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با كاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت 

آقاي شاهمرادي از قائم شهر طی نامه ای پرسش هايی به شرح زير مطرح كرده اند كه 
به اجمال پاسخ داده می شود: 

... در س��ايت بني��اد تاريخ پژوهي و دانش��نامه انقاب اس��امي نقل ك��رده بودند كه 
حضرتعالي در پيشواي ورامين در يك نطق، خطر فرقه مشائيه را ذكر كرده ايد؛ خواستم 
بپرسم كه فرقه مش��ائيه در كجا به  عمل آمده و سرچشمه آن كجاست؟ و چه عملياتي 
را مي خواهد انجام دهد؟ آيا اين درس��ت اس��ت كه مي گويند آقاي احمدي نژاد و آقاي 
اسفنديار مشايي در انجمن  ضد بهايي ها هستند؟ آيا آقاي احمدي نژاد با بني صدر يكي 
است؟ اين سؤال هم داشتم كه در انتخاب رئيس جمهور چه كساني را بايد رأي داد و چه 

اشخاصي را رأي ندهيم. از راهنمايي كه مي فرماييد متشكر مي شوم... 
جناب آقاي شاهمرادي 

درباره پرسش نخست جنابعالي پيرامون ريش��ه فرقه ای كه در ايران به فرقه مشائيه 
معروف شده و اغراض و اهداف و برنامه هاي آن ش��ايد هنوز براي اظهار نظر زود باشد؛ 
تاريخ در آينده پرده ها را كنار خواهد زد و ماهيت اين فرقه مرموز را به درس��تي آشكار 
خواهد كرد. در مورد پرسش دوم آن جناب درباره وابستگي نامبردگان به انجمن حجتيه 
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هر چند جناب محمود احمدي نژاد در يك مصاحبه تلويزيوني آن را تكذيب كرد ليكن با 
نگاهي به عملكرد شماری از منسوبان به ايشان كه پست های مهمی نيز در دولت دهم در 
اختيار داشته و دارند و بهانه پاره ای از نامهربانی های رئيس جمهور بعد از فتنه 88 شدند،  
ويژگي هاي انجمن حجتيه را در باورها، ديدگاه ه��ا، گفتارها و كردارهاي آنان مي توان 

ديد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 
1. انجمن حجتيه به رغم اينكه به ظاهر از امام زمان)صلوات اهلل عليه( فراوان دم مي زند و 
در هر سخن و كامي از آن حضرت ياد مي كند، در عمل فرامين و دستورهاي آن حضرت 
را برنمي تابد و تاش دارد كه واليت و فقاهت را كنار بزند و تز اسام منهاي روحانيت را 

دنبال كند و پيروان خود را در گام نخست خودسر و ضد علما و فقها پرورش  دهد.1
2. حجتيه اي ها در عمل از اسامي پيروي مي كنند كه با انديشه خرافي، ارتجاعي و غير 
منطقي آميخته است و با خرد و منطق هم خواني ندارد؛ برخي از آنان مدعي اند كه نخود 
خام در كف دستشان در ظرف چند دقيقه سبز مي شود!2 درخت خشك شده را سرسبز و 
خرم مي كنند! و امروز نيز ادعا دارند كه هاله اي از نور گرداگرد سرشان حلقه مي زند! و... 
3. انجمن حجتيه سياست را كار سياستمداران مي داند و علما و روحانيان را رخصت 
دخالت در سياست نمي دهد! و بر اين نظر است كه كار قيصر را به قيصر بايد واگذار كرد. 
اكنون برخی از جريان های انحرافی كه در دولت دهم ريش��ه دارن��د معتقدند كه ما در 
عصر ظهور صغری هستيم و ديگر به نواب عام امام زمان كه فقها هستند نيازی نداريم و 

روحانيت بايد از سياست كنار رود. 
4. انجمن حجتيه مخالف وحدت سني و شيعه و امت اسامي است. اين گروهك در پي 
پيروزي انقاب اسامي تاكنون با بكارگيري شگردهاي شيطاني مانند نوشتن شعارهاي 
اهانت آميز و اختاف برانگيز بر روي ديوارهاي مس��اجد اهل تسنن در زاهدان و برخي 
مناطق ديگر، سوء اس��تفاده از سالروز شهادت حضرت فاطمه)س��ام اهلل عليها( و به راه 
انداختن يك سلسله برنامه هاي اختاف برانگيز در روز شهادت آن بانوي بزرگوار تاش 
گسترده اي را در راه شعله ور س��اختن آتش اختاف ميان برادران شيعه و سني دنبال 
مي كنند. اين سياست ننگين اكنون با مطرح كردن »اسام ايراني«، »مكتب ايراني« و 
يك سلسله شعارهاي نژادپرستانه، و بي تفاوتي در برابر بيداري اسامي كه سراسر منطقه 
را فرا گرفته است و به كار بردن بيداري انساني به منظور گريز از تعبير »بيداري اسامي« 

1. درباره انجمن حجتيه و عملكردهاي آن رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1382، 
ج3، ص161-173. 

