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سنگتمام مجری «رادیو فردا» برای فرقه ضاله بهاییت!
اختصاصی – به گزارش جنبش مقابله با رسانههای بیگانه ،امپراتوری دروغ« :کامبیز حسینی» مجری معلومالحال
برنامه پارادوکس که هر هفته از «رادیو فردا» (ارگان خبری سازمان سیا در شرق اروپا) پخش میشود ،بار دیگر به
حمایت از فرقه ضاله بهاییت پرداخت.
این مجری رسانههای بیگانه که در هفتههای اخیر با مشکالت خانوادگی و بیماری دست به گریبان است ،با حمایت از
رژیم آمریکا ،به ارتباطش با دستگاههای جاسوسی آمریکا بهطور سربسته اذعان کرد و گفت“ :هر که با آمریکا رفاقت
کرده بد ندیده(!) و ما که در آمریکا هستیم باهاش رفاقت کردیم و بد ندیدیم…"
حسینی در ادامه با خوشنودی در تحوالت اخیر در عربستان ،از حکومت سعودی حمایت کرد و گفت" :قبال عربستان
را فقط به حج میشناختیم ،اما االن آزاد شدهاند و زنان میتوانند آواز بخوانند!"
این مجری فراری ضمن اینکه نگاه ابلهانه خود به آزادی را بیان کرد ،در سخنانی ابلهانهتر ،عربستان را دارای اسالم
واقعی دانست و ابراز داشت …" :در مرکز اسالم زنان بدون حجاب میتوانند راه بروند ،اما ایران از پاپ کاتولیکتر
است .هم میتوان مسلمان بود و هم حجاب اجباری نبود … االن از عربستان عقبتر هستیم…"
«کامبیز حسینی» در ادامه این برنامه مانند چند قسمت اخیر ،با دعوت از «سیمین فهندژ» نماینده فرقه ضاله بهاییت
در سازمان ملل ،به تبلیغ بهاییها پرداخت تا شایعههای هفتههای اخیر درباره حمایت مالی بهاییها از برنامه او رنگ
واقعیت بگیرد .وی در این برنامه به انحراف عقیدتی خود از دوران نوجوانی هم اذعان کرد و گفت که از کودکی
دوستهای بهایی داشته و به آنها عالقهمند بوده است.
حسینی همچنین مخاطبین خود را به تحقیق درباره فرقه ضاله بهاییت و گرویدن به این فرقه دعوت کرد تا برای این
فرقه صهیونیستی سنگ تمام گذاشته باشد .او در گفتههای گذشته هم با دعوت از برخی عناصر بهایی تا حمایت از
اعضای این فرقه منحرف ،بدون اشاره به خیانتهای اعضای فرقه بهاییت به ایران و اسالم ،به پشتیبانی از آنها
پرداخته و ادعا کرده بود که حکومت ایران بدون دلیل موجه به آنها ظلم کرده و اجازه زندگی به آنان را نمیدهد.
سوال اینجاست که «کامبیز حسینی» که با وجود سالها خدمت به رسانههای بیگانه خود را دوستدار مردم ایران
میداند ،آیا تا کنون درباره خیانتها و وابستی عناصر وابسته به فرقه بهاییت به بیگانگان مطالعه کرده یا برخالف
ادعاهایش ،مزه دالرهای فرقه بهاییت زیر زبان اوست و نمیتواند از آن دل بکند؟
انتهای متن/

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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