك سؤال مت ین  طرح ا شما را در  كھ  بدون این من 

كنم و كساني را كھ براي اولین بار این شایعھ و این بحران  وجود این مسألھ را و عمده كردن مسألھ انجمن حجتیھ را در جامعھ متھم مي
مي خالص  ند نا صري . دانم مصنوعي را سعي كردند كھ بھ وجود بیاور یھ ھستند، عنا من حجت كھ در انج فرادي  یان ا من در م ظر  بھ ن

یدا مي سالمي پ شور و جمھوري ا خدمت ك یھ و در  یت فق مام و وال بھ ا مؤمن و  قالب،  براي ان سوز  صادق، دل . شوند انقالبي، مؤمن، 
سي و  پس انجمن از نقطھ. شود اعتقاد و در حال نق زدن و اعتراض ھم پیدا مي فھم، بي  بدبین، كج ھمچنانكھ افرادي منفي، كر سیا نظر تف

نوع دوم بنابراین ما نمي. باشد حركت انقالبي یك طیف وسیعي است و یك دایره محدود نمي یا  ست  نوع اول ا كھ انجمن  گوییم  . توانیم ب
گاه  كھ ن قتي  من و ند و  زیرا در انجمن ھم از نوع اول و ھم از نوع دوم كساني ھستند و شاید ھم از ھر دو نوع كسان زیادي وجود دار

مي كنم یك چنین حقیقتي را مي مي گاه  مي بینم و از طرف دیگر كھ ن من  كنم  بول انج یا ق بر رد  صرار  من و ا حال انج سؤال از  كھ  بینم 

Page 4 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\46.html



مروز  احساس مي. گیرد ھایي در جامعھ ما دارد اوج مي امروز از سوي گروه كھ ا ست  كتي ا عي نیست و حر كنم كھ این یك حركت طبی
ست... آورند دارند بھ وجود مي ھا نی عھ این ما در جام صلي  با ضدانقالب. من معتقدم كھ تضادھاي ا قالب  ما تضاد ان صلي  ضاد ا ھاي  ت

 ) 11.(ھاي داخلي است جھاني و آنگاه ضدانقالب

شد ضیح داده  بھ . (مسألھ حائز اھمیت امكان سوء استفاده از این بحث و نقد پرداختن بھ این موضوع است كھ در مقدمھ تو شود  جوع  ر
 ) چند نكتھ مھم در مقدمھ

 تعطیلي انجمن 

مي  21/4/1362در سخنراني مورخ ) ره(در ھر حال حضرت امام خمیني  قرار  طاب  مورد خ ین  من را چن ستقیم انج غیر م شاره  با ا
 : دھند

مي « چي  براي  گر  ید، حضرت صاحب م یک دستھ دیگر ھم تزشان اینست کھ بگذارید کھ معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیا
براي . آید؟ حضرت صاحب مي آید معصیت را بردارد ھا را  ندي  ستھ ب ین د ما معصیت کنیم کھ او بیاید؟ این اعوجاجات را بردارید، ا

ھا را بردارید ندي  ستھ ب بھ . خاطر خدا، اگر مسلمید و براي خاطر کشورتان اگر ملي ھستید این د لت را  ین م کھ االن ا جي  ین مو در ا
 ) 12(».پیش مي برد در این موج خودتان را وارد کنید و بر خالف این موج حرکت نکنید کھ دست و پایتان خواھد شکست

ھا  1/5/62انجمن در بیانیھ اي در تاریخ ) ره(در پي این سخنان حضرت امام خمیني  کھ سراسر نشان از اختالفات فکري و اعتقادي آن
 . با خط امام دارد اعالم تعطیلي نمود

 . در نقد بیانیھ انجمن سخن بسیار است اما از آنجا کھ ھدف اصلي نوشتھ چیز دیگري است با طرح مختصر از آن عبور مي نمائیم

من را  جھ انج بھ ھیچ و کھ  ید  مي نما ید  شد و تاک مي با مام  ضرت ا طب ح کھ مخا ند  مي ک بول ن ھم ق یھ  مان بیان اول اینکھ انجمن در ھ
 . مصداق این سخنان نمي دانیم

ً از تعطیلي انجمن اظھار تاسف کرده و ابراز امیدواري مي نمایند کھ خدمات فداه... (سي سالھ آنھا مورد رضایت بقیھ ا! ثانیا ) ارواحنا 
 . باشد گویي حضرت امام مانع از خدمت رساني آنھا شده است

ً انجمن را منحل نکرده بلکھ اقدام بھ تعطیلي آن کھ امر موقتي است مي نمایند شد . ثالثا مي با ناقض  چرا كھ انحالل با اساسنامھ آنھا در ت
 . كھ این خود نشاني از پایبندي آنھا بھ اساسنامھ و مباني گذشتھ دارد

 انجمن و نگاه نسبت بھ مھدویت و ظھور 

مان ) ارواحنا فداه(در نگاه انجمن حجتیھ اعتقاد بھ حضرت صاحب الزمان  مام ز فداه(در محبت و دوستي ا نا  و تبعیت صرفا ) ارواح
 . در مجموعھ نوشتھ ھا و خطبھ ھاي اعضاي انجمن ھیچ نشانھ اي از سایر ابعاد انتظار بھ چشم نمي خورد. عبادي خالصھ شده است

طرح  کرد  ستي محیط را اصالح  شدن نیست و بای ظر  در یکي از نوشتھ ھاي انجمن حجتیھ گرچھ بر این معنا کھ انتظار نشستن و منت
 . مي شود اما بالفاصلھ تمام اصالح جامعھ در نفي بھائیت و مبارزه بھ مبارزه اعتقادي با آن محدود مي شود

گردد و ) ارواحنا فداه(در این دیدگاه ظھور حضرت ولي عصر  مي  بر  سالم  بھ ا مردم  قاد  بھ دو امر زمینھ ھاي منفي در جامعھ و اعت
سازد و  قادي ب عد اعت قط ب کھ ف سي بل ماعي و سیا صادي اجت عد اقت نتیجھ مي گیرند کھ انسان منتظر بایستي خود و جامعھ اش را نھ در ب

فداه(مھم تر آنکھ بایستي نیروي خود را بالقوه نگھ دارد تا حضرت ولي عصر  مر ) ارواحنا  بھ ث قالب جھاني را  ند و ان شریف بیاور ت
 . برسانند

