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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[ 

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۹۳فروردین  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 :معاون اول قوه قضائیه

 است / جاسوسی، اتهام بهائیان محاکمه شده هیچ فردی به خاطر بهایی بودن محاکمه نشده 

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ فردی به خاطر بهایی بودن محاکمه نشده است گفت: بهائیانی که محاکمه  

 .اند متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی هستندشده

امروز در حاشیه گردهمایی مدیران کل  االسالم سید ابراهیم رئیسی ظهربه گزارش خبرگزاری فارس از مشهد حجت

ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جمع خبرنگاران در خصوص محاکمه بهائیان اظهار داشت: ما 

دانیم و اگر کسی از بهائیان مورد محاکمه قرار گرفته به اتهام جاسوسی برای ها میساخته انگلیسیبهائیان را دست

 .یستی استرژیم غاصب صهیون

افراد به خاطر بهایی بودن محاکمه نشدند بلکه آنان را به اتهام جاسوس بودن محاکمه کردند   وی با بیان اینکه این

افزود: اتحادیه اروپا مسئله حقوق بشر در ایران را مطرح کرده در حالی که امروز نظام جمهوری اسالمی در جایگاه 

 .داردمدعی و نظام سلطه در جایگاه متهم قرار 

خصوص در  های مختلف بهمعاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ما لیست بلندی از نقض حقوق بشر توسط حکومت 

ها در زندان ابوغریب نمونه بارز نقض ها با مردم آفریقا و رفتار آمریکائیآمریکا را داریم، افزود: رفتار فرانسوی

 .حقوق بشر است

تحادیه اروپا این است که ما از مبنای اصلی خود که اسالم است دست برداریم اما رئیسی خاطرنشان کرد: تمام هدف ا

 .کنیم؛ چه مغرب زمین بپسندد چه نپسنددوقت احکام نورانی اسالم را ترک نمی ما هیچ

نباشد  ای که تحت نظام سلطهالمللی عادالنهوی افزود: ما نسبت به بحث حقوق بشر مدعی هستیم اما متأسفانه دادگاه بین

 .وجود ندارد

کنند اما رسیدگی آن باید در دادگاه گو میاین مقام مسئول ادامه داد: مسئوالن ما در مجامع مختلف این مسئله را باز

 .المللی عادالنه صورت گیردبین

و  رئیسی یادآور شد: امروز راه مقابله با نقض حقوق بشر مقاومت است و این راه همان راهی است که مردم لبنان

 .کنندسوریه آن را طی می

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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