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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[

 

 ت:[ خبرگزاری فارس]برگرفته از سای

 ۱۳۹۰بهمن  ۸ ]تاریخ:[

 

 انیزاد به بهائ ینور سالم

که به شدت عالقه دارد خود   یو انقالب نوشت: یندا یخبر تیفارس، سا یخبرگزار ی مجاز یگزارش گروه فضا به

ابراز  تیحاصل خود به فرقه ضاله بهائ یب یها یدر نامه نگار یبار متوال نیچندم ی قرار دهد برا تیبهائ یرا حام

سالم کرده  را جزو مذاهب به شمار اورده و به آنها انیخود کامال هدفمند بهائ ریزاد در نامه اخ ینور !ارادت کرد

 !است

. وخود ما هرگز به شما دیکن تیما را رعا ینید التیکه تما میشما را واداشت .ما"..  در نوشته خود آورده است: یو

برخالف شما که نرم و   م،یخدا آراست ن یکه ما از د ی. چهره ادیخود را آشکار کن یو سنت ینید التیتما میاجازه نداد

شما را   ی. دلهامیشما نبود یبرا یخوب ینید گانی. ما همسابود اهویو عبوس و آکنده ازه نیخشماگ د،یمصلحانه ا

 ..." .میراه ورود شما را به اجتماع مطلوبتان بست . ومیشکست

  وله گفته بود: چهیدو ویدر گفت وگو با راد شیپ یچند یمسبوق به سابقه بود است و تیزاد از بهائ یدفاع نور البته

کرده   یآوررا جمع یفرقه اسالم ۱۲۰۰به  بیقر یزی. چ«یبه اسم »فرق اسالم یجلد ۳گرفتم  یکتاب شی"چند روز پ

مته را   م،یاو چندصدتا را رها کرده کهزاریآن  . ما همهستندها هفرقه  نیاز ا یک یهم  هاییدارد بها  یاست. چه اشکال

  میکه ما دوست داراضافه کرد: همچنان شیهاصحبت  حیدر توض  زادینور .میاخودمان گذاشته یهاییمغز بها یرو

قم   شیدراو یرا برا نیهم دیدر آرامش به عبادات خودشان بپردازند و مسجد داشته باشند، چرا نبا نهیمد انیعیمثال ش

 " م.یکاشان بخواه یهاییبها یبرا ای میبخواه

  ادیاز آنان نوشته بود: »فردا که ز تیپرداخته و در حما تییفرقه ضاله بها یقد از اعضا  البته بازهم به دفاع تمام یو

کشورمان  یساخت و  به هر کجا میمفصل خواه ییهاخانقاه مان،ش یدراو یدر قم و در هر کجا، برا ست،یدور ن

کرد و در پرداخت   می خواه ییو ظلم، دلجو یو دربدر بیها آسبه خاطر سال  مان،نیمسرز انییرفت و از بها میخواه

 .«کرد میشتاب خواه ده،ید بیمان آسآن کس که از ما و پدران  به هر یو جان یخسارت مال

از  شی. پستیضد انقالب ن یاسیس ی جز مطرح شدن در فضا یزیچ تیزاد از بهائ ینور تیهمه حما نیا علت

 یمخالفان جمهور انیخود در م یبرا ،ی مطالب شاذ و الحاد انیهم بودند که تالش کردند تا با ب یگریافراد د زادینور

  یکه پس از آزاد  " یاکبر گنج" . مثال ندیایوابسته به غرب در ب یکسب آبرو کنند و به استخدام نهادها رانیا یاسالم

کرد و در  تیحما تیکشور بود بارها از بهائ یاسیمطرح شدن مجدد در عرصه س یبرا یخود از زندان به دنبال راه

زاد با   ینور زی. هم اکنون نآنها به خارج از کشور فرار کرد  تیو تحت حما تیشبکه نفوذ بهائ نیهم توسط هم تینها

  نیفرقه و مطرح شدن در ب نیسرکردگان ا یبرا یجلب توجه و خوش رقص یدر صدد نوع تیتمام قد از بهائ عدفا

در  ییآبرو یب ایدن کیزاد را نخورده و او مانده و  یرفتار نور نیگول ا زی. اما ظاهرا ضد انقالب نضد انقالب است

 !داخل و خارج از کشور

 

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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