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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 صدا و سیما

 ۱۳۹۷مرداد  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 اصطالح حقوق بشر مدرن دروغی بزرگ است

انقالب فرهنگی: ما هیچ چیزی به نام حقوق بشر مدرن نداریم و دروغ بزرگی است که به انسان عضو شورای عالی 

 .ها تحمیل کرده اند و در این مدل بدنبال ابزارهای جدید برای نفی حقوق بشر هستند

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حسن رحیم پور ازغدی در سومین همایش بین المللی حقوق بشر اسالمی

که به همت موسسه صیانت از حقوق زنان در ساختمان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد، افزود: فعالیت برای 

حقوق بشر در فرهنگ قرآن و سنت، جهادی مقدس است و دشمنان حقوق بشر به تقابل میان حق هللا و حق الناس می 

 .پردازند

 ... 

شر در ایران را به دفاع از حقوق هم جنس بازان و بهاییت خالصه حسن رحیم پور ازغدی افزود: غربی ها، حقوق ب

 .کردند در حالی که ما با بهاییت کاری نداریم و فقط به آنها اجازه تبلیغات نمی دهیم

وی گفت: ما بهاییت را دین و مذهب نمی دانیم و آنها خود را ابتدا شیعه خواندند و در درون شیعه بمب گذاری کردند  

 .خیانت به مردم در مشروطه بودندو رکن اصلی 

رحیم پور ازغدی افزود: بهاییت نقش اساسی در روی کار آوردن رژیم پهلوی داشت و ارکان اصلی رژیم پهلوی، 

 .بهایی بودند و اکنون هم با سرویس های جاسوسی امریکا، انگلیس و اسرائیل مرتبط هستند

فراوان کردند اما با این حال اگر یک بهایی در ایران کار تبلیغی  وی گفت: آنها هم علیه دین و علیه ملت ایران توطئه

  .سال خیلی روی بهاییت مانور می دهند ۴۰نکند کسی با او کاری ندارد اما دشمنان ایران در این 

... 

 

 

 

 

 

 

 

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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