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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[

 

 اطالعات  :[]روزنامه

 ۱۳۶۱بهمن ماه  ۲شنبه  ]تاریخ:[

 ۱۶۹۲۳]شماره:[ 

 ۲]صفحه:[  

 

 های فراری از ایران  صهیونیستتالش رژیم وابسته عراق برای خارج کردن اموال  

فروش بنیاد، در  آقای حسین برهمند سرپرست كل اموال منقول بنیاد مستضعفان و یکی از اعضای هیات امناء دایره

گفتگوئی با خبرنگار ستاد خبری بنیاد از نقشه رژیم صهیونیستی عراق برای خارج کردن چند قلم عتیقه بسیار گرانبها 

 الملل در ایران جاسازی شده بود، پرده برداشت.  صهیونیسم بینکه توسط عوامل 

وی با اشاره به مصادره خانه حبیب ثابت پاسال در خیابان آفریقا )جردن سابق( در اوایل انقالب اسالمی و پیدا شدن  

سفارت رژیم  یك مجسمه بسیار گرانبها در این محل گفت: وقتی که ما خانه این عامل صهیونیسم را در اختیار گرفتیم،

کردن این محل برای سفارتخانه شد و مرتب به عناوین مختلف برای اجاره   عراق به ما مراجعه کرد و خواهان اجاره

های مختلف   کرد، البته یکی دو کشور دیگر هم در همین زمینه مراجعه کردند و وقتی که محل کردن اصرار می

 ه این موضوع توجه ما را جلب کرد. گذاشتند ک شد، روی این خانه انگشت می پیشنهاد می

دانستیم که چه باید بکنیم و دوست کیست و  عالوه بر این، چون در اوایل انقالب هنوز مسائلمان روشن نشده بود و نمی

گذاشتیم، اما در پی کشف علت هم بودیم. سرانجام مساله خراب شدن   دشمن کدام است، این تقاضاها را مسکوت می

لوم شد که در این خانه یك جاسازی وجود دارد که وقتی خرابش کردیم یك مجسمه طالئی بسیار شوفاژ پیش آمد و مع

اند قیمتی روی آن بگذارند و چند شیئی دیگر که آنها هم در دنیا کم نظیر هستند، بدست آمد و  گرانبها که هنوز نتوانسته

نه اصرار داشت و قیمت زیادی هم پیشنهاد معلوم شد که چرا رژیم صهیونیستی خائن عراق آن موقع برای اجاره خا

 میکرد.

ابسته عراق و آگاهی از این موضوع  سرپرست دایره فروش اموال منقول بنیاد در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم و

خواهیم قضاوت کنیم و قضاوت را بعهده مردم میگذاریم، ولی   گفت: ما نمی می خواسته محل را اجاره کند یا خیر؟

ها روی این محل انگشت می گذاشتند و حاضر بودند اجاره سنگینی بابت آن بپردازند، قضیه   ا بین همه خانهاینکه آنه

 کند.  را روشن می

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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