 : در یکي از نشریات انجمن مسئولیتھاي شیعھ در ھنگام غیبت چنین تفسیرمي شود

 . وضع انتظار و ندیدن امام معصوم از بزرگترین مصیبتھاست: انتظار -1

 تقلید از مجتھد جامع الشرایط  -2

 غمگین بودن بواسطھ مفارقت آن حضرت  -3

Page 5 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\46.html



 دعا براي تعجیل فرج آن حضرت  -4

 گریستن از دوري آن حضرت -5

 عجلھ نکند ) ارواحنا فداه( تسلیم و انقیاد داشتھ باشد کھ براي امر امام-6

 ) 13.(صدقھ بھ قصد سالمت آن حضرت -7

یام  براي ق سلمین را  بھ وفور در کتاب انتظار بذر انقالب از این امر کھ نبایستي در دوران غیبت انرژي را تلف کرد و بایستي قدرت م
 . نگھ داریم تاکید شده است) ارواحنا فداه(مھدي 

بھ  سخن  شد  مي با ظار  صلي انت لذا ھمان گونھ کھ مشاھده مي شود ذره اي از مبارزه با حکومت جور و ظلم و ستم کھ یکي از ارکان ا
ین . میان نیامده است سفانھ در ا كھ متا ست  مترین وظایف مسلمانان ا كریم از مھ اصل مبارزه با ظلم و ستم بنابر روایات و آیات قرآن 

 . البتھ انجمن پس انقالب اسالمي در مقام نظر اندکي در این امر نرمش نمودند. دید بھ فراموشي نظري و بویژه عملي سپرده شده است

 : نشانھ ھاي ظھور در دیدگاه انجمن عبارت اند از

ند سلطان ، قحطي : در اثر شیوع گناه و فحشا مردم بدترین خلق خدا روي زمین مي شوند و خداوند آنھا را بھ سھ بال دچار مي ک جور 
 . زمان و ستم حکام

 . مردم از ھم بیزار و ھمدیگر را مورد لعن قرار داده و بھ روي ھم آب دھان مي اندازند و شھادت بھ کفر یکدیگر مي دھند

 ) 14...(گراني، قحطي، زلزلھ ھاي پیاپي ، قتل و غارت ، شیوع گناه و فساد و

از آنجا كھ انجمن با كج فھمي كلیھ نشانھ ھاي ظھور را در موارد فوق خالصھ كرده و تحقق آنان را علت ظھور مي داند؛ طبیعي است 
بود گران ن ترویج آن ن مل از  ما در ع كرد ا فت  با آن مخال بان  عني در ز بود، ی بود و ن قت . كھ مي توان با فساد و فحشا مخالف  در حقی

 . ریشھ ھاي عدم اعتقاد انجمن حجتیھ بھ مبارزه از اینجا نشات مي گیرد

فداه( در دید انجمن حجتیھ ظھور امام زمان  مان و ) ارواحنا  سد حاک ماعي و مظالم و مفا ھاي اجت جاري  سعھ ناھن بھ تو ست  شي ا واکن
نھ ي . محکومان مدن زمی حال آنکھ در حقیقت ظھور حضرت حجت پس از امتحان انواع حکومتھا و حاکمان و شکست آنان و بوجود آ

شد مي با ضعفین  جات مست صومین و ن یاء و مع مان انب قق آر ھت تح مردم و در ج ضرت از سوي  مت ح مت . پذیرش حکو عني حکو ی
 . حضرت نھ سلبي بلکھ ایجابي است

 . انتظاري کھ سازنده است و انتظاري کھ ویرانگر است: شھید مطھري انتظار را دوگونھ مي داند

ھدي . ایشان علت این دو نوع برداشت را دو نوع فھم از انتظار مي دانند فداه( اگر انقالب حضرت م نا  سلبي و ) ارواح صرفا انقالبي 
صالحي . انفجاري باشد یعني ھمانگونھ کھ اعضاي انجمن بیان مي کنند واکنشي بھ گسترش ظلم و فساد باشد آنگاه طبیعي است کھ ھر ا

گردد مي  ظاھر ن یب  ست غ ست د در . محکوم است چرا کھ ھر اصالحي یک نقطھ روشن است و تا در صحنھ اجتماع نقطھ روشني ھ
ند مي ک یدا  نا پ یان از . این نگاه سکوت در قبال فساد و ظلم ھم مع عروف و ناھ بھ م مران  ھدان و آ صلحان و مجا بھ م عا  گروه طب ین  ا

 . منکر با نوعي بغض و عداوت مي نگرند

ّل مبارزات اھل حق و اھل باطل باشد آنگاه سھیم بودن در این امر در گرو مبارزه و حضور در  اگر نگاه بھ انتظار بھ معناي حلقھ مکم
شد. گروه حق مي باشد مي با مان  ھل ای ھایي ا پیروزي ن ھر  ھور حضرت مظ جود ) 15.(از آیات نیز چنین بر مي آید کھ ظ بر و ید  تاک

بر  یل  مھ دل مظلوم و ظالم از یک طرف، تاکید بر رخ دادن قیامھایي قبل از ظھور و وجود دولتي کھ بھ یاري حضرت خواھد شتافت ھ
شد مي با حق  ل مبارزات گروه  ّ سئلھ . این مدعاست کھ ظھور حضرت حلقھ مکم جت م ضرت ح ھور ح سئلھ ظ ما م کي از عل تھ ی بھ گف

امام زمان براي یک عده راحت طلب و آسوده خاطر . بودن آنان) ظلم پذیري(مردم است نھ منظلم) مورد ستم قرار گرفتھ(مظلوم بودن 
 . ظھور نمي کند و اگر چنین باشد مبارزات ھمھ ائمھ و انبیاء زیر سوال مي رود

 جھاد و مبارزه در دیدگاه انجمن 

 نگاه نسبت بھ مبارزه 
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شکیل  بھ ت قاد  عدم اعت پي آن  ساد و در  سترش ف جھ گ عني نتی ھور ی بھ ظ سبت  بھ ن آنچھ حقیقت امر است اینکھ انجمن متاثر از نگاھش 
ندارد نا  شان مع ھم برای لف و.  حکومت اسالمي قبل از ظھور چیزي بھ عنوان مبارزه  ھاي مخت یم  با رژ سازش  تایج آن ... سکوت و  ن

 . نگاه است

طري . از بدیھي ترین مولفھ ھایي کھ از فعالیت ھاي انجمن استخراج مي شود بحث دینداري خنثي است بدین معني کھ دینداري، ھیچ خ
 ... براي دیندار ندارد، دشمن ساز نیست با ھمھ مي سازد و

یدان  ھا از م نھ  سام بھا نواع و اق بھ ا بھ عبارت دیگر افرادي ادعاي دفاع از دین و دینداري دارند اما بھ ھنگام رنج و زحمت و مبارزه 
 . در این دینداري نھ کسي کشتھ مي شود، نھ زندان مي رود، نھ اسیر و نھ شکنجھ. فرار مي نمایند