2. اين ادعا را رهبر فرقه انجمن حجتيه در سال 1340 در مدرسه مروی در باالی منبر بر زبان آورد. 
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نشان از آن سياست شومي دارد كه انجمن حجتيه دنبال مي كند. 
5. انجمن حجتيه براي گريز از اصل واليت فقيه مي كوشد برخي از عناصر سرسپرده 
به اين انجمن را قداست بخشد و چهره اي فراانساني به آنان بدهد و هر گاه شرايط اقتضا 
كند باب و بهايي بسازد و مهدي موعود بتراشد و امروز اين شگرد در فرقه مشائيه آشكارا 

پيگيري مي شود. 
6. انجمن حجتيه با آرمان هاي امام خميني مبارزه اي آشتي ناپذير دارد و در درازاي اين 
سي و اند سالي كه از انقاب اسامي مي گذرد از هيچ توطئه و ترفندي در راه به زير سؤال 
بردن خط امام دريغ نورزيده است. اكنون نيز اين سياست امريكايي را با شعار »دوستي با 
ملت اسراييل« و اعام اينكه »دوران اسام گرايي به پايان رسيده است«!! دنبال مي كنند. 
مقايسه اسام با اسب و اسام خواهان به اسب سواران در برابر فضانورداني كه با سرعت 
مافوق صوت حركت مي كنند سخن كفرآميزي است كه بي ترديد از زبان يك مسلمان 
باورمند به آيين محمد)صلوات اهلل عليه( جاري نمي شود؛ اما از دوستان ملت اسراييل و 

پيروان اسام ايراني و در واقع امريكايي جز اين انتظاري نيست. 
امريكايي ها و صهيونيس��ت ها همه نيرو و توان خود را ب��ه كار گرفته اند تا اين دروغ را 
در اذهان پديد آورند كه دوران اس��ام مداري پايان يافته و امروز ديگر اسام نمي تواند 
پاس��خگوي معضات جهاني باش��د. از اين رو، در همان س��ال آغازين پيروزي انقاب 
اسامي حسن نزيه از پايه گذاران »نهضت آزادي« در يك سخنراني در جمع حقوق دانان 
اعام كرد كه »اسام توان اداره جامعه را ندارد«! به دنبال او ديگر سرسپردگان به امريكا 
مانند كديور و حسين حاج فرج دباغ )معروف به عبدالكريم سروش( سخنان همساني 
بر زبان آوردند؛ امروز نيز عناصر ورشكس��ته و بي آبرويي از اين دس��ته كه متأسفانه در 
دولت دهم ريشه دارند و منشأ اختاف و انحراف دولت از اصول مسلم نظام هستند آن را 
نشخوار مي كنند تا از اين راه به امريكا چراغ سبز نشان دهند و براي فردايي كه ديگر در 
ايران و در ميان ملت ايران جايي و جاي پايي ندارند بتوانند به آغوش امريكا پناه ببرند و 

با جن گيري و رمالي و جادو و جنبل اسام امريكايي را پاس بدارند. 
7. حجتيه اي ها هيچ گاه مشكلی و مسئله اي با شيطان بزرگ و استكبار جهاني ندارند. 
البته گاه و بي گاه براي فريب، ژست ضد امريكايي مي گيرند. فرقه ای كه بعد از فتنه 88 
معروف به فرقه مشائيه شده اس��ت در نهمين دوره رياست جمهوري بي محابا به امريكا 
مي تاختند و امروز براي نزديك شدن به آن ابرجنايتكار زمينه چيني مي كنند. فراموش 
نكنيم كه، ديگر فرصت طلبان و مقام پرس��تان مانند »مجم��ع روحانيان مبارز«! حزب 
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مشاركت، حزب اعتماد ملی و ديگر احزاب دولت ساخته نيز اين شيوه و شگرد را تجربه 
كردند و جز بي آبرويي در ميان ملت از اين ترفند طرفي برنبستند. 

آنچه در باال آمد تنها بخش ها و گوشه هايي از انديشه هاي ضد اسامي انجمن حجتيه 
و هواداران آن است كه ملت بيدار و هوشيار ايران از آن آگاهي دارند. اكنون جنابعالي با 
توجه به اين ويژگي هاي انجمن حجتيه خ��وب مي توانيد حجتيه اي ها و عناصري را كه 

در خط اين گروهك حركت مي كنند، بشناسيد. 
پرسش ديگر جنابعالي در مورد تفاوت ها و مشابهت هاي جناب آقامحمود احمدي نژاد 
با آقاي بني صدر است؛ تنها تفاوت آشكار ميان اين دو را سخنگوي اين دولت بيان كرد 

