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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[

 

 کیهان :[روزنامه]

 ۱۴۰۲شوال  ۱۲ – ۱۳۶۱امرداد  ۱۲شنبه سه :[تاریخ]

 ۱۱۶۴۱ :[شماره]

 ۳]صفحه:[ 

 

 های گروهی امپریالیستی به دادگاه مبارزه با منکرات از دید نماینده دادستان کل انقالبدالیل حمالت رسانه

االسالم سید مرتضی حسینی، نماینده دادستان کل انقالب اسالمی در دادگاه مبارزه حجت -خبرنگار کیهان  –سید خندان 

ی با کیهان مطالبی پیرامون نحوه همکاری مردم در ماه مبارک رمضان و دالیل با منکرات در یک گفتگوی اختصاص

 های گروهای امپریالیستی به این دادگاه بیان کرد...حمالت رسانه

از  انا  یاح... از نماینده دادستان کل سئوال شد مدتی است از طرف مطبوعات غرب وابسته به امپریالیسم و یا 

 رادیوهای بیگانه مطالبی علیه این دادگاه عنوان میشود نظر شما و علت آن چیست. وی پاسخ داد:...

یکی  فعال  ...مسأله سوم نیز این است که یکی از ابعاد مبارزه با منکرات مبارزه با عوامل صهیونیزم جهانی است که 

شما میدانید که این دادگاه در مبارزه با آنها چه نقشی  از بزرگترین عوامل آنها در کشورهای اسالمی بهائیت میباشد و

اند دستگیر و به داشته است که حتی چند نفر از اینها را که جاسوسی برای اسرائیل میکردند و کمک مالی نیز نموده

کردند و ای از این افراد تحت تعقیب و فراری هستند که برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی میایم و عدهمجازات رسانده

علیه اسالم و مقدسات جمهوری اسالمی توطئه میکردند لذا طبیعی است که این اظهارات از طرف اربابان آنها باید 

هللا که نهایت سعادت و سرافرازی انسانها است باشد و البته اگر ما متکی به خدا باشیم و انشاءهللا قصدمان اعتالی کلمه

و چون ما نسبت به خون شهدایمان احساس « یدهللا فوق ایدیهم»ی نداریم زیرا از این هیاهو و جنجالهای شیطانی باک

مان را انجام دهیم نباید از این شیاطین و صهیونیزم و عوامل آمریکا توقع مطلبی دیگر را مسئولیت داریم باید وظیفه

 داشته باشیم...

 فعال  بارزه با عوامل صهیونیزم جهانی است که االسالم سید مرتضی طباطبائی: یکی از ابعاد مبارزه با منکرات محجت

 یکی از بزرگترین عوامل آنها در کشورهای اسالمی بهائیت میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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