مومن نھ مصلحت  ست،  ین ا صلحت د ین م سیم، د مي شنا مام . البتھ قطعا این مسألھ مستقل از دین است، دیني کھ ما  یام ا ین ق ین د در ا
ھدین در . ھر دو معني دارد) ع(و صلح امام حسن) ع(حسین  مھ مجا مھ معصومین و ھ اگر قرار بود دینداري بي خطر باشد شھادت ائ
ما را . قرن ظھور گسترش اسالم بي معني مي شد 15طول  ستمگران  ظالمین و  یا  ست آ سالمي ا اگر ھدف ترویج و اشاعھ فرھنگي، ا

 تماشا مي کنند تا فعالیت کنیم و آیا با آسایش و آرامش مي توان؟ 

 : در قبال بحث مبارزه و راحت طلبي مي فرمایند) ره(امام خمیني 

فاه ملت عزیز ما كھ مبارزان حقیقي و راستین ارزش ھاي اسالمي ھستند، بھ خوبي دریافتھ با ر بارزه  كھ م ند  ست؛ و  ا سازگار نی طلبي 
كھ تصور مي ھا  سرمایھ آن با  ھان  مان ج ستقالل و آزادي مستضعفین و محرو بارزه در راه ا ند م با  داري و رفاه كن ندارد  فات  طلبي منا

سرمایھ و آنھایي ھم كھ تصور مي. اند الفباي مبارزه بیگانھ ند  بي كن ھان  بھ مي داران ومرف ندرز متن ند و ا با نصیحت و پ بھ  درد  شوند و 
حت. كوبند كنند آب در ھاون مي مبارزان راه آزادي پیوستھ و یا بھ آنان كمك مي یام و را سرمایھ، بحث ق فاه و  بارزه و ر حث م طلبي،  ب

قر و . شوند اي است كھ ھرگز با ھم جمع نمي جویي دو مقولھ بحث دنیاخواھي و آخرت كھ درد ف ما ھستند  با  خط  خر  تا آ ھایي  ھا آن و تن
 ) 16.(محرومیت و استضعاف را چشیده باشند

 سکوت در قبال ظلم چرا؟ . این چھ دینداري است کھ سکوت در قبال این ھمھ ظلم و ستم رژیم شاھنشاھي را بھ ھمراه دارد

ند. البتھ انجمن پس از پیروزي انقالب اسالمي ھم تن بھ خطر نداده است شائبھ . ھمیشھ موید پیروزي پس از پیروزي بوده ا کھ  ست  لذا
ند . چرا کھ مبتني بر مبارزه نمي بایستي چنین باشد. سرگرم شدن پررنگ تر است از مبارزه شاخت نز بھ  کھ گر برو  ستھ  با روحیھ آھ

 . نمي توان مبارزه کرد

یني 30بھائیت کھ  فت ) ره(سال انجمن باصطالح با آن مبارزه نمود در یک حرکت ریشھ اي و بنیاني امام خم ین ر ھم پیچید و از ب در 
 . و اینجاست کھ حقیقت مبارزه آشکار مي شود

 . بر این اساس روند فعالیت ھا و باصطالح مبارزات انجمن از این زاویھ بھ شدت مورد نقد و ارزیابي است

 مبارزه با معلول ھا بھ جاي علت ھا *

 . از جملھ ایرادات وارده روند باصطالح مبارزه كھ انجمن بھ آن معتقد است جایگزیني معلولھا بھ جاي علتھاست

مود با آن ن بارزه  بھ م قدام  شخیص داد و ا شمن ت ترین د صلي  با . انجمن روزگاري بھائیت را بھ عنوان ا من  بارزه انج گي م ما چگون ا
 . بھائیت مبارزه با معلول ھا بود و نھ علتھا

مي از وزراي  یش از نی ماني ب قرار نگرفت؟ در ز من  بارزه انج خورد و م قد و بر مورد ن گاه  شاه ھیچ ھایي  کھ وزراي ب چگونھ است 
شرح آن گذشت براي .  کابینھ پھلوي بھایي بودند آنگاه انجمن حجتیھ جھت مبارزه با بھائیت از ھمین رژیم اجازه مي گرفت کھ  سازش 

 چھ؟ با کھ؟ و تا کجا؟ 

بارزه  سرائیل م کا و ا عني آمری یت ی با علت بھائ گاه  اگر بھائیت ریشھ اش اسرائیل و آمریکا و انگلیس بود چگونھ است کھ انجمن ھیچ
 . ننموده است

 : شھید رجایي در این باره مي گوید
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و . آن موقعي کھ برادران و خواھران مان زیر شکنجھ فریاد مي کشیدند اینھا مي رفتند ثابت کنند کھ بھائیت بر حق است، یا باطل است
 ) 17...(دقیقا در مقابل با مبارزه قرار گرفتھ بودند

ست مي . خارج از دو موضوع فوق چگونھ است کھ مبارزه با بھائیت فقط بعد اعتقادي بھ خود گرفتھ و بوي اقتصادي و سیاسي ا گر  م
یر . شود این ابعاد را از یکدیگر جدانمود مگر مي شود با فرقھ اي کھ یکي از شعارھاي اصلي اش جدایي از سیاست است مبارزه ي غ

 . سیاسي کرد

یم  ساواک، تکر با  کاري  بھ ھم تن  کھ  کرده بل مي  این چگونھ مبارزه اي است کھ انجمن براي آن نھ تنھا با رژیم و قدرتمندان مبارزه ن
 . شاه وحتي ھمکاري در مقابلھ با مبارزین انقالب اسالمي است

 تقیھ *

ً انجمن براي توجیھ سکوت و سازش با رژیم بھ بحث تقیھ استناد مي نماید آنھا تقیھ را از تعریف حاج میرزا محمد تقي اصفھاني . بعضا
 : ایشان تقیھ را چنین تعریف مي نماید. استفاده مي کنند

یا « مال  جان و  معني تقیھ کھ واجب است، این است کھ شخص مومن در جائي کھ اظھار حق کردن براي او خوف و ضرر عقالئي بھ 
با  کردن  قت  بھ مواف خود  بروي  یا آ مال  یا  جان  ھت حفظ  آبروي او ھست خود را نگھ دارد و اظھار حق نکند بلکھ اگر ناچار شده بج

 » ) 18.(مخالفان بزبان، با آنھا موافقت کند قلب او مخالف زبان او باشد

ید  در این تعریف ھیچ جایي براي زماني کھ دین در خطر مي افتد و بنا بھ آیھ شریفھ قرآن با مال و جان و آبرویتان در راه خدا جھاد کن
ست. قرار داده نشده است قرآن ا ین صراحت  ست و ا مال و آبرو جان و  فظ  ست . حال آنکھ حفظ اسالم قطعا اولي تر از ح ھم ا چھ م آن

