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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[

 

 فرقه نیوز]برگرفته از سایت:[ 

    ۱۳۹۵بهمن  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 سوءاستفاده مسیح علی نژاد 

 ترامپزمان بافرمان ای هم عملیات مشترک فرقه

ها و بهاییان، به بهانه فرمان ترامپ بار دیگر اقدام به  مسیح علی نژاد در ادامه خدمات خود برای صهیونیست

 .ها کرد نمایی برای بهاییت در رسانهمظلوم

های مختلفی از این موضوع صورت گرفت و زمان با دستور دونالد ترامپ، سوءاستفادهبه گزارش فرقه نیوز؛هم

ها قرار گرفت. ابتدا مسیحیت تبشیری با استفاده از این موقعیت تبلیغات  مواردی در دستور کار فرقه پیرامون آن 

 .دهدای خود را شروع نمود و در ادامه فرقه ضاله بهاییت همین روند را ادامه می رسانه

نمایی، تبلیغات و جذب  مهای گوناگون سعی در خودنمایی، مظلوهای مختلف معموالً به بهانهاین درحالی است که فرقه 

های جهانی به این موضوع، بهترین فرصت  در راستای اهداف خود دارند. با اجرای فرمان ترامپ و شروع واکنش

 .کنندهای خود را طلب می آلود، ماهیکه هریک از آب گل طوریشود، بهها حاصل می ای فرقه برای نمایش رسانه

زبان بیگانه و  های فارسی های مختلف در شبکهنند مسیح علی نژاد که بعد از ناکامیالحالی مااما در این میان فرد معلوم

ها در شبکه من و  عدم اطمینان آن ها و ارزش قائل نشدن برای وی، اکنون دست به دامان بهاییان شده است و برای آن 

وضوعی را در جهت مثبت به کند و سعی دارد به هر نحوی شده برای گذران زندگی خود، هر متو انجام وظیفه می

 .این فرقه ضاله نسبت دهد

تازگی و بعد از فرمان ترامپ با انتشار تصویری از یک دختر بهایی با ها توسط علی نژاد به نماییاین تبلیغات و مظلوم

  خدمتی خود راای و تکراری در فضای مجازی قرار گرفته است تا این فرد خوشهمان عبارات های همیشگی، کلیشه

 .هر چه بیشتر به بهاییان ثابت کند

در تصویر منتشرشده دختر بهایی سعی شده است به مخاطب چنین القا شود که رفتاری که با این فرقه می شود مانند 

که کامالً آشکار است که این اقدام ترامپ عالوه بر تبعیضی است که ترامپ برای مسلمانان قائل شده است. درصورتی

طراز نمودن اسالم  ستیزی بوده و معاندینی همچون علینژاد سعی برهمهای سیاسی آن، اسالم نبهنقض حقوق بشر و ج

 .کنندگرایانی را دارند که به نام اسالم جنایت میواقعی با افراط 

  

 

  

 

 

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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