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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[

 

 خبرنامه گویا:[ ]برگرفته از سایت

 ۲۰۱۸دسامبر  ۴ ]تاریخ:[

 

 یباق نیعمادالد ،ییبه گناه در قاموس اصولگرا لتیفض لیتبد

را  ییادعا ،یلطف یبا جناب حجت االسالم مجتب یامناظره یمعاصر در پ خیتار انیاز مدع یکیچند روز گذشته  در

جعل کرده و با  یلطف یپس از انقالب به نقل از آقا انییو بها نیمجاهد انیبه زندان یهللا منتظر تیآ یدرباره کمک مال

 اتینشر یو برخ میتسن تیخرد و اثبات کذب بودن آن ادعا اما سا یمناظره در کانال آوا یصوت لیوجود انتشار فا

 یمیمندرس قد یهااثبات تهمت یبرا یاکشف تازه ییگو ل،یرفته و با بازنشر خبر و نوشتن تحل شوازیاصولگرا به پ

 ییکنند که گویو القا م یبهره بردار یاهم به گونه یجمله جعل نیآن پرداختند. از هم یرو اهویاند و به هبه کف اورده

 ... .است کردهیم تیعوامل ترور و انفجار حما یعنیخلق  نیاز سازمان مجاهد شانیا

 زیو ن انییبها یهاخانواده یازسو یتا آنجا که شخصا اطالع دارم مراجعه و درخواست یهللا منتظر تیکه آ یحال در

 یبا آنان رفتار کنند. به راست یاند که همچون امام علنداشته یستیمتهمان و محکومان به اقدامات خشونت بار و ترور

 تیب یهم ازسو شانیکه پس از رحلت ا یهللا منتظر تیآ یالگرچه کمک م ست؟یک ان،یعده از اصولگرا نیا یالگو

با  نانیا یبود ول ینیو د یاند نبوده اما اگر بود هم منطبق با مرام انسانچنانکه ادعا کرده شود،یدنبال م شانیگرام

فرقه ضالّه  انآنجا که محکوم از”دیگویم نانیاز ا یکیاند. کالم خدا را به چالش گرفته یمنطق آلوده به قدرت، حت

درباره  یقرار دارند، نگران یلیو اسرائ یفرقه استعمار نیا یشبکه جهان هیالحماتحت ما  یمستق شانیهاو خانواده تیبهائ

به  نیدر خصوص خانواده منافق ینگران نیاست، همچنان که ا یلوحو نشانه ساده موردیب شانیا یهاخانواده سرنوشت

مسئول  یباشد، مربوط به نهادها ییهم متوجه جا یتیو تازه اگر مسئول جاستینفاق، ب التیتشک یاقدامات سازمان لیدل

 ... تیاست و نه دستگاه مرجع یحکومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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