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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[

 

 کیهانروزنامۀ ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹مهر  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 خبر ویژه

 سال حبس ۲محکومیت منشی »بهایی« شیرین عبادی به 

 دادگاه انقالب اسالمی محکوم شد. منشی »بهایی« گروهک کانون مدافعان حقوق بشر به دو سال حبس از سوی

به همراه شمار   ۸۸دی   ۱۳س پس از فتنه گری اوباش و گروهک ها در عاشورای حسینی، در تاریخ  -ژینوس

غ )همسر خود(  -دیگری از عناصر بهایی فعال در فتنه گری روز عاشورا بازداشت شده بود. نامبرده به همراه آرتین

 .و چند عضو دیگر گروهک استعماری بهائیت دستگیر شده بود

سال زندان   ۱۰ه تن از سران گروهک بهائیت دو سال پیش به اتهام جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی دستگیر و ب ۷

 .محکوم شدند

یادآور می شود گروهک کانون مدافعان حقوق بشر، توسط عناصری نظیر عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه،  

شیرین عبادی، محمد شریف، محمد سیف زاده، نسرین ستوده و... و با هدایت دیک چنی معاون رئیس جمهور سابق 

لت های فرانسه و آلمان پول ها را به عبادی برای هزینه در این گروهک  آمریکا راه اندازی شد. در این میان دو

اختصاص دادند و همچنین از وی خواسته شده بود، بخشی از جایزه پوششی صلح نوبل را در خدمت گروهک مذکور 

 .هزینه کند

آن هم فتنه گری  گروهک کانون مدافعان حقوق بشر در بحبوحه فتنه گری و آشوب  -همه کاره دفتر -بازداشت منشی

روز عاشورا، رسوایی دیگری برای عبادی و هم قطاران وی است و این در حالی است که این سلطنت طلب فراری  

پیش از این در جریان دفاع از برخی عناصر بهایی ادعا می کرد، صرفا وکالت آنها را برعهده دارد. اما اکنون به  

رکزیت گروهک مذکور، شائبه بهایی بودن این پیرزن سلطنت نظر می رسد در کنار بهایی بودن برخی اعضای م

 .طلب هم جدی تر شده است

دی )روز عاشورای( سال گذشته اغتشاشگران را مردان خداجو توصیف کرده  ۶میرحسین موسوی در بحبوحه فتنه 

کت و کارگزاران( از  بود. بعدها حلقه لندن )وابسته به بهاءهللا مهاجرانی، کدیور افندی و برخی عناصر فراری مشار

همین عناصر بهایی دفاع جانانه کرد. این در حالی است که عناصری نظیر کدیور، سروش، گنجی به اعتبار دین  

 .ستیزی و معارضه با مهدویت، متهم به بهایی بودن یا گرایش و همسو با این جریان هستند

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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