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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[

 

 شهدای ایران ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 !بهائیان برای آزادی هم کیشان خود نماز جماعت خواندند

برای آزادی هفت رهبر بهایی که در ایران زندانی شده اند دعا کردند.   (LSA) روحانی بهائیان محلی ایندورمحفل 

نماز جماعت بهائی روز یکشنبه در سالن جامعه بهاییان برگزار شد و قرار است جمعات مشابه و جلسات دعای متعدد  

 .دیگری نیز در نقاط مختلف جهان برگزار شود

و  ایران: اخیرا رهبران فرقه ضاله بهائیت نماز و دعا در حرکتی نمادین بصورت دسته جمعی برگزار کردهشهدای 

  محفل در همین زمینه تایمز هند گزارش داد: .زندانی بهائی در ایران است ۷ادعا کرده اند هدفشان از این کار آزادی 

رهبر بهایی که در ایران زندانی شده اند دعا کردند. نماز  برای آزادی هفت  (LSA) روحانی بهائیان محلی ایندور

جماعت بهائی روز یکشنبه در سالن جامعه بهاییان برگزار شد و قرار است جمعات مشابه و جلسات دعای متعدد 

 .دیگری نیز در نقاط مختلف جهان برگزار شود

ی نماز و ادعیه و خوانش معنوی آثار مقدس بهائی  راج شارما، دبیر جامعه جهانی بهائیان می گوید: " این برنامه با ادا

برای رسیدن به صلح و اتحاد جهانی آغاز شد. و پیروان جوان بهایی نیز برای گروه یاران جوان بهائی نماز و دعا 

سمیر شارما اعالم کرد " پیروان درخواستی را امضا و در کمپین آنالینی آن را منتشر کرده و طی آن   .خواندند

ماه مه توسط گروه بهائیان در  ۱۴برنامه تا  “اینگفت:  سمیر“ .آزادی دوستان بهائی ما در ایران شده اندخواستار 

سمیر گفت:" آرزوی ما فقط این است که آن هفت مرد زندانی آزاد شوند، آنها ظرف  ”.سراسر جهان اجرا می شود

یران روزگار می گذرانند. این رهبران معنوی شش سال گذشته و تنها به خاطر اعتقادات مذهبی خود در زندان های ا

حتی نمی دانند به چه دلیل و چه اتهاماتی به زندان رفته اند و عمال دسترسی به هیچ وکیلی ندارند." تاکنون، این هفت 

مرد طی روند قضایی کامال ناقصی محاکمه و محکوم شده اند و در این مسیر استانداردهای بین المللی برای حقوق  

 .حمایت های حقوقی بکلی نادیده گرفته شده است بشر و

  ۱۵۰شارما گفت: "من بسیار خوشحالم که می بینم این مردم برای دعا و نماز جماعت دور هم جمع شده اند و اینکه 

این کمپین می تواند به ما کمک کند تا دولت ایران را   نفر تاکنون طومار کمپین آنالین مورد بحث را امضا کرده اند.

بنابر این گزارش، این اقدام فرقه ضاله بهائیت در حالی  .ی آزاد کردن این هفت نفر رهبران بهایی متقاعد کنیمبرا

صورت می پذیرد که برخی از مسئوالن ایرانی اعالم کرده اند: "هیچ کس به خاطر بهایی بودن در زندان به سر  

 "بردنمی

انجمن های غیرقانونی بهائیان در ایران از سوی همپیمانان آنان در  الزم به ذکر است؛ مهمترین منبع تامین مالی 

هندوستان تامین می گردد که متاسفانه چندین سازمان و ارگان دولتی ایران نیز دانسته و یا ندانسته در تامین مالی آنان  

ست نیز به رهبر بهائیان بانک ملت ایران که یکی از همین افراد را بعنوان وکیل خود انتخاب کرده ا .اقدام می کنند

هندوستان کمکهای مالی می کنند و بعبارتی می توان گفت که تامین مالی این شبکه های مخوف مالی نیز ازسوی  

 .بانکهای و برخی موسسات ایرانی انجام می شود

 منبع: بولتن نیوز 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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