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 ]روزنامه[ صبح آزادگان

 سیاسی

 ۷۸۲۶ آگوست ۲ – ۷۰۴۶شوال المکرم  ۱۲ – ۷۶۳۱مرداد  ۷۱دوشنبه 

 ۷۴۷۲شماره 

 ۰صفحه 

 

 سیاستگری متشرعین ظاهری

 

 اخیر انجمن ضد بهایی )حجتیه( یریگ موضعنگاهی به علل 

 امام خمینی: یک دستۀ دیگر هم که تزشان این است که بگذارید معصیت زیاد بشود تا حضرت صاحب بیاید.

معدوم رسوخ کرده بود، انجمن ضد بهائیت  یمحمدرضا*چگونه است با وجود اینکه بهائیت در تمامی ارکان دولت 

 کرد. آزادانه فعالیت می

 منحله مشخص شود.* باید چگونگی رابطه سران انجمن با ساواک 

ساختن تبلیغات آنها بوده که  یو خنث* انجمن در گذشته، در رابطه با بهائیت و افشای این حزب ساختۀ دست اجانب 

 امروز دیگر محلی از اعراب ندارد.

 

 قالوا انما نحن مصلحون. االرض یفو اذا قیل لهم ال تفسدوا  -الرحمن الرحیم هللا بسم

 

خطاب به اعضای خویش، تعطیل جلسات و خدمات خود را اعالم کرده است انگیزه  انجمن حجتیه طی یادداشتی

 و طی آن گفتند: بیاناتی است که امام امت در مراسم عید سعید فطر ایراد کردند صدور این یادداشت،

نداشتند. همین ما دیدیم که سعی انجمن بر تبعیت دقیق از خط امام، مقرون به موفقیت نبود بلکه از اساس چنین نیتی ...

گیری و هشدار واداشت. امام هم با اشاره به یک تز  امر بود که پیروان واقعی و صدیق و متعهد خط امام را به موضع

های  بندیها، ناخرسندی خود را از فعالیت و نیز با اشاره به برخی دسته که از جمله تز انجمن نیز بوده است کهنه و غلط

 انجمن نشان دادند.

های دیگر و عوامل عمده آن معاصی هیچ کاری نداشتند، اما نکته  و به معصیت کردند با بهائی مبارزه می فقط ها آن

تواند نسبت به مسائل سیاسی  یک حرکت تبلیغی صحیح نمی" که اکنون به صراحت اعالم میدارد مهم اینکه انجمن

بوده بلکه در خدمت سیاست طاغوت  تفاوت یب که در گذشته، نسبت به مسائل سیاسی، کند یم، فراموش "باشد تفاوت یب

 و نسبت به انجمن خالی از حسن که از سوابق انجمن اطالعات وافی دارند خزعلی االسالم حجتنیز قرار گرفته است. 

سیاسی نداشتند و در طول مسیر، چون فکر  یدو دفکر ایشان قاصر بود »دهند که  شهادت می اند، نظر هم نبوده

که  کنند یماما واقعیات حکایت  «شد. انقالب پیروز شود، اجازه فعالیت سیاسی به افراد انجمن داده نمی کردند نمی

 ها ییبهادر برخورد با  هرگاهاند که  رفته و افراد انجمن رهنمود داشته انحراف سیاسی انجمن از این حدود فراتر می

 دچار گرفتاری شدند، به ساواک محل مراجعه کنند.



 

2 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

در این زمینه، این است مدت ادامه فعالیت این موسسه خیریه دینی و مذهبی و تعلیماتی و تحقیقاتی بزمان  تر ممه مسئله

ارواحنا فداه تعطیل ناپذیر و  عصر یولباشد و اجرای عملیات و مقررات آن تا ظهور حضرت  معینی محدود نمی

 انحالل است. یرقابلغ

 

و توجیهی که برای آن آورده شده،  انحالل است یرقابلغحاکی از این است که انجمن  اش نارسائی رغم یعلجمله اخیر 

خود را تعطیل کرده، و از  خدمات "تمامی جلسات و "نیست. اما اکنون انجمن  بردار یلتعطهای آن  این است که فعالیت

آن استدالل دعوی انحالل پس مطابق  ".وظیفه شرعی در ادامه فعالیت نیست"که  آورد یمقول مؤسس انجمن حجت 

که  گذریم یم به اشارهناپذیری انجمن و خودداری از اعالم انحالل آن فاقد توجیه است.  از این موضوع مهم دیگر 

خویش، بجای آنکه به  "وظیفه شرعی"، برای کسب آگاهی از فقیه یتوالرغم دعوی اعتقاد به  مسئولین انجمن، علی

 سس انجمن رجوع میکنند.ؤوی مراجعه کنند، به مو یا مأذونین از جانب  فقیه یول

 

 رابطه رهبران انجمن حجتیه با ساواک

 توضیح سند

سازمان اطالعات و امنیت تهران. خواهشمند است دستور  ۶۳ ینفرورد ۷۱ -۷۱ هـ ۱۴۷۱۷/۱۴پیرو نامه " شماره 

در نامه پیروی مذکور به عمل خواهند آورد  شدگان یادنفر  پنجاقدام و نظراتیکه نسبت به اعضاء  هرگونهفرمائید از 

این واحد را نیز آگاه سازند. ضمناً چون تجمع نامبردگان جنبه ضدیت با مسلک بهائی را دارد و برابر اطالع حاج 

سازمان اطالعات و امنیت  ۱۷)توالئی( معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش  ذاکر زادهشیخ محمود 

اطالعی در مورد جلسه متشکله را قبل از احضار بقیه از مشارالیه  هرگونهئی دارد، اصلح است تهران همکاریها

 ح استفسار نمائید.

 ناصری - یضدخرابکاررئیس واحد اطالعاتی کمیته مشترک 

 ۶۳فروردین  ۱۶

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


