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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[

 

 خبرگزاری تسنیم ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷ آذر  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 امام)ره( ینیبشیو پ نیاز منافق یمرحوم منتظر یبانیپشت | نینمیمیسل ادداشتی

در    ران،یا خیتار نیدفتر مطالعات و تدو ریمد ن،ینمیمیعباس سل ،میتسن یخبرگزار یاسیگزارش گروه س به... 

اشاره   یانکته حی" به تشر۶۰و دهه  یمنتظر هللاتیآ تیبا اشاره به مناظره دو هفته گذشته خود درباره "ب یادداشتی

 یمرحوم منتظر یهامطرح کرده بود و آن هم کمک ظرهدر منا ،یشاگرد مرحوم منتظر ،یاالسالم لطفکرد که حجت

 .بعد انقالب بوده است هاییو بها نیمنافق یهابه خانواده

 :است ریبه شرح ز نینم یمیسل ادداشتی متن

)از  یلطف یمجتب  ی برگزار شد، آقا رانیا خیتار نیکه در دفتر مطالعات و تدو یامناظره انیگذشته در جر هفته

که به جرم   یانیو بهائ نیمنافق یهابه خانواده یهللا منتظر تیآ یها( تالش کرد به کمکیهللا منتظر تیمسئوالن دفتر آ

 .بدهد یانسان نبهج بردند،ی در زندان به سر م لیاسرائ یبرا یجاسوس

 یهللا منتظر تی"شاگرد آ شودیم رفتهیپذ یمحفل عموم کیرسماً و در  یارتباط نیاست که وجود چن  یبار نیاول نیا

  انیتوسط اطراف نیاز ا شیاشاره کرد که پ هاییبها یخلق و حت نیبه مجاهد یهللا منتظر تیبه کمک کردن آ یدر نشست

 ..".شدیگفته نم یهللا منتظر تیآ

معاند  اناتیبا جر یهللا منتظر تیمرحوم آ تیب یوندهایکه در آن نسبت به پ یو اذعان یلطف  یسخنان امروز آقا درباره

  نیا یادآوری نهیزم  ن یامام است. در ا یخینامه تار دییدر تأ یشاهد انیب قتیصورت گرفته، در حق  رانیبا اسالم و ا

 :از لطف نخواهد بود ینکته خال

در  زین تیبهائ یالتی(، عناصر تشک سمیونی)از صدام تا صه اندگانهیهاست در خدمت بخلق دهه نیگونه که مجاهد همان

از   رانیبعد از استقالل ملت ا لیدل نیبودند؛ به هم ران یدر ا لیاز جمله کارگزاران مورد وثوق اسرائ یدوران پهلو

 ییرسانده و بعضاً شناسا یاری هاستیونیصه یرانیضد ا یبه طرح ها یالتیعناصر تشک  نیهمواره ا گانگانیسلطه ب

 ....شدند ریو دستگ 

که   یعناصر یهااز خانواده یبانیبه عرصه پشت یهللا منتظر تیاصوالً ورود آ ایکه آ د یآیم شیسؤال پ نیجا ا نیا در

خواند؟ قابل انکار نخواهد بود که  یانسان توانیاند را مقرار گرفته  یاسالم یمنافع دشمنان جمهور نیتأم ریدر مس

از   یمال یبانیپنهان به پشت یشبکه ا قیخود از طر رشدهیدستگ  ی دادن به اعضا هیروح یخلق برا نیسازمان مجاهد

با آن مرتبط بوده و  یالتیکه به لحاظ تشک  ییبه طرق مختلف به عناصر بها لیاسرائ  ای پردازد،یآنان م یهاخانواده

 ...رساندیم یبانیگونه پشت نیشدند به هم ریدستگ 

 

 

ایمیل رونویسی نشده است لطفاً به نشانیکردید که دقیق   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[
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