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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[

 

 وز ی:[ گفتار نتی]برگرفته از سا

 ۱۳۹۳  نیفرورد ۲۱:[ خی]تار

 

 .است اساسیب انیاروپا در باره بهائ  یادعا

بوده   یستیونیو ارتباط با نظام غاصب صه یتنها به جرم جاسوس انیمحاکمه بهائ نکهیا انیبا ب هیاول قوه قضائ معاون

 .است اساسی ب رانیدر ا انیبر تعرض به حقوق بهائ  یاروپا مبن هیاتحاد یاست گفت" ادعا

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  یو استان یکل ستاد  رانیمد ییگردهما هیحاش در یس یاالسالم رئ " حجتوزین  گفتار

اظهار کرد"  ران یدر ا انیبر تعرض به حقوق بهائ یپارلمان اروپا مبن یدر ارتباط با ادعا میدر پاسخ به خبرنگار تسن

که  میدانیم سیدست ساخته انگل انیجر کیرا در واقع  تی بهائ انیو جر میشناس ینم  نید کیرا به عنوان  تیما بهائ 

 .آن را انکار کرد توانی آمده و نم خیدر تار نیا

انجام شده و اگر آنها محاکمه  یستیونیو ارتباط با نظام غاصب صه یافراد به خاطر جاسوس  نیا محاکمه افزود: یو

اروپا   هیکه امروز اتحاد یاصورت گرفته است و بهانه  ینبوده بلکه به عنوان جرم جاسوس  تیبهائ ن یاند به جرم دشده

 .است اساسیب کندیدر ارتباط با حقوق بشر مطرح م

ای وجود  المللی عادالنه رئیسی تاکید کرد: ما در مقابل بحث حقوق بشر مدعی هستیم اما متاسفانه در جهان دادگاه بین

 ندارد که تحت اشراف نظام سلطه نباشد.

المللی عادالنه به نظر  کنند اما با نبود دادگاه بینهای مختلف مسائل را بازگو میسئوالن ما در ردهوی عنوان کرد: م

ای برسند که کشورهایی که خود را  شما این سخنان در کجا باید رسیدگی شود، امیدواریم تمام مجامع به یک درجه 

 ... دانند کنترل و مورد محاکمه قرار گیرند.زورگو می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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