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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[

 

 خبرنامه گویاگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۹مهر  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 تورنتو! اسد مذنبی کشی دربهایی

به  ظاهرا  هفته گذشته چشمان ایرانیان تورنتو به جمال پرنور اخطاریه تهدیدی آمیزی در نشریه "شهروند" افتاد که 

. وبی ..اندشستهلعاب محبت آغشته بود. نویسندگان این اخطاریه که گویا دست و روی خود را با آب مرده شورخانه 

بسته، به این قصد که خود را چون پیرو مذهب  پسندندنمیصفتی را به دینی که  هر و اندسفته اندخواستهمحابا هرچه 

که بیهقی فرموده: کس از مادرو جیهه نزاید، مردمان رفته رفته  اننددنمی، مادر زادی بزرگ جلوه دهند. و اندحقه

بزرگ و آزرمند شوند. این سالمندان سیاسی که ناِم نامه بر پیشانی نوشته خویش نهاده اند، درحالی که به تشرنامه 

تهدید قرار داده  شباهت دارد، نشریه شهروند را بخاطر درج رپرتاژآگهی دیانت بهایی مورد توبیخ و سرزنش و نهایتا

و برایش خط و نشان کشیده اند! و خنده دار آنکه دلیل نوشتن تشرنامه خود را دفاع از دین و مذهب حقه ذکر کرده اند. 

نان دموکراسی کانادا را می خورند ولی زیرعلم جمهوری اسالمی سینه می زنند بقول معروف دو دستماله می 

 .دموکراسی کانادا نیز مال وقف است و تلعق به دعاگو دارد رقصند! و البد با خود اندیشیده اند که

در ابتدای این تشرنامه که به لعن و نفرین دیانت بهایی منور شده از تبلیغات پیروان بهایی در شهر تورنتو احساس 

ا به انزجار و تاسف شده و ضمن هشدار به جوانان مسلمان ساکن تورنتو که هدف این تبلیغات می باشند، شهروند ر

دلیل همکاری با دین بهایی، توبیخ و سرزنش کرده و خط و نشان کشیده اند که چه و چه ... و آخراالمر نیز نصیحت 

که ای دوستان شهروند به عاقبت کار خود بیندیشید!!! و احتماال چون دست شان به فریضه امر به معروف و نهی از 

 ..دین بهایی را بیاورند.خل شهروند و پیروان منکر یعنی به کار خیر بند است فعال نمی توانند د

و جالب ترین قسمت قضیه آنجاست که این تشرنامه خطاب به شهروند می گوید: شما یک نشریه سیاسی هستید چرا 

تبلیغات دینی می کنید!؟ جل الخالق. درشهر تورنتو حدود ده الی دوازده هفته نامه وجود دارد که در همه آنها بجز 

صفحات بی شماری به آگهی های گوناگون مناسبت های مذهبی اختصاص دارد. از دهه عاشورا و محرم و شهروند، 

صفرگرفته تا ماه مبارک و سورچرانی های عبادی سیاسی. و چند سالی است که به همت سرمایه های سرگردان 

تو به یکی از مراکز مهم جمهوری مملکت امام زمان که راه خود را پیداکرده و سراز کانادا در آورده اند شهر تورن

اسالمی تبدیل شده و مساجد ایرانی مثل مرکز ولی عصر که وابستگی خود به جمهوری اسالمی را حتی کتمان هم نمی 

کنند، سفره های رنگین و سورچرانی هایش در تورنتو شهره است. حاال این وسط اگر بهاییان در مورد دین خود تبلیغ 

درآمدی بجز آگهی ندارد، رپرتاژ آگهی آنرا چاپ کند باید مورد توبیخ و تهدید قراربگیرند که  بکنند و شهروند نیز که

چرا جوانان مسلمان ایرانی تورنتو را گمراه می کنید! و جالبتر آنکه محضرداری که وابستگی اش به سفارت 

از خمینی و انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی در اتاوا بر همه عیان است در یکی از این نشریات علنا در دفاع 

شاید هم ما بی خبریم و این متدینان با جمهوری مرده اسالمی چنان محرم شده اند  !جمهوری اسالمی مطلب می نویسد

 ..ا بخاطرش خود را بی آبرو نمایند.که حاضرند دشنام ها را بجان بخرند ام

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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