
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 (ایرنا ی )اسالم یجمهور یخبرگزارسایت:[ برگرفته از ]

 ۱۳۹۷شهریور  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 (۵اعدام ها )روایت صلواتی از برکناری خلخالی، الجوردی و 

... 

 :بخش پایانی گفتگوی گروه پژوهش ایرنا با این فعال ملی مذهبی در پی می آید

 ایرنا: درباره فعالیت انجمن حجتیه چه می دانید؟

صلواتی: آنها قبل از انقالب برای مبارزه با بهاییت شروع به کار کردند. جوان های این فرقه تعهد می دادند که در 

ند. فرقه این تعهدات را به اطالع ساواک می رساند و می گفت اینها در سیاست دخالت نمی کنند سیاست دخالتی نکن

 .. .شما هم مزاحمشان نشوید

نفر از این انجمن حجتیه هایی وجود داشتند. من خودم تعهدی که این ها داده بودند را دیدم.  ۶۰، ۵۰در اصفهان 

ی برخی شان را نشان می داد. ساواکی ها می گفتند »شما ما »رضوی« نامی در ساواک بود که در جلسات بازجوی

ساواکی ها را متهم به بی دینی می کنید ببینید ما این ها )انجمن حجتیه ها( را آزاد گذاشته ایم که آزادانه همه جا 

ضد نظام سلطنتی و اسالم( را تبلیغ کنند. ما با توطئه و اقدام علیه امنیت ملی مخالفیم. ما با حرکت )سخنرانی و دین

 «.شخص اعلیحضرت مخالفیم

قبل از انقالب یکبار در یزد چند تن از انجمن حجتیه نزد من آمدند و تقاضای وقت مالقاتی با آیت هللا صدوقی داشتند. 

آنها پیش صدوقی رفتند و گفتند جلسه خصوصی است. بعد که از جلسه بیرون آمدند از یکی شان درباره محتوای جلسه 

 .م پاسخ داد: درباره آینده کشور و حکومت اسالمی بودپرسید

آنها قبال به خود امام هم اهانت می کردند. ولی کم کم به اوایل انقالب که رسیدیم و دیدند که انقالب دارد پیروز می 

 .شود وارد گود شدند و زمزمه مرگ بر شاه و درود بر خمینی راه انداختند

اطالع پیدا کردم که این ها قصد نفوذ دارند و می خواهند در اصفهان تمام مدیریت کل و بعد از پیروزی انقالب 

 .روسای بخش های دولتی از آنان باشد

برای مثال کمیته خادمی که قبال آن را نام بردم به خانه بهایی ها می ریختند و کتاب و اسنادشان را می بردند. آنها 

 .کردندمجموعه عظیمی از کتب بهاییت را جمع 

من می خواستم بعد از انقالب در یزد بمانم اما صالح دیده شد من به اصفهان بیایم. وقتی فرماندار اصفهان شدم این 

 ... .سرو صداها خوابید

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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