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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[

 

 خودنویس]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۴اردیبهشت  ٣١]تاریخ:[ 

 

 فواد نوری  

 پاکسازی ایران از بهائیان 

ھای بهائیان و ھمۀ فشارھای دیگر برای این   ھا و یورش به خانهاخراجها و پلمب مغازهقتلهای دزدانه و زندانها و 

است که آنها را وادار به خروج از ایران نمایند. آئین و اندیشه را اما نمیتوان با کشتار و سختگیری بر انسانها از بین 

ز بین ببرید. میپرسید آن علت وجودی چیست؟  برد. برای پاکسازی ایران از بهائیان شما باید علت وجودی بهائیت را ا

میگویم خود شما آخوندھای گرامی. تا شما ھستید بهائیت نیز خواھد بود. بهائیت را جامعه ایران برای مقابله با شما  

  .العمل جامعه به رفتار شما است بوجود آورده. این حرکتها و آئینها عکس

ی ایران میگذرد و عدم توجه حکومت اسالمی به حقوق قانونی و ھفت سال از حبس ھفت تن از رھبران جامعه بهائ

انسانی این افراد موید اظهارات چندی پیش موسوی بجنوردی است که اعالم نمود بهائیان حق شهروندی ندارند. این  

است   البته حکایت تازھای نیست و این حقیقت که ھمۀ جناحهای حکومت اسالمی در مخالفت با بهائیان و دگر اندیشان

ھای آن دانش آموز بهائی با وکالی   که به وحدت میرسند بر کسی پوشیده نبوده است. چندی پیش از آن نیز مصاحبه

مجلس پر افتخار آرزوھای قلبی آخوندھا و شبه آخوندھا را آشکار نمود. زھره طبیب زاده نوری از او میخواست که  

 . این کشور برودمسلمان شود و مهدی کوچک زاده به او میگفت که از 

ھایشان ایرانی است که در آن حتی یک بهائی ھم یافت   این ھم رخداد جدیدی نیست و آرزو و ھدف آخوندھا و نوچه

نشود. میاندیشند حال که نمیشود ھمۀ بهائیان را کشت شاید بتوان کاری کرد تا ھمه ایران را ترک کنند و ایران بهشت  

ھای بهائیان و ھمۀ فشارھای دیگر برای  ھا و یورش به خانه اجها و پلمب مغازهشود. قتلهای دزدانه و زندانها و اخر

این است که آنها را وادار به خروج از ایران نمایند و تا حال ھم این نقشه کار کرده است و تعداد کثیری از بهائیان  

 اند. آیا روزی خواھد رسید که یک بهائی ھم در ایران نباشد؟   ایران را ترک گفته

ن من با مالھا این است که شما آئین و اندیشه را نمیتوانید با کشتار و تبعید و سختگیری بر انسانها از بین ببرید.  سخ

باور کنید که اگر ھمین فردا ھمۀ بهائیهای ایران را توی کامیون کرده و آن طرف مرز خالی کنید ھنوز کامیونتان به 

اند. اگر امروز یهودی در آلمان یافت نمیشود، ایران بدون  ائی شدهتهران برنگشته که چند نفر در اطراف ایران به

بهائی نیز تحقق خواھد پذیرفت. این را ھم خوب است بدانید که با از بین بردن بهائیان مشکل حل نمیشود، شما باید  

ی. تا شما علت وجودی بهائیت را از بین ببرید. میپرسید آن علت وجودی چیست؟ میگویم خود شما آخوندھای گرام

 . ھستید بهائیت نیز خواھد بود. بهائیت را جامعۀ ایران برای مقابله با شما بوجود آورده

چرا در بهائیت آخوند وجود ندارد؟ تقلید نهی شده است؟ بر منبر رفتن ممنوع گشته؟ جزع و فزع شماتت شده؟ و در 

ه این دلیل که این مکتب برای مقابله با شما کل ھر چه شما میگوئید نفی گشته و دستوری خالف آن صادر شده است. ب

ھایتان و بوجود آمده و تا شما ھستید، ضد شما نیز حضور خواھد داشت. اگر فردا شما زنار ببندید و برگردید به آتشکده

دوباره ظلم به مردم و تمامیت خواھی را از سر بگیرید و برای نجس نمودن آتش و آب و زمین مردم را شالق و دار  

ید و اگر کسی پایش را جای پای شما گذاشت و مردھای را پاک نمود به پادافره گناھش پوستش را بکنید و سرش بزن
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را ببرید، دوباره ھمان مزدکیها که در آھک کردید از ھر گوشۀ ایران سر بر خواھند کشید تا بار دیگر مساوات و 

   .وجودی آنها حضور نداردعدالت را طلب کنند. اگر امروز نیستند برای این است که علت  

این حرکتها و آئینها عکسالعمل جامعه به رفتار شما است. اینها پادزھری است که جامعه تولید میکند تا زھر وجود شما 

اید که چرا بهاءهللا درایران پدیدار شد؟ چرا یک پیامبری در را خنثی کند. تا حال ھرگز این پرسش را از خود نموده

ای از خدا نیامد تا تقلید را نهی کند؟ چرا در ژاپن یکی نیامد  منع نکرد؟ چرا در بلژیک فرستاده نروژ آخوند بازی را

بگوید امام زمان آمد و رفت و دیگر منتظر نباشید؟ چرا در لهستان یک پیامبری نیامد بگوید که دور اسالم تمام شده؟  

 . اندبرای این که آنها این دردھا را نداشته 

اند و حال ھم ھر روز کلیساھای بیشتری تبدیل به بار و باشگاه و  ھایشان را شکسته  است که شاخ کشیشاینها سالها 

ایران نیز ھمین خواھد بود. مشکل شما آخوندھای  .منازل مسکونی میشوند تا تحول و پیشرفت جامعه را نمودار باشند

بهائیان نیستند، زمان است. اگر صد و پنجاه سال  جاھل که بهاءهللا به درستی شما را »جهالی معروف به علم« خواند 

ھای   پیش دشمن اصلی شما بهائیان بودند و اراجیف شما را رد مینمودند امروز دیگر جامعه به روشنائی رسیده و قصه

ھای توی گهواره را نیز به خنده میاندازد. ھنوز ھستند تنی چند ساده لوح و چند  مضحک و قوانین بدوی شما بچه

لبی که دمب شما را میبوسند اما این جامعه را با چهل سال پیش و صد سال پیش بسنجید تا بفهمید چه فرصت ط

 . میگویم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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