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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[

 

 شیعه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷مهر  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 !شد یفرهنگ  راثیم ها،ییقبله بها

  یاشغال یها نیکه در سرزم انیحیمسلمانان و مس یخیمهم و تار یاز بناها یاریاست که بس بیعج یآن رو اقدام از

 لییاسرا یو نظام یجعل میالملل، بارها توسط رژ نیجامعه ب یتوجه ی، با ب. و .. یواقع شده است، مثل مسجد االقص

 .قرار گرفته است بیو در معرض تخر دیمورد تهد

مقبره رهبر فرقه  - ی، "روضه مبارکه" در بهجمعمول ریغ یدر اقدام ونسکویقبل،  یچند وز،ین عهیگزارش ش به

اقدام که   نیجهان ثبت کرد. ا یفرهنگ  راثیاز م یک ی را به عنوان  یاشغال یها نیدر شمال سرزم - ها ییضاله بها

از  یاریاست که بس بیعج ی، از آن رو اقدامقرار گرفت سمیونیوابسته به صه ی فراوان رسانه ها تیمورد حما

، با  ...  و ی، مثل مسجد االقصواقع شده است یاشغال یها نیکه در سرزم انیحیمسلمانان و مس یخیمهم و تار یبناها

قرار گرفته   بیو در معرض تخر دیمورد تهد لییاسرا یو نظام یجعل می، بارها توسط رژالملل نیجامعه ب یتوجه یب

 .شود یبا دوهزار سال قدمت( آن به مسلمانان داده نم یخیمکان تار کی)به عنوان  یاست و اجازه بازساز

ظلم و ستم خود بر مردم مظلوم جهان و   هیدر توج ی، سعتیهودی یآموزه ها فیبا تحر یستیونیصه میکه رژ یحال در

 شودیاند و گفته مکرده لیتبد هاییمکان آن را به قبله بها نیا یقائل شدن برا ژهیو تیبا اهم دارد، انینیفلسط ژهیبه و

 .دهندیم انجاممرکز  نیخود را به سمت ا یمراسم مذهب هاییبها

نظر  دیآن تجد نیغرب در قوان ازیبراساس ن کباریاست که هر چند وقت  یاستعمار ینید تیذکر است بهائ انیشا

 . به سمت آن کشور باشد دیها با یی، کشف شد که قبله بهالییاسرا سیمثال چند سال پس از تاسبه عنوان  شود.!!یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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