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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۳۱۳۱مرداد  ۳۹ -۳۹۹۱اوت  ۹ :[تاریخ]

  ۳۳۹۱۳ ]شماره:[

 

 نطق پیش از دستور امروز در

 تشریح کرد ۳۱۳۱موحدی ساوجی برخوردها و نظرگاههای رئیس انجمن حجتیه را در سال 

 -سرویس سیاسی کیهان

 جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی بریاست محمد یزدی نایب رأس مجلس تشکیل شد

جنگ و انجمن حجتیه و استعفای وزرا بازرگانی  های یروزیدر این جلسه موحدی ساوجی نماینده ساوه در رابطه با پ

 و کار سخنانی ایراد کرد...

... موحدی ساوجی در رابطه با تشکیالت انجمن حجتیه گفت: سپاس خداوند متعال را که تشکیالت انحرافی انجمن 

بازگشت را بروی  حجتیه را نیز افشا کرد. ما همه اعضا و هواداران سابق این انجمن را با یک چوب نمیرانیم و راه

اند که مسلمان و مخلص و مقلد حضرت  مناطق و شهرها کسانی بوده یا . در میان این هواداران در پارهبندیم یآنها نم

 خبر و غافل. اند و از تشکیالت و مدیریت انجمن بی امام بوده

ه در بندرعباس در ماه بود که بند ۸۹ یها حدود سال ۳۱۳۱اواخر  یها در سال کنم یعنوان نمونه عرض م من به

رمضان برای تبلیغ رفته بودم در آنجا با رئیس انجمن حجتیه آقای حلبی برخورد کردم. در یک روز تا ظهر که با 

ایشان در رابطه با مسائل اجتماعی، مبارزه و انقالب و مسائل سیاسی و رژیم گذشته صحبت میکردم بنده به عینه دیدم 

ان نسبت به رژیم سابق بهیچوجه نه بدبین بود ونه مخالف بود بلکه میگفت ما برای و با دو گوش خود شنیدم که ایش

و پشت به انقالب و حرکت انقالبی مردم و نهضت اسالمی به  شکنیم یاش را م آوریم و نه کوزه رژیم نه آبی برایش می

براین آنچه که محکوم است را هم داد بنا یزیآم مطالب و کلمات اهانت یامام بسیار مخالف و بدبین و حت یرهبر

ها و جوانها و  مدیریت این انجمن است آنچه که محکوم است تشکیالت و کسانی هستند که در رأس این تشکیالت بچه

 افراد را بسوی یک اسالم بسیار سطحی و افکار سطحی سوق میدادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