اینکھ تقیھ براي حفظ ایمان است نھ براي مومن لذاست کھ این مسئلھ نھ تنھا عقلي و شرعي بھ نظر نمي رسد بلکھ بیشتر شبیھ توجیھ و 
مان  مام ز تا ا فداه(اختیار کردن بھانھ براي فرار از مبارزه و عملي کردن این دیدگاه کھ بایستي نشست  نا  مي ) ارواح ند  شریف بیاور ت

 . باشد

 : در این باره در كتاب والیت فقیھ مي فرمایند) ره(امام خمیني 

طور  ضو را این ثال و ست م تقیھ براي حفظ اسالم و مذھب بود كھ اگر تقیھ نمیكردند مذھب را باقي نمي گذاشتند، تقیھ مربوط بھ فروع ا
 ) 19.(یا آنطور بگیر؛ اما وقتي اصول اسالم ، حیثیت اسالم، در خطر است، جاي تقیھ و سكوت نیست

 دین و سیاست *

انجمن در قبال عدم دخالت در مبارزات بھ گونھ اي مبارزه با رژیم را کار سیاسي پنداشتھ و معتقد است کھ آنھا در سیاست دخالت نمي 
مود . و این جزء اساسنامھ آنھاست. کنند شیخ مح صي  سائل شخ بھ م کر  ین تف گیري ا شکل  صلي  یل ا البتھ ھمانطور کھ قبال گفتھ شد دل

لت . حلبي بر مي گردد و آنچھ کھ در اساسنامھ آنھا آورده شده است نیز از ھمان جا نشات مي گیرد عدم دخا براي  ھھ اي  انجمن در بر
 . در سیاست از اعضاي خود تعھد کتبي اخذ مي نموده است

كھ . البتھ نقش مرجع تقلید انجمن و ھمچنین فزوني یافتن اھمیت بھائیت در ذھن اعضاي انجمن نیز مضاف بر این علت شد بھ گونھ اي 
 . نبودند) بنا بر تعریف خود(طالب ھیچ گونھ مزاحمتي در راه مبارزه با بھائیت 

ھا(آنھا در توجیھ این مطلب کھ چرا در مبارزات شرکت نکردید دلیل مي آورند کھ عده رسالت مبارزه  ) ھمان کار سیاسي در ادبیات آن
 . دارند و یک عده ھم بایستي بنشینند و دفاع علمي و اعتقادي کنند و ما در طول دوران مبارزه چنین کرده ایم

 . البتھ پاسخ چنین ادعاھایي روشن است

ما نیست قادي  باني اعت لت در آن جزئي از م . مگر انقالب اسالمي و مباني اعتقادي را مي توان از سیاست نمود و مگر سیاست و دخا
 ): ره(بھ قول حضرت امام خمیني 

 ). 20(ما مکلفیم در امور سیاسي دخالت کنیم و مکلفیم ھمانطور کھ پیغمبر مي کرد. ما مکلفیم بھ اینکھ در امور دخالت کنیم

 نگاه نسبت بھ مرجعیت *
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حث  ند ب مي آور لوي  یم پھ یات رژ بال جنا سکوت در ق بارزات و  شركت در م عدم  خود و  سكوت  براي  من  كھ انج لھ اي  گر اد از دی
: شھید مطھري در قبال اینگونھ تقلید مي فرمایند. مي گویند کھ ما مقلد آقاي خویي ھستیم و ایشان بھ مبارزه حکم ندادند. مرجعیت است

ست. ممنوع و مشروع: تقلید بر دو نوع است نوع ا کھ مم ست  عادت ا . یک نوع تقلید است کھ بھ معناي پیروي کورکورانھ از محیط و 
یدي  اخیرا در بعضي از مردم کھ در جستجوي مرجع تقلید ھستند مي گردیم کسي را پیدا کنیم کھ آنجا سر بسپاریم، مي خواھم بگویم تقل

یدا . کھ در اسالم دستور رسیده است سر سپردن نیست، چشم باز نگھ داشتن است سد پ ھا مفا کرد ھزار یدا  تقلید اگر شکل سرسپردگي پ
بر .... مي کند ھل  ید جا سي بگو گر ک دانش تشخیص بسیاري از اعمال و خالفکاریھا را خداوند در فطرت ھمھ افراد بشر قرار داده و ا

گر  ست و ا جرم ا شریک  ین  ھا ا ثال این شد و م کرده با ین و چنان اقتضا  شرعي چن عالم بحثي نیست، ما دیگر نمي فھمیم شاید تکلیف 
 ) 21.(مرجعي ھر راه خطائي رفت او ھم دنبالش مي رود این مفسده ایجاد مي کند

مثال حکم اینست کھ ) یا ھمان مصداق حکم (کھ یک حکم داریم و یک موضوع : البتھ گاھي مسألھ را بھ گونھ اي دیگر طرح مي نمایند
با . با طاغوت مبارزه کنید و مصداق آن رژیم پھلوي کاري  لد و مرجع  آنگاه مي گویند تعیین حکم با مرجع است و تعیین مصداق با مق

ند مي کرد بارزات را توجیھ  مي . مصداق نداشتھ باشد و اگر ھم داشت مقلد ملزم بھ اطاعت نیست و بدین وسیلھ عدم شرکت خود در م
 : بر این دلیل چندین اشکال وارد است. با آمریکا مبارزه کنید لذاست کھ موضوع است 42گویند ما کھ حکم نداریم در سال 

 . اول اینکھ اگر بھ عھده شماست چگونھ است کھ مبارزه را تشخیص ندادید حال آنکھ بخش زیادي از مراجع تشخیص دادند

ند یده ا شتباه فھم جع را ا فھ مر یان وظی کھ آقا یني . دوم این مام خم ضرت ا مورد ح ین  حث ) ره(در ا یھ در ب یت فق شریف وال تاب  در ک
یا: مي فرمایند.... پیرامون روایت الفقھا امنا الرسل کار انب ثت و  یان ) ع(بھ حکم عقل و ضرورت ادیان، ھدف بع یي و ب سألھ گو ھا م تن

ست) ع(در حقیقت مھمترین وظیفھ انبیا... نیست کام ا قوانین و اح جراي  یق ا ماعي از طر با . برقرار کردن نظام عادالنھ اجت تھ  کھ الب
ھاي ... بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الھي مالزمھ دارد بنابر این الفقھا امنا الرسل یعني کلیھ اموري کھ بھ عھده ي پیامبران است، فق

