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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[

 

 ن یروز آنال]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳مرداد   ۲۱]تاریخ:[ 

 

 شوند  یدلواپسان بچه مثبت م

 ریسا ایکه ظاهرا نه تنها دلواپس ها را به جهنم فرستاده، بلکه موجب سوزش دل  یکه من معتقدم حرف روحان البته

نبود، اتفاقا  یاسالم یجمهور استیدر شان ر نکهی، در شان خودش نبود. نه ا درصد شده ۷۰ یباال زانینقاط در م

ثابت کرد که هم ممه را لولو برده، هم مردم خس   یبرو ره  انیجمهور محبوب اصولگرا سینژاد به عنوان رئ یاحمد

 گر،یشان که خنک شود و هم هزار حرف د یآنجا زندیآب بر دیو خاشاک هستند، هم مخالفان حکومت و استکبار با 

 یو رهبر نبود، رهبر هیدر شان مجلس و قوه قضائ دیجمهور نبود. نه که فکر کن سیرئ  نیدر شان ا انیب وهیش نیا یول

 یگفتند “مثل سگ دروغ م ایلطف کردند و به دشمنان گفتند “احمق”  ای د”یمودند که “به درک که قبول نداربارها فر

تر و مودبانه تر از “بهشت اراذل” اصولگرا و دلواپس است.   کیتر و ش زیتم یلیخ ی .” از قضا “جهنم” روحانندیگو

  یدر همه سالها یحتما حق دارد. خاتم ،یزن یحرف م تیکه چرا با عصبان دیبگو یبه روحان یخاتم یاگر زمان

  ست،ین یکند، حرف حتیرا نص یحالت هم کنترل خودش را از دست نداد. اگر او روحان نیاش هرگز در بدتر یزندگ

عکس که در آن با دست و پا و سر و دماغ و دهن   کی یاست و حت اد یک زاده که دائم در حال غش و فرکوچ یول

  یدر چا  یشکر اضاف ختنیر گرید نیکند، ا یرا نقد م  یبرخورد روحان نیا یندارد، وقت اشد،فحش نثار مردم نکرده ب

 .ستیخوب ن  تیبرا یریگ ی! مرض قند مزیبرادر من! نر زیاست. نر

 نیکه کوچک تر انینیمثل حس یکه آدم نیخوب خواهد بود. هم اریحرف و واکنش ها بس نیا جهیبه نظر من نت البته

 روزید یدر مورد روحان شانی. ام”یما خودمون قاتل بود یاست که گفته “بابا جون! ناسالمت  نیا یافتخارش در زندگ

است،  یعیطب  انینیکه در سن حس مری.” البته آلزاکردصحبت ن هیزشت و کر  نگونهیا ینژاد مثل روحان یگفت: “احمد

نژاد به مردم و مخالفان بد و   یهست. تازه! احمد ادمانیو خس و خاشاک که  یممه و اونجات بسوزه و زنان رشت یول

به همه  یجنت ایاحمق،  دیگو یبه همه جهان غرب م یشوخ یشوخ یرهبر اینفر،  ونها یلیبه م  یعنیگفت،   یم راهیب

هم  یبد شنهادیبه جهنم. پ دیادب و فحاش گفته برو یب یاسیگروه س کیبه  یجانوران. روحان دیگو یها م رمسلمانیغ

آن جا هم باز دلواپس؟ باز دلواپس؟ به نظرم   دند،یما را به گند کش یکه زندگ ایدن نیجهنم ا ندی ایب نهای. فقط اگر استین

از   یگروه روزی. دمیراحت باش ندهیها در آ یما جهنم همباشد  یش بهتربهشت که هم پرخا دیگفت برو یم دیبا

 نیهم نیکردند. همچن هی جمهور ته سیلحن رئ ن یا هیعل  یطومار ندهینما ۱۲۰ یعنیکتک بزن فحاش بدهکار  ندگانی نما

  یبررس یدر بسته مطرح کند.” بعد خودشان برا یطیخود را در مح یصحبت ها دیجمهور نبا سیگفتند: “رئ ندگانی نما

دولت در  اتیپس جلسات ه نیشود اگر از ا یدادند. به نظرم جالب م لیتشک  یرعلنیجلسه غ ین دو کلمه روحانیا

دارد که   یشود و اصال چه اشکال لیبا حضور مردم تشک  انیقل دنیدربند و درکه موقع خوردن لواشک و آلوترش و کش

  یم یعکس و سلف یشوند و کل  یهم جمع م ردمشود، اتفاقا م لیعصر تشک   یول دانیژنو در وسط م ای نیمذاکرات و

  یهم روحان ی. البته به نظرم گاهمیکن یم حیتفر یکنند. کل یسنگ پرت م شانیو کوچک زاده و دلواپس ها برا رندیگ

