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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹مهر  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 ها را شیرین كردعبادي كام صهیونیست

 .كندهاي خیاباني تكاپو ميشدگان آشوبفضا سازي درباره یكي از بازداشت شیرین عبادي براي  :خبرگزاري فارس

نسرین ستوده" وكیل مدافع خود در دادگاه شكایت از روزنامه كیهان "اي سرگشاده كه خطاب به شیرین عبادي در نامه 

 ....شناسندنوشته است، او را سربازي خوانده كه تمام زنان ایران او را مي

حالي از سوي عبادي مطرح شده كه برخي منابع خبري از ارتباط گسترده او با مركز بهاییان در   این اظهارات در

 .دهندفلسطین اشغالي خبر مي 

ها را صحیح  برخي اخبار نیز درباره گرویدن دختر او به فرقه ضاله بهاییت منتشر شده است كه البته خود عبادي آن 

 .ندانسته است

 هابهایيدفتر شیرین عبادي؛ بهشت 

بهایي " گروهك كانون مدافعان حقوق بشر از سوي دادگاه انقالب اسالمي به دو سال حبس  "چندي پیش نیز منشي 

 .محكوم شد

به همراه شمار دیگري   ۸۸ دي  ۱۳ها در عاشوراي حسیني، در تاریخ گري اوباش و گروهك" پس از فتنهس ژینوس." 

)همسر خود( و چند  غ را بازداشت شده بود. نامبرده به همراه آرتین.از عناصر بهایي فعال در فتنه گري روز عاشو

 .عضو دیگر گروهك استعماري بهائیت دستگیر شده بود

سال زندان   ۱۰تن از سران گروهك بهائیت دو سال پیش به اتهام جاسوسي به نفع رژیم صهیونیستي دستگیر و به  ۷

 ....محكوم شدند

گري روز گري و آشوب آن هم فتنه گروهك كانون مدافعان حقوق بشر در بحبوحه فتنهبازداشت منشي همه كاره دفتر 

عاشورا، رسوایي دیگري براي عبادي و هم قطاران وي است و این در حالي است كه این سلطنت طلب فراري پیش 

اما اكنون به نظر كرد، صرفا وكالت آنها را برعهده دارد. از این در جریان دفاع از برخي عناصر بهایي ادعا مي 

رسد در كنار بهایي بودن برخي اعضاي مركزیت گروهك مذكور، شائبه بهایي بودن این پیرزن سلطنت طلب هم  مي

  .جدي تر شده است

 

 

 

 

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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