
 
  

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[

 

 کیهان روزنامه:[]

 ۱۴۰۳ذیقعده  ۴ – ۱۳۶۲مرداد  ۲۲]تاریخ:[ شنبه 

 ۱۱۹۳۹]شماره:[ 

 ۱۸]صفحه[: 

 

 (۳مروری بر دیدگاه و عملکرد انجمن حجتیه )

 انجمن حجتیه و حزب توده

 بخش سوم

اند شان هر موضوعی را که عنوان نمودههای همیشگیها بر اساس خصلتقبل از هر چیز باید تذکر دهیم که انجمنی

 اند نبوده است...آنان مطرح کردهای که کردند که گوئی هیچکس در دنیا به فکر مسالهای مطرح میبگونه

نمودند که اگر انجمن ها طوری تبلیغ میهای اغراق آمیز بهائی... و یا اینکه در مورد مبارزه با بهائیت با بزرگ نمایی

کند. در صورتیکه همه میدانیم بهائیت شاخ و برگ ضعیفی از ها سقوط میحجتیه نباشد همین فردا ایران به دست بهائی

ها همواره در صدد بود که این شجره خبیثه را از بیخ و ها و شهادتمپریالیزم بود و امت ما با تحمل شکنجهدرخت ا

 بن برکند...

انجمن حجتیه چون همیشه، در گذشته هویت خود را در مبارزه تبلیغاتی با بهائیت دیده بود پس از پیروزی انقالب  ...

ولی عصر که بهمراه خود نابودی بهائیت را بهمراه داشت در و قطع شدن دست شیطان بزرگ از مملکت حضرت 

صدد برآمد بجای بهائیت یک جایگزین پیدا نماید و بهترین جایگزین را حزب توده تشخیص داد، و باز هم مثل همیشه 

 ای تبلیغ نمود...این موضوع را بگونه

حزب توده در مقابل سپاه شهرستانها  های هواداران... رسوائی حزب مزدور توده و دستگیری سران آنها و صف

برای معرفی خود یکبار دیگر نشان داد که سربازان گمنام در انقالب اسالمی یک شبه قادرند آنچنان حزب توده را 

توانستند باور ها با یک ربع قرن هرگز بخواب هم نمی)بمانند حزب بهائیت و منافقین( از بیخ و بن برکند که انجمنی

 کنند.

    

 

 

 

 

 

 

 

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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