 ) 22...(عادل موظف و مامور انجام آنند

 : امام در بخش دیگري از كتاب والیت فقیھ خود مي فرمایند

كاري  اسالم را بھ مردم معرفي كنید تا نسل جوان تصور نكند كھ آخوندھا در گوشھ نجف یا قم دارند احكام حیض و نفاس مي خوانند و 
شد ماعي و . بھ سیاست ندارند؛ و باید سیاست از دیانت جدا با مور اجت سالم در ا ماي ا شد و عل جدا با ست  نت از سیا ید دیا كھ با ین را  ا

 ) 23.(سیاسي دخالت نكنند، استعمارگران گفتھ و شایع كرده اند

سائلي . لذاست کھ وظیفھ فقھا این نیست کھ مسألھ بگویند و کنار بنشینند ین م یژه در چن کھ خود مجري ھستند و بایستي وارد مصداق بو
 . گردند

گر  ست و ا سالم ا جزو ا ھا  کھ این چرا  شد  مي با ھم  سي  ماعي و سیا سائل اجت بھ م نایي  جع بحث دا یت مرا و سوم در مالک ھاي اعلم
 . مرجعي فاقد چنین شرطي باشد اصوال در بحث اعلمیت ایشان شک و تردید است

 دیدگاه انجمن نسبت بھ تشکیل حکومت اسالمي قبل از ظھور *

مان  مام ز ھور ا بل از ظ مت ق بر اساس کج فھمي انجمن از برخي احادیث و ادعیھ، معتقد مي باشند کھ مبارزه و بھ تبع آن تشکیل حکو
سالم(بھ عنوان مثال بھ حدیث زیر از امام صادق. باطل است)  ارواحنا فداه(  بھ ) علیھ ال یام و  من ق یل انج کھ طبق تحل ند  مي کن ستناد  ا

 : چرا كھ مقدمھ تشكیل حكومت اسالمي قیام و مبارزه است. طبع آن تشكیل حكومت اسالمي باطل خواھد بود

کھ « جز آن حق  مھ  ھا و اقا جور آن لم و  فع ظ براي د ما  حدي از  کرد ا ھد  کرده و نخوا سد خروج ن فرا نر تا ظھور امام قائم ما زمانش 
 » . مبتالي بھ قتل و شھادت بشود و ھر کھ قیام کند جز آنکھ بر غم و اندوه ما و شیعیان بیفزاید کاري از پیش نبرد

شود یزي  یھ ر ناي عصمت پا بر مب ستي  گیرد و بای در . بر این اساس انجمن معتقد است کھ حکومت نمي تواند بر مبناي عدالت شکل ب
 : این باره موسس انجمن مي گوید

 .... پیدا کنید، یک رھبري کھ بتواند اداره اجتماع کند روي نقطھ عصمت نھ عدالت... اول شما یک افسر، یک پیشوا و رھبر معصوم

شان ... شد ن صوم از خطا با کھ مع ني  ید، او االن ھم مي گویي حکومت اسالمي خوب است، شما آن مصداق حاکم اسالمي را نشان بدھ
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توي  ید  ید، او بیا شان بدھ ند ن بدھید، اوني کھ ھوا و ھوس و حب ریاست و شھرت و غضب و تمایالت نفسي بھ ھیچ وجھ در آن اثر نک
 . میدون ، جلو بیفتد ملت مي افتد بھ خاک پایش، تمام روحانیین قربان خاک پایش میشوند

توان ...  مي  ند ن مي ک کھ خطا  سي داد  عادل گاھي اشتباه مي کند، خون مردم، مال مردم، عرض مردم، ناموس مردم رانمي توان بھ ک
ناه  کھ گ سي  بھ ک مردم را  مال  مردم را  سپرد بھ کسي کھ ھوي و ھوس دارد، باید بھ کسي سپرد ناموس مردم را عرض مردم را جان 

سالمي آن ... انشاء ا... نکند بھ کسي کھ خطا و اشتباه نکند و خالصھ بھ کسي کھ معصوم باشد حاکم ا خدا آن  طف  خدا و ل تعالي بیاري 
ست ناه ا ھر گ صوم از  ست و مع شتباه ا طا و ا ھر خ یھ ا. حاکم الھي کھ معصوم از  ضرت بق لي ا... ح ظم و مان ... االع مام ز ظم ا االع

 ) 24...(ارواحنا لتراب مقدمھ فدا( 

ید  ظران تاك بارزه ي مسلمانان و منت بر م كھ  مھمترین ایراد مطرح در استناد بھ حدیث كنار گذاشتن حجم انبوھي از احادیث و روایات 
 . نموده اند و علم كردن حدیثي است كھ در سند آن نیز تردید است

 : جداي از میزان صحت و سقم آن شھید باھنر پاسخ مي دھد کھ

 » ...قبل از ظھور مھدي) ارواحنا فداه( این در مورد قیام ھاي بداعیھ مھدویت است یعني قیام ھایي بنام مھدي... «

ني . ما در قبال دلیل دوم مبني بر ضرورت وجود معصوم بایستي گفت كھ بحث حکومت در اسالم بحث وظیفھ است مام خمی ضرت ا ح
شان . در کتاب شریف والیت فقیھ در یک فصل بھ طور مفصل بھ بحث پیرامون ضرورت تشکیل حکومت اسالمي مي پردازند) ره( ای

بھ  کام  مھمترین دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمي را ماھیت و کیفیت قوانین اسالم و ضرورت اجراي آن ، نیازمندي اجراي اح
 . مي دانند) علیھ السالم (و امیرالمومنین ) علیھ... صلوات ا(وجود نظام و حکومت، سنت و رویھ رسول خدا

 : ایشان در قبال لزوم انقالب سیاسي مي فرمایند

 » شرع و عقل حکم مي کند کھ نگذاریم وضع حکومتھا بھ ھمین صورت ضد اسالمي یا غیر اسالمي ادامھ پیدا کند«

 : ایشان پیرامون این مسئلھ بھ طرح ادلھ مختلف مي پردازند و من جملھ بحث لزوم نجات مردم مظلوم و محروم را طرح مي نمایند

کھ .  ما وظیفھ داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. ما وظیفھ داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دھیم« ست  فھ ا ین وظی ھم
ید مي فرما ھد و  تذکر مید گوارش  ند بزر بھ دو فرز عروف  صیت م ً «: امیرالمومنین در و نا لوم عو ً و للمظ صما ظالم خ نا لل شمن » کو د

ند؛ و . ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید بارزه کن ستمگران م شروع  نا م ھاي  ستفاده  لبي و ا با انحصار ط ند  سالم موظف علماي ا
سر ببرند بھ  ین . نگذارند عده کثیري گرسنھ و محروم باشند و در کنار آنھا ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت  امیرالمومن

کھ در ) ع( کرده  لزم  ھا م مي فرماید من حکومت را بھ این علت قبول کردم کھ خداوند تبارک و تعالي از علماي اسالم تعھد گرفتھ و آن
 ) 25...(مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند

