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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[ 

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۸دی  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 آلیا در گفتگو با فارس: 

 ها، منافقین و طرفداران موسوي در هتك حرمت عاشورا با هم بودند وهابي بهایي ها،

مجلس با بیان اینكه در روز عاشورا ردپاي نهضت آزادي، منافقین،  خبرگزاري فارس: عضو كمیسیون امنیت ملي

 .بهائیت و بخشي از وهابیت مشاهده شد، گفت: عملكرد موسوي و طرفدارانش راه را براي مشاركت منافقین گشود

فاطمه آلیا« عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجي خبرگزاري »

داد كه مدیریت بخشي از هاي روز عاشورا نشان ميفارس، گفت: نوع شعارها و اقدامات انجام شده در هتاكي

 اغتشاشات بر عهده منافقین بوده است.

كرد تا تحركاتي داشته وي با اشاره به سابقه منافقین اظهار داشت: گروهك منافقین هر ساله در روز عاشورا تالش مي

 باشد كه متاسفانه امسال نوع عملكرد موسوي و طرفداران وي راه را براي مشاركت منافقین گشود.  

اند، اظهار داشت: پس از اینكه منافقین مسئولیت نماینده مردم تهران با بیان اینكه مردم نیز متوجه این موضوع شده

بخشي از عملیات را بر عهده گرفته و رسماً اعالم كردند، مشخص شد كه ارزیابي مردم درست بوده چرا كه پس از 

 سال كینه آنها با اصل اسالم، نوع شعارها و اعتقادات انحرافي آنها شناخته شده است.   ۳٠

اعتقادات التقاطي و انحرافي منافقین براي ملت ایران آشكار و روشن است، افزود: حتي آلیا با ذكر این نكته كه عمق 

نوع ترورهایي كه انجام گرفته و حمالتي كه به جماران صورت گرفت و در ادامه شعارهایي كه در عاشورا داده شد، 

 نشانگر حضور منافقین در اغتشاشات اخیر است.

در عملیات براندازي كه روز عاشورا صورت گرفت ردپاي نهضت آزادي،  عضو كمیسیون امنیت ملي اظهار داشت:

 شود كه در كنار طرفداران موسوي حضور داشتند. منافقین، بهائیت و بخشي از وهابیت مشاهده مي

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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