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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[

 

 عصر امروز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲تیر  ۲۵[ ]تاریخ:

 

 !نوری زاد ماهیت خود را نشان داد/ پیوند با بهاییت

دیدار یک خانواده کوچک بهایی رفت و طبق معمول به اظهار نظرهایی در خور شخصیت روز گذشته نوری زاد به  

خود پرداخته است. این فتنه گر شکست خورده که بعد از شکست انقالب پلید مخملی که به نوعی جنون دچار شده  

حال حاضر نیز مرکزیت  است به تقدیر از دینی پرداخته که به منظور نابود کردن تشیع توسط یهودیان ایجاد شده و در

 ... آن در حیفا قرار دارد

این فرد که مدت ها است از روان پریشی مزمن رنج می برد به مظلوم نمایی از فرقه ای روی آورده است که تنها 

هدف ایجادش از بین بردن مذهب تشیع بود و از این کار با افتخار یاد می کند و همینطور در وبالگ خود مطلبی 

 ... ان "بوسه بر پای یک بهایی کوچک" می نویسد و به مظلوم نمایی افراد این فرقه می پردازدسخیف با عنو

شما از چه کسی مواجب می گیرید که سنگ بهائیان اسرائیل را به سینه می زنید زیرا تنها افرادی که از قدرت  

ه تمام تالش ها و برنامه ریزی نگرفتن بهائیت در ایران ناراحت و سرخورده شده اند یهودیان صهیونیست هستند ک

 .های صد ساله خود را در ایران نقش بر آب دیدند

شما خود را با رهبر کاتولیک های جهان مقایسه می کنید که پای دختر مسلمان را بوسیده است اگر چه کار شما هیچ  

اگر به شخصی که از یک دین   شباهتی به اقدام پاپ ندارد زیرا او به دیگر ادیان الهی احترام گذاشته است و شما هم

الهی پیروی می کند احترام می گذاشتید مانند او بودید ولی شما با احترام به یک فرقه ای که قصد نابودی یکی از  

ادیان الهی را دارد در رتبه ای پست تر از شان خود قرار گرفته اید و این نشانه ضعف شما در فهم این گونه مسائل 

 .ساده است

ر و مادر این کودک را بی گناه می خوانید وقتی در حال آموزش به جوانان بهائی بوده اند و دستگیر شما چطور پد

شده اند؟ انتظار دارید با افرادی که کمر به نابودی مذهب تشیع بین جوانان کرده اند سکوت کنیم؟ بهائیانی که به 

شور زندگی کنند اگر به فکر مظلومیت هستید به اقدامات ضد حکومتی و ضد دینی دست نزنند می توانند آزادانه در ک

دنبال مسلمانانی باشید که در فرانسه به جرم داشتن حجاب از تدریس منع می شوند با اینکه مسلمانان جزو ادیان الهی  

 ....هستند و بهائیان فرقه ای ضد تشیع

 

 

 

 

 

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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