وسط ارزفروش ها جلسه   یجمهور ابانیتواند در خ یاق معر یمرزها یتیامن  تیدر مورد وضع یریگ میتصم یبرا

  نیحرف خواهد شد، هم نیا جهیکه به گمانم نت یزیجلسه مواظب بازار ارز هم باشد. چ  یربگذارد که ضمن برگزا

پس خودش هم کمتر  ن یداند، احتماال از ا یجمهور را خالف ادب م سیکلمات رئ نیکه ا یا ندهی نما  عتایاست که طب

و  هیقوه قضائ سیرئ کنند،  یکمتر سنگ پرت م گریو کوچک زاده هم د یچماق لر یو آقا یدهد، رسائ یفحش م
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شود مثل زمان شاه. خدا رفتگان   یشوند، م ی. همه مودب و خوب مندی گو یم اتیو ائمه جمعه هم کمتر چرند یجنت

 .امرزدیشما را هم ب

 حقوق بشر پرچمداران

که   رانیحقوق بشر در ا یسخنگو نیو مهم تر زکیو کهر اریاز کشاورزان پرکار آمل و شهر یجانیالر ی آقا جواد

 نکهیاز ا روزبعدی.” دمیستیهفته قبل گفته بود “ما از سنگسار و اعدام ناراحت ن نیهم ی ساعت قبل که نه، ول مین نیهم

آمد و   ینم ادشیساعت هم اسمش را  کیشد و تا  افظهدچار پرش ح  دایبرخورد کرد و شد نیسرش محکم به در ماش

پرچمدار حقوق   دیبا رانیگفت: “ا یگفت: “جواد ماندال” در همان حالت فراموش یم ستیاسمت چ دندیپرس یم یوقت

 یامروز هم پرچمدار حقوق بشر در جهان است، باور نم نیهم ران یکرده. ا یکم لطف شان یبشر در جهان باشد.” البته ا

نه،  دینیب ی. نه، آن که مد…یباال را نگاه کن د؟یدی. نددی نیب  یم د،یپرچم حقوق بشر باشد نگاه کن دیباال را که با آن د؟یکن

 نیهم ران یا یاسالم یچرا جمهور دیتا بفهم دین یخورد بب یاست،… همان که در آسمان تاب م زانیآو لهیهمان که به م

 .حاال هم پرچمدار حقوق بشر در جهان است

 شود یم چیساندو یمالک 

 یعاقالنه و به نفع منافع مل اریبس رانیدولت و حکومت ا میتصم نیراحت شد. به نظرم ا المیخ ،یزیچ کیشد  حاال

  یبرا یمالک  یبه جا یالعباد دریح یمعرف یفواد معصوم برا میدر منطقه است. به دنبال تصم  رانیو منافع ا رانیا

عراق   دیجد ریاعالم کرد که “از روند انتخاب نخست وز رانیا یمل تیامن یشورا ریدب یعراق، شمخان نهیکاب لیتشک 

ماه قبل هم گفته بود که   کی رانیداشت که البته ا بانیپشت کیفقط  ی. تا حاال مالک یحرف کیشد  نی.” امیکن یم تیحما

  بهوضع احتماال مشکالت عراق  نی. به نظرم با امیکن یم تی کند، حما شنهادیمجلس و ائتالف عراق پ یکسما از هر 

برند. فعال تعداد   یغاز! سر او را هم م چارهیبرد غاز بچراند، ب دیداعش با گریکند و حاال د یم دایشدت کاهش پ

 .شود ینفر. چند روز بگذرد کمتر هم م کی با خودش شد  یطرفداران مالک 

 و نان اضافه  سینور با ساند انیراه

مثل  شهیکند که هم یشرکت م یا وانهیکدام د کایخلق در همه اروپا و آمر نیکردم در تظاهرات مجاهد یفکر م شهیهم

  یزنند و فقط از راه دور وجود دارند. با اتوبوس م  یحرف نم چکسیپوشند و با ه یشکل لباس م کیپادگان همه 

دانم اصلش به عمل آمد درست است  یم -آمد رروند. بعدا کاشف به نظ یدهند و با اتوبوس م یشعار م ند،یآ

هستند و اصوال به   یمعموال لهستان ییکاشف به نظر آمد که شرکت کنندگان در تظاهرات اروپا -مخصوصا نوشتم

خلق چه   نیدانند که مجاهد یروند و اصال نم یم سیهتل و رفت و آمد و دستمزد به پار نهیهزبا  ستیعنوان تور

نور هم که هر سال دهها   انیکنند. راه یم حیبرند و تفر یجمع شدند. حال خودشان را م یچ یاهستند و بر یجانداران

آشنا مشاور   نی. حسام الدضایشوند به شرح ا یکنند و کشته م یتصادف م شیدر اتوبوس ها یرستانینوجوان دب

