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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[

 

 شیعه آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷بهمن  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 بها" صورت گرفت؛ میتوسط گروهک "نس

 !)ع(تیاز مداحان اهل ب یکیضرب و شتم  

 یعصمت و طهارت)ع(، اواخر هفته گذشته توسط تعداد تی" مداح اهل بیضیآگاه خبر دادند که "محسن ف منابع

هفته رها  نیا لیرا اوا یفردناشناس که خود را گروه نسیم بها معرفي کردند ربوده شد و پس از ضرب و شتم، و

 .کردند

" یضیبا حجةاإلسالم "محمد ف یتلفن ییگفتگو یط انیجر نیا یگریبا هدف پ نیآنال عهیش یخبر گاهیراستا پا نیهم در

 .بود نیباره خواست که پاسخ چن نیدر ا یحاتیتوض یبرادر و

 کیدر  یمداح یتماس گرفته و او را برا یضیبا برادرم محسن ف شتریفردناشناس که پ یچهار شنبه شب گذشته تعداد"

پوشانده و  سهیپس از سوار شدن او، صورتش را با ک ایآمدند اما گو یدعوت کرده بودند، با خودرو به دنبال و ئتیه

 کیگروه  نیا ایکردند. گو یبها معرف میکه آنان با بنده و پدرم گرفتند، خود را گروه نس یاو را ربودند. در تماس تلفن

  .است ییشاخه بها

را کنار بگذارد و پس از ضرب و شتم  یدر ادامه افزود: "آنان از برادرم خواسته بودند که مداح یضیف حجةاإلسالم

کار  نیوجه ا چیبه ه یکند اما و یو فحاش نی)ع( توهتی)ره(، شهداء و اهل بینیاز او خواستند که به امام خم یو دیشد

 .رفتیرا نپذ

پاره شده بود، مقابل منزل  شیهاو لباس نیبرادرم سر تا پا خون کهیگفت: شنبه صبح در حال نی" همچنیضیمحمد ف"

 یرا در پزشک قانون یو یهاو تمام زخم میموضوع هست یریگیتهران رها شد. ما اکنون دنبال پ ذریدر محله چ میپدر

 .میاثبت کرده

با ما  یلیخ انیجر نیاز روز اول رخ دادن ا رایز میگله دار یانتظام یرویاز ن ی" ادامه داد: کمیضی"محسن ف برادر

 .انجام ندادند ینکردند و اقدام مؤثر یهمکار

رو  نینبوده از هم یاسیبرادرم رخ داد بدون شک س یکه برا یاگفت: مسأله نی" همچنیضی"محمد ف حجةاإلسالم

کنند، نه در  یریگحادثه موضع نی)ع( در مورد انیمداحان بزرگوار و نوکران امام حس ،یئتیاست محافل ه ستهیشا

پرچم امام  یعنیپرچم  کی ریهمه ما ز رای)ع( زتیو مداحان اهل ب ئتیدفاع از برادرم بلکه در دفاع از شأن ه

است. هر چه جامعه مداحان قدرتمندتر پا  یمشک راهنیآن هم پ میکنیبر تن م راهنیپ کیو  میزنیم نهی)ع( سنیحس

 .میرانی)ع( را به عقب تر متیبگذارد، دشمنان اهل ب شیپ

 روانیاست که کار پ دیاما به نظر بنده بع میکنیرا متهم اعالم نم یطرف ایگروه  چیافزود: ما ه انیدر پا یضیف محمد

 کردند. ینم یوجه خود را معرف چیدر آن صورت به ه رایباشد ز تیبهائ

 

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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