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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[

 

 کلمه سایت خبری تحلیلی  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹فروردین   ۲۹:[ خی]تار

 

 دومین جلسه دادگاه "کیهان"

های بیگانه در مورد ی شیرین عبادی با یکی از رسانهدفاعیات خود با اشاره به مصاحبه ی شریعتمداری در ادامه ... 

گرایان مجازات بازی گفت: وی در این مصاحبه اعالم کرد اکنون در ایران به موجب قانون برای همجنسهمجنس

 .سنگینی وجود دارد که این جایز نیست

المللی خود را نماد زنان مسلمان ایرانی  که همه جا در مجامع بینتر شیرین عبادی این است وی افزود: جرم بزرگ

ی صلح نوبل به شیرین عبادی، تحقیر توانم به صراحت بگویم که یکی از دالیل اعطای جایزهکند و میمعرفی می

 .شخصیت زن ایرانی است

این است که چرا وی را به  ی کیهان یادآور شد: شکایت دیگری که شیرین عبادی مطرح کرده مدیرمسوول روزنامه

ی صلح نوبل به  قدر کمیتهاند. حمایت وی از بهاییان و بهاییت غیر قابل تردید است. آن حمایت از بهاییان متهم کرده

ی کلی آزادی مذهبی اکتفا نکرده بلکه تاکید کرده این آزادی  ی خود به واژهحمایت از بهاییت نیاز داشته که در بیانیه

 کند؟ شود. چگونه این خانم حمایت خود را از بهاییان و بهاییت انکار میبهاییان میشامل بهاییت و 

دهد که یک حزب شریعتمداری افزود: برخالف تصور رایج، بهاییت یک فرقه نیست بلکه تمامی اسناد نشان می

 .المللی صهیونیست بوده استسیاسی صهیونیستی است که از آغاز تا کنون در خدمت آژانس بین

ها برای اعطای صلح نوبل به عبادی تالش  وی در ادامه به مطلب مورد شکایت دیگری تحت عنوان »صهیونیست

ها برای اعطای نوبل به ی صهیونیستوقفهای داشتند« اشاره کرد و گفت: انتظار ندارند که بنده برای تالش بیگسترده

توانند در میان عملکرد  آیا شیرین عبادی و وکالی وی میبندی شده ارایه کنم. شیرین عبادی سندی کامال سری و طبقه

  های شاخداری کهنمایی و تکرار دروغی شیرین عبادی فقط یک نمونه آدرس دهند که در آن سیاهچند ساله 

قدر خصمانه بوده  های خانم شیرین عبادی آن نماییکردند، نباشد؟ سیاهها علیه مردم مظلوم ایران مطرح میصهیونیست

 ...  .های تابلودار برای حفظ پرستیژ خود بعضی از آنها را تغییر دادندرسانهکه 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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