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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

 

 ...سخنان نماینده مردم اصفهان

نماینده مردم اصفهان دومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس بود که  آبادی یآقای نصرهللا صالحی حاج

که جمهوری اسالمی ایران را زیر سؤال برده  یا طی سخنان خود با اشاره به اقدام سازمان ملل مبنی بر انتشار کتابچه

ت: دنیا و سازمان ملل باید در قوانین جزایی و قصاص درخواست نموده است گف یدنظرو از مسئولین ایران برای تجد

هللا و معصومین صلوات هللا علیهم اجمعین گرفته شده و برای احدی  بدانند این قوانین از متن قرآن مجید و سنت رسول

که از اسالم خارج شود و این قوانین مورد قبول بیش از یک میلیارد مسلمان  انحراف از این قوانین جایز نیست مگر آن

 دنیاست.

نفر جمعیت مظلوم که در  ها یلیون: چه شده است که سازمان ملل و استکبار جهانی شرق و غرب در مقابل موی افزود

ها حاکم است ساکت و آرام هستند و بلکه خود  بر آن نهایت یو ظلم و جنایت ب روند یجالدان از بین م یردستاین دنیا ز

ها برای جمهوری اسالمی روشن  جنایت و جاسوسی آن حامی ظالمین هستند اما از یک جمعیت بسیار محدود که ظلم و

 .دهند یقدر ناله سر م است آن

گذاری این فرقه در  وی سپس با اشاره به جاسوسی و همپالکی بودن فرقه بهائیت گفت: دلیل این موضوع همان سرمایه

 گذاری یهرائیل سرماکشور غاصب اسرائیل است که اخیراً بیش از صد میلیون دالر از طرف این حزب کثیف در اس

آید باید در کشور جنایتکار و جاسوس اسرائیل   شده ولی مال و ثروت و دالری که از راه جنایت و جاسوسی به دست

 گذاری شود. سرمایه

وی افزود: مردم آزاد دنیا بدانند در کشور جمهوری اسالمی ایران هیچ گروهی به جرم داشتن مذهب خاص یا سیاست 

ها هستند که باید  زنند آن شود. فقط کسانیکه دست به جنایت و ظلم و جاسوسی و ترور می دام نمیخاصی محاکمه و اع

 تحت تعقیب قرار گیرند.

کرد که ما تسلیم دنیا  یدتأک ها یستجمهوری اسالمی برای متنبه شدن منافقین و ترور گذاری یهوی با اشاره به سرما

 نیستیم و ...
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


