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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:[ صبح آزادگان

 ۷۸۸۱ژانویه  ۸ -۷۰۱۱ االول یعرب ۷۷ -۷۶۳۱دی  ۷۱پنجشنبه  ]تاریخ:[

 ۰۳۱ ]شماره:[

 

 :کشور یعالوانید سیرئ

 کنند ینمو مذهب محاکمه  دهیبه صرف عق را یکس رانیا یاسالم یدر جمهور

را به صرف  یکس رانیا یاسالم یدر جمهور :کشور گفت یعالوانید سیرئ - یاسالم یجمهور یخبرگزار -تهران 

 یجرم جاسوس به انیبهائ یملمحفل  یو جاسوس یعضو شبکه مخف انیتن از بهائ ۸و  کنند ینمو مذهب محاکمه  دهیعق

 یعالوانید سیرئ یلیاردب یموسو هللا یتآ .اند محاکمه و اعدام شده یاسالم ینظام جمهور هیو عل اجانبنفع ه و اقدام ب

 .شرکت کرد یاسالم یجمهور یکوتاه با خبرنگار خبرگزار یگفتگو کیدر  ییقضا یعالی کشور و عضو شورا

برجسته  ینفر از اعضا ۸ را  یاخ شود یگفته م دیوال خبرنگار ما که پرسئن سیاه کشور در پاسخ ب یعال وانید سیرئ

 .ستیمورد چ نینظر شما در ا اند شدهاعدام  انیبهائ یمحفل مل

 بعنوان را بهایی نفر ۸ که بود این سئوال ظاهرا   پرسیدند من از را سئوال این هم یکبار گفت اردبیلی موسوی هللا یتآ

 (آخر صفحه در بقیه) حرف این که کنم می فکر گفتم من باشند کشته بهائیت

 (اول صفحه از بقیه) جمهوری در 

 و عقیده داشتن صرف به را کسی نیست قرار اسالمی جمهوری در چون بود اساس این بر من حرف و است دروغ 

 جاسوسی بجرم گروه این از را افرادی شد معلوم پرسیدم انقالب دادسرای از من بعد ولی بکشند و کنند محاکمه مذهب

 اینکه عنوان به نه بوده عنوان ینبه ا اقدام این و اند کرده اعدام و محاکمه جمهوری نظام علیه و اجانب بنفع اقدام و

 .هستند بهائی ها ینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