 نیکنم هم  یم شنهادیاست.” پ ورن انیراه انهیسال نهی تومان هز اردیلیآمار داده که “پانصد م روزید یروحان یفرهنگ 

از آنها کشته  یبشوند و ضمنا هر سال هم تعداد یکه همه شان حزب الله کاریپول را نقد بدهند به صدهزار نوجوان ب

و به عنوان   حیتفر یکه برا گناهی بچه ب ونیلیم کی وقت  یخودیب نکهیخودشان بهتر است و هم ا ینشوند. هم برا

از صد نفر کشته و  شی ب لیشود و فقط در دوازده حادثه تصادف اتوموب یتلف نم ابانیبروند  یم یدسته جمع یاردو

شود   یتومان، معادل حقوق پنجاه هزار کارگر در سال صرف م اردیلیپانصد م یعنیشوند.  یصدها نفر هم مجروح نم

ها   یجیسال قبل بس یس  جاکشور و بشنوند که در آن یشلمچه و جنوب غرب یها ابانیدانش آموز بروند به ب یتا گروه

که نصف شان پورشه سوارند و  نندید شهر خودشان و همان افراد را ببکردند، بعد برگردن یم ییها یچه فداکار

به عنوان فتنه گر    ایشده اند  یزندان ایکه سالم ماندند  گرشانیالمال و نصف د تیو اختالس کننده ب  یبدهکار بانک 

 .داند  یدست بردارند، خدا م یبیعوامفر  نیاز ا هندخوا یم  یک یعنیشوند.  یشناخته م

 نجا؟یچرا من؟ چرا ا! ایخدا

که   یدر کشور یشود، ول یشود، حتما م یقاچاق نم یکاال نکیع میبگو نکهیقاچاق؟ نه ا یهم شد کاال نکیع آخر

از اقالم مهم قاچاقش   یک یکه  یشود، در کشور یوقت و تمام وقت قاچاق م مهی معتاد ن ونیلیچهار م یمواد مخدر برا

بدن   یو اعضا هیکه کل یشود، در کشور یم فروختهپورنو وسط تهران  لمیکه ف یقمه و قداره و چاقوست، در کشور

  ز،یهموطن عز یها یبهائ نیشوند. اصال ا ریدستگ  نکیقاچاق ع لیبه دل یآن هم هشت بهائ نک؟یشود، ع یقاچاق م
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بزنند و درس بخوانند مگر حق رفتن به  نکیدهند؟ اگر بخواهند ع یمبفروشند، مگر اجازه  نکیفرضا بخواهند ع

  یاستخدام شان م یبشوند، مگر کس یفرهنگ  راثیبزنند و بخواهند کارشناس م نکیمدرسه و دانشگاه را دارند، اگر ع

اش معلوم نشود و برود  ختنیبزند که اشک ر یدود نک یو بخواهد ع ردیهموطن پدرش بم یبهائ کیکند. اصال اگر 

  یرا بکند. اصال چطور شیامرده ه یراحت دفن شود و راحت عزادار ای ردیگذارند راحت بم یقبرستان، مگر م

شده و از   سبوکی“وارد ف نکهیا  لیبه دل یک یداده” آن  لی تشک نی“دانشگاه آنال نکهیا لیبه دل یک ی ییاست که از ده تا بها

به اتهام  یک ی نیو ا ”یبه اتهام “جاسوس یک یداده، آن   ت”ی جمع لی“تشک نکهیا  لیدل به گر ید یک یکرده”   تیخودش حما

که از اول عمرش تا آخر   یبهائ کیشوند؟ اصال  یم یو زندان ریدستگ ”یمل تی “اخالل در امن اینظام”  هیعل غی“تبل

کند؟ اصال مگر  یتواند جاسوس یم یرا ندارد، چطور سیو ارتش و پل یموسسه دولت چیعمرش حق ورود به ه

کنکور بوده   یها نیباهوش که جزو برتر یبهائ کیهم شد بهانه؟  نکیکند؟ آخر قاچاق ع یدارد که جاسوس یاطالعات

 نیخودشان دانشگاه آنال یتواند وارد دانشگاه شود. رفتند برا یاست، نم یفهمند بهائ یاش تازه م یو بعد از قبول

.  میهم با آنها حال کرد شهیو هم میبود  قیرف یمردم چه کنند؟ ما در تمام عمرمان با صد تا بهائ نیدادند. پس ا لیتشک 

 نکیهشت نفر را که ع نیا تیکه به علت اعتقاد به بهائ دیمجرم باشند؟ الاقل صاف بگوئ شانشود هر ده نفر یم یعنی

 نجا؟یمن؟ چرا ا! چرا ایخدا نک؟یآخه ع  م؟یداشتند بازداشت کرد یفروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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