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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[

 

 المللیبین]روزنامه:[ ایران تایمز 

 ۱۳۶۷خرداد  ۲۷جمعه  ]تاریخ:[

 ۱۸ ]شماره:[

 

در خون  ،وطن در دل است یدوست خاک،در  و نهدر آب است نه ش یدوست ،است نیزم یکالم رو ترینیمعنووطن »

 «هرمان هسه» «.رودیم نییاست که در تن ما باال و پا یادهنده اتیهمان ح دیاست و شا

 «.تیبهائ»مبارزه با  «:هیانجمن حجت»

بحث شد و  «هیانجمن حجت» رامونیپ گریبار دکی یاسالم یدوره دوم مجلس شورا یجلسات علن نیدر آخر -تهران

 .انجمن صحبت کردند نیمخالف و موافق درباره ا ندگانینما

د اعد در« هیحجت نانجم»نام  یرانتفاعیمدارس غ تأسیس حهیاز آنجا آغاز شد که در ال «هیانجمن حجت»بحث بر سر 

 .آورده شده بود یرقانونیو غ «منحرف یهاگروهک»

در »خواند و گفت  «منحرف»را  «هیانجمن حجت»گروه  یاخامنه یعل دیمشهد و برادر س ندهینما یاخامنه یهاد دیس

 «.اندکرده یانقالب را نف یاسیو س یمبارزات اسالم هاآن ،ستین دیترد یاذره هایناانحراف 

 نیکه ما بزرگتر گفتندیم هاینا»اشاره کرد و گفت  هیانجمن حجت تیساوه به سابقه فعال ندهینما یساوج یموحد

 «.میکن تیاست که مبارزه با بهائ نیا میکه امروز دار یافهیوظ

 وجهیچهتا به  یبود که حت نیا کیتاکت ،کرده بود کتیکی اتخاذتا» تیمبارزه با بهائ یبرا «هیانجمن حجت»گفت  یساوج

را موافق نشان بدهند تا بتوانند با  انکنند که خودش یهم سع یدر موارد یشاه و عوامل شاه مبارزه نکنند و حت میبا رژ

 «.مبارزه بکنند تیبهائ

انجمن » یاز اعضا یبرخ یبه گفته و «داشت اریبس تیفعال رانیبعد از انقالب در ا هیانجمن حجت»گفت  یساوج

 .اندداشته افتیهم در «یپیسرتدرجه » یاسالم یدر نظام جمهور «هیحجت

از  یاعده طورینهم ،هستند هینگهبان عضو انجمن حجت یشورا یکه اکثر اعضا گفتندیم هایاتودهوقت کی» او گفت

 «.نهیکاب رانیوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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