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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[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۲۶۳۱اسفند ماه  ۱۲یکشنبه ]تاریخ:[ 

 ۲۵۱۷۱ ]شماره:[

 ۶]صفحه:[ 

 

 و نمایندگان فرهنگی این وزارتخانه مقام قائماالسالم خاتمی وزیر ارشاد اسالمی، در دیدار با حجت

 ای بدنیا معرفی کنند، اما مردم محروم دنیا با ما هستند.خواهند ایران را بصورت زنندهمی ها دولتامام: امروز 

این وزارتخانه، بهمراه نمایندگان  مقام قائممحمود بروجردی، االسالم محمد خاتمی وزیر ارشاد اسالمی و آقای حجت

فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی در خارج از کشور صبح دیروز بحضور امام خمینی، رهبر انقالب و بنیان گذار 

جمهوری اسالمی ایران رسیدند، در این مالقات ابتدا وزیر ارشاد اسالمی گزارشی از اوضاع جاری این وزارتخانه و 

سائل نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی را به استحضار امام امت رساند، آنگاه امام خمینی طی سخنانی م

 خطاب به آنان فرمودند:

ای خواهند ایران را بصورت زنندهها میامیدوارم شما بتوانید چهره اسالم را، آنگونه که هست نشان دهید امروز دولت

بینند و یا وقتی گروهی و سازمانهای آنچنانی، وقتی پیروزی ایران و اسالم را میهای بدنیا معرفی کنند. رسانه

کنند و ادعا میکه عراق آنهمه ظلم بما کرده است، به دروغ مساله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می فهمند می

گویند زنان آبستن را در حتی میگری زندانند، ها در ایران هیچ آزادی ندارند. و آنها بخاطر بهائیکنند که بهائی

ها خواهند، بگویند ولی شما بدانید مردم محروم دنیا یعنی آنهائی که وابسته به دولتکشند. آنها هرچه میخیابانها می

اش را به همه نشان میدهد. ما هم باید هر کداممان نیستند، با ما هستند و باالخره اسالم راه خودش را باز نموده و چهره

ندازه قدرتمان سعی کنیم تا در راه تحقق اسالم قدم برداریم. امیدوارم همه خصوصا وزارت ارشاد بیشتر از به ا

دیگران زحمت بکشند تا همه را ارشاد نمایند، انشاءهللا موفق شوید تا به این کشوری که از حیث فرهنگی هم 

 داد خدمت کنید.نمی در سابق برای اصالح و ارشاد کاری انجام کس هیچبود و  افتاده عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


