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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴دی   ۲۶ ]تاریخ:[

 

 دشمنی با اسالم استبیانیه پارلمان اروپا در مورد فعالین فتنه و فرقه بهائیت نشان دهنده عمق 

جامعه روحانیت مبارز شیراز در بیانیه ای آورده است: بیانیه شرم آور پارلمان اروپا در متهم ساختن جمهوری 

اسالمی ایران به آزادی محکومان فتنه، فعالیت آزادانه فرق ضاله ای همچون بهائیت و گروههای منحرفی چون  

 .دشمنی آنان با ارزش های واالی اسالمی استهمجنس بازان، نشان دهنده اوج وقاحت و عمق 

جامعه روحانیت مبارز شیراز در محکومیت قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه جمهوری   به گزارش فرقه نیوز،

 .اسالمی ایران بیانیه ای صادر کرد

 :متن بیانیه به این شرح است

ران به نقض حقوق بشر، محاکمه غیرعادالنه  بیانیه شرم آور پارلمان اروپا در متهم ساختن جمهوری اسالمی ای

مجرمین حوزه مواد مخدر، آزادی محکومان فتنه، فعالیت آزادانه فرق ضاله ای همچون بهائیت و گروههای منحرفی 

 چون همجنس بازان، نشان دهنده اوج وقاحت و عمق دشمنی آنان با ارزش های واالی اسالمی است؛ 

ه جاوید پیامبر خاتم در مسأله حقوق بشر تا آنجا پیش می رود که اجرای اصل  درحالی که قرآن کریم بعنوان معجز

عدالت را در حقوق افراد یک جامعه بر همه چیز مقدم می دارد و هشدار می دهد که نکند خصومت های شخصی یا 

لُواْ اْعِدلُواْ هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى" نظام مقدس  روابط دوستانه مانع اجرای عدالت گردد"الَ یَْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعدِ 

جمهوری اسالمی ایران با انقالب خویش تحت زعامت ولی فقیه زمان حضرت امام خمینی)ره( و اکنون نیز با رهبری  

ع خط  داهیانه نائب برحق ایشان حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای )دام ظله العالی( بر همگان ثابت نموده است که تاب

سردمداران غربی و اروپایی چگونه دم از حقوق بشر و آزادی فعالیت های فرهنگی و دینی می  .قرآن و والیت است

زنند در حالیکه تصاویر جسد له شده خانم راشل کوری آمریکایی در زیر چرخ های انسان ستیزی صهیونیسم و دندان 

صورت های تاول زده مردم کردستان عراق و بدن های متالشی  های آغشته به خون انسان های بی دفاع در سوریه تا 

شده زنان و کودکان لبنانی نشان می دهد حقوق بشر و کرامت انسانی تا آن هنگام که در چنگال نفس انسان ها و 

مطامع پست سردمداران زر و زور اسیر باشد، طنزی تلخ بیش نخواهد بود. چگونه کسانی که آتش جنگ را بر سر 

ی آزاداندیش افروخته اند و چنگال ناپاک آنان هنوز آلوده به خون بیگناهان هیروشیما، افغانستان، سوریه، ملت ها

عراق، پاکستان، بحرین، بوسنی، غزه، شلمچه، خرمشهر و حلبچه است، دم از آزادی و حقوق اساسی مردم می زنند و  

ساله حفظ جان، مال و آبروی انسان ها را تا آنجا ارج می  مسلمانان را متهم می کنند؛درحالیکه باید بدانند قرآن کریم م

نهد که جان یک انسان را همانند جان بشریت می داند می فرماید: هیچ کس حق قتل فردی بیگناه را ندارد مگر به 

ا "که آن هم نه تنها به علت تشفی دل  قصاص" َمن قَتََل نَْفًسا بِغَْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِی األَْرِض فََکأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیعً 

ـِب( اْلِقَصاِص َحیَوةً یَا أَولی  فِی داغدیدگان، بلکه به علت حفظ حیات جامعه است.)َو لَُکم ـٰ  االْلبَ

جامعه روحانیت شیراز ضمن محکوم کردن بیانیه مذکور، اعالم می دارد: حقوق بشر و کرامت انسانی تنها در سایه  

( و آموزه های اسالم ناب محمدی )ص( تحقق خواهد یافت که امید است همه آزادیخواهان جهان با  قرآن و اهل بیت )ع

 .عمل به تعالیم آسمانی و الهی زمینه ساز ظهور منجی آخر الزمان )عج( را فراهم آورند ان شاء هللا

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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