
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ادیان نیوز  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 دیرا محاکمه کن یجعل یهللا ها تیآ

ها یبرخ یکنند. من استفاده از واژه توبه را برا فاینقش ا سمیونیصه ییشده اند تا در اسالم زدا هیدر فنالند توج یبرخ»

 « .جاسوسان است یبرا شتریکه در فنالند نوشته شده، ب یا لمنامهیف میگو یدانم، اما م یم فیح

در  انیبهائ ییمظلوم نماغرب کشور با انتقاد از  حزب هللا شمال یهماهنگ  یشورا سیرئ ،ادیان نیوزگزارش  به

 عهیو ضاله از ش یانحراف یبلکه فرقه ا  ستین نیو اسالم، د تیحیو مس هودیمثل  تیدشمنان گفت: »بهائ یها رسانه

هم  تیکه وهاب یو وارد کردن بدعت هاست؛ همانطور فاتاختال دیبردن اسالم با تشد نیاز ب تشیاست که مامور

 «.بردن اسالم است نیو از ب یو سن عهیش نیتفرقه ب جادیا تشیمامور

با مظلوم  تیرود و بهائ یم شیوحشت پ جادیو ا یگر یوحش وهیبا ش تیافزود: »وهاب یاالسالم روح هللا بجان حجت

 «.دینما یم تیشده انجام مامور یگسترده سازمانده ینیرزمیو فساد ز یینما

با رسانه  یو یتیو مامور یرعلمیو مصاحبه غ انی" در جمع بهائیتهران یمعصوم دیبا انتقاد از حضور "عبدالحم یو

کنند. من استفاده  فاینقش ا سمیونیصه ییشده اند تا در اسالم زدا هیدر فنالند توج یگفت: »برخ (VOA) کایآمر یدولت

 یبرا شتریکه در فنالند نوشته شده، ب یا لمنامهیف میگو یدانم، اما م یم فیها ح ی برخ یاز واژه توبه را برا

 « .جاسوسان است

از   ،یاسالم هنیاز م یمیگفت: »بنده به عنوان مطالبه حزب هللا بخش عظ انینما یضمن محکوم کردن روحان یبجان

  یسیرئ یاز جناب آقا نیهستم. همچن یافراد نیو برخورد با چن یدگیو رس یخواستار بررس تیروحان ژهیو ی دادسرا

جاسوس و   یپس چگونه عده ا ست؟یجعل عنوان جرم ن رکنند. مگ  یریجلوگ کشبهی یهللا ها تیآ دیخواستارم تا از تول

 «کنند؟ یاهداف دشمنان جعل عنوان م شبردیپ یخائن برا

هللا اند.   تیاند و واقعا آ دهیکه ده ها سال شبانه روز زحمت کش میدار ییادامه داد: »ما در قم علما یجیبس یروحان نیا

 ،یاز معصوم تیتا با شکا میکنند. از حزب هللا تهران انتظار دار یهللا جعل م تی فورا عنوان آ کشبهی یاما برخ

 وت کنند.«با او دع برخوردبه  یرا به عنوان دادرس تیروحان ژهیو ی دادسرا

 منبع: جام نیوز

 

 

 

 

 

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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