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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[

 

 برگرفته از سایت:[ بهائیت در ایران ]

 ۱۳۹۴آبان   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 درباره پابوسی نوری زاد از یک بهائی

در مال عام به   ارزشیبو  مقداریبدشمنان ملت ایران که همواره نوری زاد را به مثابه عروسکی  بهائیت در ایران:

تا به زعم خودشان از رهبر انقالب انتقام بگیرند، او را وادار کردند تا به پای یک کودک بهائی بیفتد  گرفتندمیبازی 

 و آن را ببوسد.

 نویسنده: مبینا صالحی

آقای نوری زاد بار دیگر در اقدامی نه چندان حیرت انگیز از خود تصویر یک خائن؛ اما این بار نه در حوزه سیاسی  

اخالقی و دینی را به نمایش گذاشت و تصویر و متنی را از بوسیدن پای یک کودک بهائی در فضای  بلکه در حوزه 

 ....مجازی منتشر کرد

اینکه این اقدام نوری زاد حساب شده و با برنامه قبلی و برخوردار از یک طرح کلی بوده است به این معنا که  اول(

 بنا بربهائیت و همچنین رژیم صهیونیستی حائز اهمیت بوده که وی یک خانواده را انتخاب کرده که برای تشکیالت 

ادعای خود نوری زاد در یک یادداشت، آنها یعنی پدر و مادر این کودک بهائی، جرمشان این بوده که به جوانان  

تیمی و سازمان  هایخانه، حال آنکه منظور از دانشگاه در فرقه بهائیت اندداده میدانشگاه را آموزش  هایدرس

در داخل برای به اصطالح تحصیل مجازی در دانشگاهی  هاییگروهاست که از خارج از کشور و با واسطه  اییافته

جاسوسی  هایسرویستیمی از اولویت  هایخانه حاضر ادامه فعالیت این  در حال . شودمیو اداره  تأسیسدر آمریکا 

به سست  ایفرقه  هایآموزهاست، چرا که ضمن توسعه و گسترش بخشیدن بر  گراییفرقه غرب و اسرائیل در حوزه  

. باشدمیخشونت آمیز مد نظر  هایبرداریبهرهو در عین حال فراهم آمدن یک گروه آماده برای  هاخانوادهشدن بنیان 

بهائی که  هایگروهکدر این کودک بهائی در جریان برخوردهای قانونی با آنچه نوری زاد ادعا کرده پدر و ما بنا بر

 ... .اندشدهدستگیر  اندداشته را  غیرحضوریادعای تدریس دانشگاه 

غربی و سایر   هایرسانهباید یادآوری کرد که نوری زاد برای حمایت از بهائیت راهی مشابه  در نهایت اینکه،

به  توانمیقابل یادآوری است که بعنوان مثال  هارسانه آن در دیگر افراد و یا سرسپردگان رفته که موارد مشابه 

 ....بی بی سی یاد کرد هاینامهرپرتاژهای ویژه برای اسرائیل و بهائیت بصورت مشترک در بر

 رویداد منبع:

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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