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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[

 

 )ایرنا(  یاسالم یجمهور ی خبرگزار ]برگرفته از سایت:[

   ۱۳۸۷  مرداد ۲۰ ]تاریخ:[

 

 تصویر سند پشتیباني بیت العدل اعظم بهائیان از اقدامات شیرین عبادي  

(: مرکزیت فرقه صهیونیستي بهائیان در اسرائیل با صدور بیانیه اي از  رنای)ا یاسالم یجمهور یخبرگزار-تهران

اقدامات شیرین عبادي در برگزاري کنفرانس مطبوعاتي " حق آموزش و پرورش " و نیز مفاد بیانیه پایاني مزبور  

 تقدیر کرد و آن را نشان از حسن نیت )! ( صداقت )!( و شجاعت شیرین عبادي و همکارانش دانست! 

است شیرین عبادي که اقدامات مشکوک خود را در پوشش محفلي غیر قانوني موسوم به کانون مدافعان حقوق  نيگفت 

مهر ماه گذشته از فردي به نام " پرهام اقدسي " به عنوان نماینده دانشجویان بهایي محروم از  بشر دنبال مي کند ،

وزش و پرورش " دعوت به عمل آورده و دربیانیه ورود به دانشگاه براي شرکت در کنفرانس موسوم به " حق آم

 پایاني کنفرانس نیز خواستار به رسمیت شناختن حقوق جامعه بهائي )!( شده بود . 

انتشار یافته از این اقدام   ۲۰۰۷نوامبر  ۲۱رسمي مرکز بهائیان موسوم به بیت العدل اعظم )!( که در  درگزارش

 شیرین عبادي به عنوان " صفحه جدیدي در تاریخ پیشرفت امر مبارک بهائیت " )!( تجلیل شده است !  

این قبیل اقدامات به آساني مي توان فهمید چرا صهیونیست ها براي اعطاي جایزه صلح نوبل به شیرین عبادي تالش  با

 تردید برخي از محافل غربي را نیز برانگیخته بود .  یگیر و گسترده آنان ،گسترده اي داشتند تا آنجا که تالش پ

 اینجا تصویر سند پشتیباني مرکزیت فرقه صهیونیستي از اقدامات مخرب شیرین عبادي ارائه شده است.   در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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