آنجا كه گفت: بني صدر آقازاده بوده و احمدي نژاد آهنگرزاده است!!1 همين. 
اما مشابهت هاي فراواني وجود دارد كه بازگو كردن تفصيلی آن در مجال اين پرسش 
و پاسخ نيست، ليكن اهم اين مشابهت ها را می توان در مس��ائل زير خاصه كرد مانند 
منيت و كيش ش��خصيت در رفتار و گفتار، پش��ت كردن به واليت فقيه، گريز از اسام 
ناب محمدی)ص( و دم زدن از اسام ليبراليستی و اسام ايرانی، قانون گريزی، تفاوت 
در حرف و عمل، تاش در راه تش��كيل حكومت مادام العمر، تكيه بر عناصر بدسابقه و 
مسئله دار، دور شدن از مردم و نزديك ش��دن به گروه و باند، پشت كردن به آرمان های 

انقاب اسامی و چراغ سبز نشان دادن به دشمنان قسم خورده انقاب اسامی و... 
ما پيش از آنكه ويژگي هاي يك كانديد اصلح را بازگو كنيم بايس��ته است اين نكته را 
يادآور شويم كه سه دس��ته و باند از دهمين دوره رياست جمهوري تاكنون از آزمايش و 
امتحان نتوانستند سربلند و روسفيد بيرون بيايند و در نتيجه رفوزه شدند. در انتخابات 
يازدهمين دوره رياست جمهوري چه بسا افرادي از آن باندها و جريان ها به صحنه بيايد 

و كانديد شود. ما بايد هوشيار باشيم و از رأي دادن به آنان خودداري كنيم: 
الف. افراد وابس��ته به جناب هاشمي رفسنجاني كه با نامه سرگش��اده و گستاخانه به 
رهبري آتش فتنه را ش��عله ور كرد و باند او در برابر اين ناجوانمردي هيچ گونه واكنش 

منفي از خود نشان ندادند و ناخرسندي از آنان ديده نشد. 
ب. افراد و گروه هايي كه در برابر فتنه ش��وم امريكايي- صهيونيستي سال 88 دم فرو 
بستند و از آن فتنه خانمانسوز و استقال بر باد ده اظهار انزجار نكردند و بلكه با سكوت 
خود آن را تأييد كردند. فراموش نكنيم كه فرمودند: السكوت اخوالرضا من لم يكن معنا 

كان عدوا لنا. 

1. خبرگزاری فارس، 1391/12/16. 
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ج. افراد و گروه هايي كه به نوعي با فرقه مشائيه و حلقه انحرافي در ارتباط  هستند و از 
پشتيباني آنان برخوردار ند. 

اين سه دس��ته در تضعيف مقام رهبري و به انزوا كش��اندن خط امام و كمرنگ كردن 
آرمان هاي انقاب اس��امي در مس��ير مش��تركي حركت مي كنند و اگ��ر در انتخابات 
يازدهمين دوره رياس��ت جمهوري دست رد از سوي ملت بر س��ينه آنها زده نشود و در 
انتخابات- خداي نخواسته- جاي پايي پيدا كنند آسيب هايي به مراتب سنگين تر از امروز 

و ديروز به نظام جمهوري اسامي وارد مي كنند. 
در دوره آينده انتخابات رياست جمهوري، كانديد اصلح با تجربه از گذشته ها بايستي 

اين ويژگي ها را داشته باشد:
1. داشتن س��ابقه روش��ن و خالی از ابهام در دفاع از آرمان های انقاب اسامی و امام 
خمينی به خصوص در مقاطع حس��اس تاريخ انقاب اس��امی مانند جري��ان نفاق و 
بنی صدر و منتظری، دفاع مقدس، مبارزه با امريكا و رژيم صهيونيستی، دفاع از فلسطين، 

فتنه 88 و جريان های انحرافي اخير؛
2. تعبد نسبت به اصل واليت فقيه و قانون اساسی جمهوری اسامی ايران؛ 

3. داش��تن برنامه های ش��فاف و به دور از ش��عار در خصوص حل مشكات سياسی، 
اقتصادی و فرهنگی كشور به خصوص در شرايط تحريم؛

4. داشتن مواضع روشن و خالی از ابهام در مورد وابستگی باندی، جناحی و قبيله ای؛
5. تأمل هوش��مندانه نس��بت به گروه ه��ا، جريان ه��ا و اطرافيانی كه ب��رای كانديد 

رياست جمهوری فعاليت انتخاباتی می كنند؛ 
6. تأمل هوش��مندانه نسبت به حساس��يت داوطلب رياس��ت جمهوری در استفاده از 

امكانات دولتی و عمومی در تبليغات انتخاباتی؛ 
7. تأمل هوش��مندانه نسبت به حساس��يت های داوطلب رياس��ت جمهوری پيرامون 
اعتقادات اس��امی، اجرای احكام اس��امی در جامعه، پايبندی به باورها و ارزش های 

مذهبی و ملی مردم؛ 
8. تأمل هوشمندانه پيرامون ديدگاه دشمنان قس��م خورده ملت ايران مانند امريكا، 
انگليس، صهيونيس��م، منافقين، سلطنت طلب ها و س��اير ضد انقابيون داخل و خارج 

نسبت به فرد داوطلب رياست جمهوری. 