سان ...  یون ان صدھا میل سعادت  کھ راه  ین راه  ند و در ا مھ بدھ نھ خات ضع ظالما وظیفھ علماي اسالم و ھمھ مسلمانان است کھ بھ این و
 » )26.(است، حکومتھاي ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسالمي تشکیل دھند

یا « ست؟ آ یف چی ست تکل شده ا ین ن اکنون کھ شخص معیني از طرف خدا تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره غیبت تعی
یف  200باید اسالم را رھا کنید؟ دیگر اسالم نمي خواھیم؟ اسالم فقط براي  ست، ولي تکل کرده ا ین  سال بود؟ یا اینکھ اسالم تکلیف مع

ست  ست روي د حالي د با بی ما  برود؛ و  ست  سلمین از د غور م حدود و ث مامي  کھ ت ست  مت این شتن حکو ناي ندا نداریم؟ مع متي  حکو
یم. بگذاریم کھ ھر کاري مي خواھند بکنند مي کن یم؛ رد ن ضا نکن مت . و ما اگر کارھاي آنھا را ام کھ حکو یا این شد؟  طور با ید این یا با آ

مان  تا ز سالم  کھ از صدر ا متي را  کن آن خاصیت حکو ست، ل کرده ا ین ن مت تعی براي حکو یني را  الزم است و اگر خدا شخص مع
ست) ارواحنا فداه(حضرت صاحب  قرار داده ا ھم  بت  عد از غی ید ب بود با جود  قانون و . مو بھ  لم  ست از ع بارت ا کھ ع صیت  ین خا ا

ند. عدالت در عده بیشماري ار فقھاي عصر ما موجود است .اگر با ھم اجماع کنند، مي توانند حکومت عدل عمومي در عالم تشکیل دھ
)27 ( « 

شود  ظر  لذاست کھ با اوصاف گفتھ شده اینکھ نبود معصوم در دوران غیبت سبب این مي شود کھ از تشکیل حکومت اسالمي صرف ن
ندارد سازگاري  مام. چندان با مباني عقلي و شرعي  یدگاه حضرت ا سازي ) ره(در د نھ  ھت زمی تا در ج ند  مي ک یت  عدالت کفا شرط 

 . ظھور و اجراي احکام الھي حکومت اسالمي تشکیل شود

 دیدگاه انجمن نسبت بھ والیت فقیھ *
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شکیل  بھ ت قد  گز معت یران ھر سالمي ا قالب ا قوع ان بل از و یژه ق یھ و بو باني اول من در م ید انج طرح گرد بل  حث ق کھ در ب نھ  ھمانگو
قالب چندان  با ان فاق  یھ ن سطھ روح قت آن بوا چھ حقی حکومت اسالمي نبوده است لیکن موضع آن پس از انقالب کمي نرم تر گشتھ گر

ھاي . روشن نیست با بررسي  کن  ست لی نیز آورده ا ستناداتي را  انجمن مدعي آنست کھ بھ والیت فقیھ معتقد مي باشد و در این راستا ا
 . تبیین مي نمایند متفاوت است) ره(صورت گرفتھ والیت فقیھ انجمن از جھات مختلف با آنچھ کھ حضرت امام خمیني 

ند . والیت فقیھ مورد تایید انجمن در حقیقت ھمان والیت عامھ مراجع است جع والیت دار مھ مرا کھ ھ ھا در عین این یعني اعلم ترین فق
ست. ایشان ھم والیت دارد جع ا یھ مرا نال بق قط از کا ھبري ف شروعیت ر گر م بارت دی جع و . بھ ع ظر مرا ین ن تزاحم ب نان  گاه آ در ن

ست. رھبري بھ بحث تقلید و تکلیف بر مي گردد شده ا . رھبري و پیروي از آن فقط در محدوده تبعیت از مراجع و تقلید از آنھا محدود 
في ) ره(در حالي کھ در والیت فقیھ تبیین شده توسط حضرت امام خمیني موارد اختال شد و در  مي با جع  ناقض والیت مرا یھ  والیت فق

 . نظر ولي فقیھ اولي بر نظر مراجع مي باشد

ست ... است نھ براي جھاد و امر بھ معروف و حکومت و... در دیدگاه انجمن مرجع براي غسل، نماز، و وضو و براي اینھا و رھبري 
حال آنکھ در دیدگاه حضرت امام خمیني) 28)(ریشھ این نگاه در نگاه جدایي دین از سیاست است(لذاست کھ تعارضي ھم با ھم ندارند 

حوزه ) ره( ین  یھ در ا لي فق ست و راي و اصوال از شرایط مرجع داشتن بینش سیاسي و اجتماعي است و اصوال مرجع براي ھمھ اینھا
 . ھا ناقض راي مراجع است

ست یني ا بال . والیت فقیھ مورد تاکید انجمن بیشتر از آنکھ ولي و حاکم جامعھ اسالمي باشد ناظر بر اجراي احکام د ستي در ق عني بای ی
مي ... این دیدگاه متاثر از نظر مرجع انجمن، آیت ا. حکومت ببیند کجا خطاست، جلوي آن را بگیرد مذکِر  یھ را  خوئي است کھ ولي فق

ید. داند مي آ مام . در این دیدگاه دیگر چندان سخن از اختیارات ولي فقیھ بھ میان ن شھ حضرت ا با معني والیت در اندی نیز  یدگاه  ین د ا
 . متفاوت است) ره(خمیني

یل . انجمن ھر گاه سخن از والیت فقیھ بھ میان آورده بسرعت آن را بھ والیت عامھ مراجع سوق داده است بھ عنوان مثال انجمن در اوا
فوق و  جزوه  بھ  جوع  با ر ما  ھد ا انقالب در بیانیھ بھ اعتقاد خود بھ والیت فقیھ تاکید کرد و مخاطبین رجوع بھ جزوه بسوي نور مي د

 . تحلیل آن مشخص مي گردد کھ منظور از والیت فقیھ مورد تاکید انجمن ھمان والیت عامھ مراجع مي باشد

 : در این جزوه چنین طرح مي شود کھ

بھ  خویش را  یت  ستره فعال سمتي از ک ند و اداره ق تفویض اختیار آن است کھ رھبر معصوم بخشي از اختیارات خویش را واگذار مي ک
 ) 29...(دیگران مي سپارد

 : اما بالفاصلھ گفتھ مي شود کھ

یش ) علیھ السالم(و در این ھنگام امام « بت خو شیعھ را در غی مور  مام ا سپرده ز مان  با ای ھدار و  خود نگ ھاي  بھ فق مردم را  ھبري  ر
 » )31)(30.(بدست با کفایت ایشان دادند

