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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[

 

 پایگاه تحلیلی خبری شیرازه]برگرفته از سایت:[ 

   ۱۳۹۱اردیبهشت   ۹]تاریخ:[ 

 

 برداشت شبكه بهایي پشت پرده فتنه سبز نقاب از چهره 

 .نفوذ حلقه بهائیت در شبكه رسانه اي فتنه سبز به تدریج علني تر مي شود

طي چند روز گذشته، شبكه صهیونیستي باالترین با كنار گذاشتن برخي مالحظات گذشته و در حالي كه اهانت به  

تبدیل به لوگوي خود   صهیونیستي بهائیت را -شیعي را شدت بخشیده بود، ابتدا آرم شبكه استعماري -مقدسات اسالمي

كرد و سپس به تبلیغ علني تلویزیون این حلقه پرداخت كه تصادفا همنام پایگاه اینترنتي وابسته به گروهك شوراي 

هماهنگي سبز )كلمه( است. در تبلیغات باالترین درباره تلویزیون بهائیت، از آموزه هاي اسالم به عنوان خرافات و  

 .بردگي یاد شده است

پوست اندازي باالترین، سایت نیمه تعطیل »صبح امروز« كه توسط مجتبي واحدي )مشاور فراري كروبي  همزمان با

و سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد( و شماري از روزنامه نگاران متواري راه اندازي شده بود، اقدام به انتشار ویژه 

عالیي، شهرام صبا، میثاق افشار، شاپور راسخ،   یان[]د نامه جانبدارانه براي بهائیت كرد كه مطالب آن از سوي دایان

سپهر عاطفي، فریدون وهمن، فرزان فرامرزي، عرفان ثابتي، امید كشتكار، نوید خانجاني، سیمین فهندژ و... تهیه شده 

 .است

هیچ  آنچه در این میان جالب توجه است نقش فرد كالهبردار و فرصت طلبي به نام ابراهیم مهتري است. نامبرده كه

 -سابقه سیاسي ندارد، در جریان فتنه سبز به قصد خروج از كشور و دریافت پناهندگي، اقدام به فریب مهدي كروبي

كرد و مدعي شد بازداشت و در زندان مورد تجاوز قرار گرفته است! نامبرده  -احتماال به واسطه افرادي چون واحدي

  -وژه هایي از این دست، از تلویزیون شبكه جاسوسي انگلیسپس از تحمیق كروبي از كشور گریخت و طبق معمول پر

سیاسي به شبكه بهائیت نزدیك تر شده و در تدارك   -سردرآورد. نامبرده در ادامه كالهبرداري مالي -بي بي سي فارسي

 .ویژه نامه بهائیت براي »صبح امروز« كمك كرده است

رعكا( قرار دارد. بسیاري از مقامات سیاسي و اقتصادي  یادآور مي شود مقر شبكه بهائیت در فلسطین اشغالي )شه

متنفذ رژیم پهلوي مسلك انگلیس ساخته بهائیت را پیشه كرده و در عمق دربار نفوذ داشتند. ترویج اباحي گري، انكار  

 .مهدویت و ایجاد شبكه فساد سیاسي و اقتصادي و فرهنگي، از جمله كاركردهاي بهائیت در ایران بوده است

چند تن از عناصر بهایي حین  -دي ۶  - ۱۳٨٨یان حرمت شكني بي سابقه فتنه گران در روز عاشوراي سال در جر

 .تحریك به حرمت شكني و آشوب بازداشت شدند

گفتني است طي روزهاي اخیر تحركات مشابهي از سوي شبكه سعودي العربیه براي ترویج بهائیت و شبكه تلویزیوني  

اهده شده است. شبكه من و تو توسط شبكه بهایي مستقر در انگلیس و شبكه بي بي سي، راه  وابسته به آن )من و تو( مش

 .اندازي شده است

 ٢٠انتهای پیام/

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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