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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 المللی ایران تایمز بین ]روزنامه:[

 ۳۱۳۱جمعه سوم اسفند  :[خی]تار

 ،۳۹۶سال چهاردهم، شماره  – ۵صفحه 

 نشریه مستقل ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

 هاشمی رفسنجانی:

 «کنند ها در مشاغل معلمی و در اداره ]ادارات[ به جمهوری اسالمی خدمت می بهایی»

در نظام جمهوری اسالمی  ها سرویس خبری ایران تایمز: رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که بهائی –تهران 

ها هم  بهایی»وی گفت: « کسی هم مزاحم آنها نیست.»کنند.  شاغل هستند و در مشاغل معلمی و در ادارات کار می

 «کنند. مزاحمتی برای جمهوری اسالمی ندارند و خدمت هم می

فاع که در یک مصاحبه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی و نماینده آیت اله خمینی در شورای عالی  د

« کیو دو»گفت به نماینده خبرگزاری ژاپنی  مطبوعاتی اخیر خود به سئواالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می

عنوان انجمن حجتیه ندارند،  ها اآلن فعالیت رسمی به این»سئوال کرد گفت: « انجمن حجتیه»که از وی درباره وضع 

 «چنانی ندارند که مجازات شوند. افکارشان را ابراز کنند ولی این آقایان عیب آن البته افراد آنها ممکن است بخواهند

ها درگذشته، قبل از  این»در دوران رژیم سابق گفت: « انجمن حجتیه»های  هاشمی رفسنجانی با اشاره به سابقه فعالیت

کردند در همان محیط زمان رژیم  کردند، آنها فکر می پیروزی انقالب با مبارزه موافق نبودند و با آن مخالفت می

ها در اختیار مسلمانان بود قناعت کرد و فقط در مورد  پهلوی باید با همان امکانات کمی که در مساجد و مدرسه

 «عبادات و اخالقیات حرف زد.

بارزه کارشان با رهبری م»کردند و  نماینده آیت اله خمینی در شورایعالی دفاع گفت کسانیکه با انقالب همراهی نمی

صورت متشکل فعالیت داشته باشند. او گفت بعد از اظهارات آیت اله خمینی درباره حجتیه  توانستند به نمی« همراه نبود

نکرد « اعالم انحالل صریح»وی تأکید کرد که گروه انجمن حجتیه « آنها چون مسلمان بودند اعالم توقف کردند.»

 «در مورد فعالیت تشکیالتی و حرکت سیاسی آنان نداریم.ما هم خبری »هذا گفت: بعد از اعالم توقف  مع

اصوالً »ها را مطرح ساخت و گفت:  هاشمی رفسنجانی سپس ارتباط گذشته اعضای گروه حجتیه درم بارزه با بهایی

یی ها حاکم بودند و بهائیت هم یک جریان آمریکا ها بود چون آمریکائی ترین هدف آنها درزمان شاه مبارزه با بهایی مهم

 «ها میدان فعالیت وسیعی پیداکرده بودند. اسرائیلی است؛ بنابراین بهایی –

کرد او با  می« مسالمت آمیز»در رژیم گذشته با بهائیت مبارزه « انجمن حجتیه»رئیس مجلس شورای اسالمی گفت  

گفت: « دند.بعضی وزراء زمان شاه بهایی بو»بهایی بود و « پزشک مخصوص شاه»اشاره به اینکه دکترایادی 

ها مبارزه کرد  شود با بهاءی آنها فکرمیکردند که می»و افزود: « اعضای انجمن حجتیه با خود شاه مخالفتی نداشتند.»

 «ما این فکر را قبول نداشتیم و معتقد بودیم که اشتباه است.

ی با عنوان کردن اینکه و« میدانی ندارند»ها در رژیم جمهوری اسالمی  رئیس قوه مقننه جمهوری اسالمی گفت بهایی

ها اکنون در نظام جمهوری اسالمی  بسیاری از این»شده است گفت: « منتفی»ها در ایران  بهایی« ایده اصلی تشکل»

شاغل هستند، معلم هستند و یا درجاهایی دیگر ادارات کارمیکنند. کسی هم مزاحم آنها نیست و آنها هم مزاحمتی برای 

 «کنند. ت هم میجمهوری اسالمی ندارند و خدم

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