مان. انجمن حجتیھ چندان بھ دامنھ اختیارات ولي فقیھ اشاره اي ندارد مام ز فداه (حتي در متن باال آن را بخشي از اختیارات ا ) ارواحنا 
سول « : امام خمیني در کتاب والیت فقیھ مي فرمایند. مغایر است) ره(مي شمارد کھ با نظر امام خمیني  یارات ر مان اخت یھ ھ والیت فق

 : شھید بھشتي در نقد اینگونھ نگاه بھ والیت فقیھ مي فرماید» .را دارد) علیھ... صلوات ا(اکرم

ست حال ا حال .حتي مي نشینیم مسائل زمامداري و حکومت را مي خواھیم با فرمولھاي مربوط بھ مرجعیت معمولي حل کنیم و این م م
 ) 32...(چون فرمولھاي مرجعیت کافي نیست

فت نیز یا سي  قانون اسا براي  شوراي . این گونھ نگاه انجمن بھ والیت فقیھ را مي توان در پیشنھادھاي ایشان  ھاي  شنھادھا فق ین پی در ا
 . نگھبان را مراجع تعیین مي کنند و فرماندھي کل قوا با رئیس جمھور است و رھبري عمال یک دکور و شئ زینتي است

 : پیرامون ولي فقیھ پایان مي دھیم) ره(بخش فوق را با نظر امام خمیني 

صلت «  ین دو خ کھ داراي ا عدالت(اگر فرد الیقي  قانون و  بھ  لم  کھ ) ع یتي را  مان وال مت داد، ھ شکیل حکو ست و ت پا خوا بھ  شد  با
 . در امر اداره جامعھ داشت دارا مي باشد؛ و بر ھمھ مردم الزم است کھ از او اطاعت کنند) ص(حضرت رسول اکرم 
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میر ) ص(این توھم کھ اختیارات حکومتي رسول اکرم  میر) ع(بیشتر از حضرت ا ضرت ا متي ح یارات حکو یا اخت یش از ) ع(بود،  ب
کرم . فقیھ است باطل و غلط است سول ا یر ) ص(البتھ فضائل حضرت ر ضائل حضرت ام شان ف عد از ای ست؛ و ب عالم ا مھ  یش از ھ ب

ھد) ع( مي د فزایش ن متي را ا یارات حکو نوي اخت ضائل مع ضرت . از ھمھ بیشتر است؛ لکن زیادي ف کھ ح یارات و والیتي  مان اخت ھ
مھ ، صلوات ا گر ائ یات و صرف آن در ... رسول و دی گرفتن مال ستانداران،  ین والت و ا شتند ، تعی سپاه دا سیج  تدارک و ب ھم در  علی

نوان لم « مصالح مسلمانان داشتند، خداوند ھمان اختیارات را براي حکومت فعلي قرار داده است؛ منتھا شخص معیني نیست روي ع عا
 . است» عادل

ین ) علیھم... صلوات ا(و ائمھ ) ص(وقتي مي گوییم والیتي را کھ رسول اکرم  داشتند ، بعد از غیبت، فقیھ عادل دارد؛ براي ھیچ کس ا
مھ  قام ائ مان م ھا ھ سالم(توھم نباید پیدا شود کھ مقام فق ھم ال کرم) علی سول ا یھ... صلوات ا(و ر ست) عل قام . ا صحبت از م جا  زیرا این

والیت یعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانین شرع مقدس، یک وظیفھ سنگین و مھم است؛ . نیست، بلکھ صحبت از وظیفھ است
ببرد باالتر  عادي  سان  حد ان یاورد و او را از  گر، . نھ اینکھ براي کسي شان و مقام غیر عادي بوجود ب بارت دی یت«بھ ع مورد » وال

 ... بحث، یعني حکومت و اجرا و اداره، بر خالف تصوري کھ خیلي از افراد دارند، امتیاز نیست بلکھ وظیفھ اي خطیر است

ً یکي از اموري کھ فقیھ متصدي والیت آن است اجراي ...  یھ ) ص(آیا در اجراي حدود بین رسول اکرم. است» حدود«مثال مام و فق و ا
 » )33...(امتیازي است؟ یا چون رتبھ فقیھ پائین تر است باید کمتر بزند؟

 انجمن حجتیھ و اقتصاد *

بع  تامین منا لذا در  بوده  سنگیني  خارج  ند م براي اداره آن نیازم شتھ و  سترده اي دا شكیالت گ از آنجا كھ انجمن حجتیھ قبل از انقالب ت
مان در راس . مالي خود ھیچ حد و مرزي را نمي شناختھ اند عدین ز حزب قا شناخت  تاب در  باقي در ك لدین  ماد ا قاي ع بنابر ادعاي آ

خارج از  كھ  ست  جاري ا سرمایھ داران و ت شان آن دستھ از  ظور ای ند و من انجمن بعضا جمعي از سرمایھ داران و تجار بزرگ بوده ا
سرمایھ . چھارچوب اسالمي و دیني بھ جمع آوري ثروت مشغولند ست  خدمت خوا نیز در  ھداف  شكیالتي ا ین ت كھ در چن ست  طبیعي ا

سھامدار (از سوي دیگر انجمن در تامین منابع مالي خود متمسك بھ سرمایھ داران وابستھ بھ دربار از جملھ خیامي. داران قرار میگیرد
مسئلھ مھمتر . گردیده است و در چنین فضایي انتظار مبارزه و مخالفت با شاه غیرطبیعي بھ نظر مي رسد... و) شركت ایران ناسیونال

مان  مام ز جالس ا ھا م ین مکان کھ در ا فداه(اینكھ در جامعھ اي کھ کوخ نشینان بسیاري وجود داشت انجمني ھا بھ بھانھ ي این ) ارواحنا 
بزرگ و  ساختمانھاي و  ست در  گذارده ا سان  ھاد و فطرت ان حتي را در ن بایي دوستي و را حس زی تشکیل مي شود و یا اینكھ خداوند 

ند صر. تجمالتي مي زیستھ ا لي ع ضرت و كردن ح صر  قت منح كت در حقی ین حر عني ا فداه(م نا  شد) ارواح مي با فھ  شر مر بھ . بھ ق
 ) 34.(اجازه حضور بھ آنھا را نمي دھد) ارواحنا فداه(عبارت دیگر فاصلھ میان محرومین كوخ نشین ومجالس امام زمان

بود مر  ین ا بھ ا یان  سرمایھ داران و بازار یف از دوشمان . نكتھ جالب رغبت  شرعي تكل خت وجوھات  با پردا شد  مي  مان  كھ گ چرا 
 ) 35.(برداشتھ مي شود و آرامش اخروي تامین مي گردد

