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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[

 

 [ آزادگان:]روزنامه

 ۱۴۰۵ االولیجماد ۱۸ -۱۳۶۳بهمن  ۲۰شنبه ]تاریخ:[ 

 ۱۴۵۹]شماره:[ 

 ۱۶]صفحه:[ 

 

مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را  نیترعمدهرئیس مجلس شورای اسالمی مسائل مربوط به جنگ و 

 تشریح کرد.

اینها )انجمن حجتیه( االن فعالیت رسمی بعنوان انجمن حجتیه ندارند. البته افراد آنها ممکن است بخواهند افکارشان ...

 ی این آقایان عیب آنچنانی ندارند که مجازات شوند.را ابراز کنند ول

اینها در گذشته قبل از پیروزی انقالب با مبارزه موافق نبودند با آن مخالفت میکردند آنها فکر میکردند در همان محیط 

در اختیار مسلمانان بود قناعت  هامدرسهزمان رژیم پهلوی باید به همان امکانات کمی که در مساجد، گورستانها و 

 فقط در مورد عبادات و اخالقیات حرف زد. ؛ وکرد

و کارشان با رهبری مبارزه همراه  کردندینمکسانی که در گذشته با انقالب همراهی  طبعا  بعد از پیروزی انقالب 

بعد از آنکه امام اظهار عدم رضایت فرمودند اینها چون مسلمان  ؛ ومتشکل، مشکل بود صورتبهنبود. ادامه کارشان 

و ما هم خبری  اندکردهبودند اعالم توقف کردند اعالم انحالل صریح نکردند اما گفتند که همه کارهایشان را متوقف 

ه با بهائیها بود مهمترین هدف آنها در زمان شاه مبارز اصوال  در مورد فعالیت تشکیالتی و حرکت سیاسی آنان نداریم. 

چون امریکائیها حاکم بودند و بهائیت هم یک جریان امریکائی اسرائیلی است بنابراین بهائیها میدان فعالیت وسیعی پیدا 

میشود مبارزه  زیآممسالمتکرده بودند انجمن حجتیه در آنزمان فقط با بهائیها مبارزه میکرد و فکر میکرد که بصورت 

اه بهائی بود بعضی از وزرای زمان شاه بهائی بودند. با خود شاه مخالفتی نداشتند و پزشک مخصوص ش مثال  کرد 

با بهائیها مبارزه کرد ما این فکر را قبول نداشتیم و معتقد بودیم که اشتباه است حاال در نظام  شودیمفکر میکردند که 

برای کارهایشان هم  یانهیزمز منتفی است و جمهوری اسالمی که دیگر بهائیها میدانی ندارند ایده اصلی تشکل آنها نی

معلم هستند و یا در جاهای دیگر و ادارات  –ندارند بسیاری از اینها اکنون در نظام جمهوری اسالمی شاغل هستند 

 ..کار میکنند کسی هم مزاحم آنها نیست آنها هم مزاحمتی برای جمهوری اسالمی ندارند خدمت هم میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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