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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

 ۱۳۸۷مرداد   ۲۹ ]تاریخ:[

 

 ()خبر ویژه

 و شیرین عبادي حجت خدا   یان، مسلمان شدندبهائ

حقوق بشر طي اقدامي عجیب بهائیان را كه  شیرین عبادي در جلسه مطبوعاتي روز دوشنبه كانون غیرقانوني مدافعان

استعمار انگلیس هستند، به عنوان »مسلمان« و پیرو حضرت رسول اكرم)ص(  دنباله روي پیامبري جعلي و ساخته

 !كرد معرفي

كیهان و ایرنا نیز خبر داد و گفت: به دلیل   ن جلسه از شكایت هاي زنجیره اي خود علیهبه گزارش ایرنا وي در ای

 ایرنا در انتشار اخبار حمایت بهائیان مستقر در اسرائیل از اینجانب و كانون اقدام روزنامه كیهان و خبرگزاري

 .ن اقامه دعوي كرده امایرا مدافعان حقوق بشر، علیه روزنامه كیهان و همچنین خبرگزاري جمهوري اسالمي

نیز در  زاده« كه خود را حقوقدان و وكیل سران ضدانقالب معرفي كرد جلسه فردي به نام »هادي اسماعیلدر ادامه 

مجید شریف واقفي و  براي دفاع از آدمكش ملحدي نظیر تقي شهرام كه مبارزاني نظیراین نشست از اقدامات خود 

ضمن آنكه از تروریستهایي نظیر »تقي شهرام« و »سعید  رسانده بود دفاع كرد ومرتضي صمدیه لباف را به شهادت 

حقوق بشر  داشت: ماموریت كانون مدافعان اظهار سیاسي نام مي برد)!(-متهمین عقیدتي سلطانپور« به عنوان

 .عقیدتي و سیاسي باشد همانگونه كه خانم شیرین عبادي گفتند اول باید دفاع از متهمان

ایرنا درخصوص فعالیت بهائیت در ایران گفت: خبرگزاري رسمي  وكیل تقي شهرام سپس با انتقاد از اطالع رساني

چه ربطي دارد كه   كرد كه دختر خانم عبادي بهایي شده است. فرض محال كه محال نیست، به ایرنا یك كشور اعالم

 !دختر شیرین عبادي بهائي است

دي رئیس گروهك نهضت آزادي ادعا كرد: شیرین عبادي یكي از حجت هاي خدا بر  ابراهیم یز در حاشیه این جلسه،

  (!)روي زمین است
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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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