شد توان وارد آن  مي  شواھد . اقتصاد مورد نظر انجمن از جھات متعدد مورد نقد است لیكن بواسطھ تخصصي بودن بحث ن ما برخي  ا
ین  بھ تبی قدام  كھ ا من جملھ مقابلھ با برخي اقدامات پس انقالب كھ نفع آن بھ عموم مردم مي رسیده و یا برچسب زدن بھ برخي از علما 

 ) 36.(مواضع اقتصادي اسالم مي نموده اند نشان از اختالفات میان دیدگاھھاي اقتصادي آنان مي باشد

 دین عوامانھ *

مي . از جملھ ایرادات تئوریك بھ انجمن ترویج نگاه عوامانھ نسبت بھ دین است سعي  بوده و  ین  نھ از د لي عواما بال دادن تحلی عني دن ی
بھ عبارت دیگر مي كوشیدند میان تقاضا و خواستھ ھا و تمایالت . كردند براي سواالت از برخي مسائل دیني توجیھات عوامانھ بیاورند

 . خودشان با مسائل دین جمع كنند و بھ دین داري كھ مورد قبولشان است برسند

براي  كردن  ست  سفھ در یا فل مرد و  نمود این عمل در درست كردن توجیھات عوامانھ براي برخي فتاوا من جملھ دو برابر بودن ارث 
البتھ بدیھي است . حتي گفتھ مي شود كھ برخي بازاریان تفسیر قرآن و یا فلسفھ احكام مي گفتھ اند. برخي اعمال من جملھ حج بوده است

شده و  تھ  شنفكران گرف سوي رو كار از  ین  جام ا لوي ان كھ ج نھ  ست و ھمانگو سان ا ین شنا صان و د تفسیر قرآن و احادیث كار متخص
شد . ھر قشر دیگري نیز كھ متخصص در این امر نیست نیز چنین است) 37(خواھد شد، البتھ این بھ معني انحصاري كردن دین نمي با

 . صحبت از وجود یك حقیقت حاكم بر قرآن و روایات است كھ تحلیلي ھر كسي بھ معناي صحت آن نیست

ست خواب ا قل  با ن لي  لھ عق جایگزیني اد خواب و  بھ  حد انجمن  یش از  ستناد ب من . یكي دیگر از نشانھ ھاي این امر ا ھاي انج شتھ  نو
مي . سرتاسر پر از نقل خواب و كرامات مي باشد خواب  بھ  خود مستند  مال  یات و صحت اع بات حقان براي اث معمول بوده كھ انجمن 

لي . البتھ بدیھي است كھ ما معتقد بھ كرامات و خواب ھستیم اما سخن در جایگزیني آن بھ جاي ادلھ عقلي است. شده است لھ عق حذف اد
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 . و جایگزیني آن با خواب قدرت تفكر و تعقل را گرفتھ و در نھایت انسانھایي را بھ بار مي آورد كھ ایمان منھاي معرفت دارند

 : منبع

 باشگاه اندیشھ 

 : منابع

 شھید مطھري  -جاذبھ و دافعھ . 1

 شھید مطھري  -قیام و انقالب مھدي . 2

 شھید مطھري  -ده گفتار . 3

 حسن رحیم پور ازغدي  -حسین عقل سرخ . 4

 ) ره(امام خمیني -والیت فقیھ ) ره(مجموعھ بیانات امام خمیني  -صحیفھ نور . 5

 ) ره(حضرت امام خمیني  -منشور روحانیت . 6

 عماد الدین باقي  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 7

 مصاحبھ با عباس سلیمي نمین  6/2/82روزنامھ كیھان . 8

 فتاح غالمي  -سلسلھ مقاالت سایت خبري بازتاب  -شصت سال فراز و نشیب . 9

 رسول جعفریان  -سیاسي ایران  -جریانھا و سازمانھاي مذھبي. 10

 مصاحبھ با سید عباس نبوي  - 3دوره جدید شماره  -ماھنامھ سوره . 11

  59و 58ھمان ص -در شناخت حزب قاعدین زمان . 9

  17/4/1361بھ نقل از مصاحبھ حجت االسالم خوئیني ھا با روزنامھ کیھان 

  6/2/82مصاحبھ عباس سلیمي نمین با روزنامھ کیھان . 10

 سلسلھ مقاالت سایت خبري بازتاب . 11

  6/11/60مصاحبھ با روزنامھ اطالعات 

  37و  36ص  18صحیفھ نور جلد . 12

  131ھمان ص  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 13

 انتشارات ھیئت اھل بیت قزوین  -آخرین سفیر الھي و حکومت جھاني او 

  139ھمان ص . 14

 .) متن حاضر در مقالھ خالصھ نوشتھ فوق است (68تا  61شھید مطھري ص  -قیام و انقالب مھدي . 15

Page 13 of 15

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\46.html



 درسالروز کشتار خونین مکھ مکرمھ و قبول قطعنامھ ) ره(پیام حضرت امام خمیني. 16

  33ھمان ص  -شناخت حزب قاعدین زمان . 17

  29/3/62روزنامھ جمھوري اسالمي 

  79ھمان ص  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 18

  62ص -حاج میرزا محمد تقي اصفھاني  -) تعالي فرجھ... عجل ا(وظیفھ مردم در غیبت امام زمان 

  147ص ) ره(حضرت امام خمیني -والیت فقیھ . 19

  53ص  15جلد  -صحیفھ نور . 20

  110-115اصل اجتھاد در اسالم ص  -شھید مطھري  -ده گفتار . 21

  72و71ص  -) ره(حضرت امام خمیني  -والیت فقیھ . 22
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  109در شناخت حزب قاعدین زمان ھمان ص. 28

 ) نقل بھ مضمون( 20/8/1360بھ نقل از سخنراني شھید ھاشمي نژاد نشریھ خراسان 

  111در شناخت حزب قاعدین زمان ھمان ص . 29

 بھ نقل از جزوه بسوي نور متعلق بھ انجمن 

 ھمان . 30

ست . مثالھاي دیگري را مي توان در کتاب در شناحت حزب قاعدین یافت. 31 من ا ھاي انج یان فعالیت یھ پا ھا بیان مترین مثال از جملھ مھ
 . کھ باز ھم والیت فقیھ را بھ تبعیت از مراجع محدود مي نماید

  113در شناخت حزب قاعدین زمان ھمان ص . 32

  39ص 85بھ نقل از عروه الوثقي ش

  52و51ص ) ره(حضرت امام خمیني  -والیت فقیھ . 33

  265-259ھمان  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 34

 مصاحبھ با سید عباس نبوي  34-31ص  3ماھنامھ سوره دوره جدید شماره . 35
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  265-259ھمان  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 36

  265-259ھمان  -در شناخت حزب قاعدین زمان . 37
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