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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 جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸شهریور  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 حمایت پروانه سلحشوری از نوشین جعفری

ستیزان، ضدانقالب، بازداشت صاحب اکانت هتاک به ائمه اطهار )علیهم السالم(، موجی از سوی اسالم پس از 

طلب برای آزادی وی شکل گرفت. اما به راستی چرا کسانی که مناصب قدرت را  ها و برخی عناصر اصالحسلبریتی

ی صل انقالب بتازند و پیش از محاکمهاند؛ خود در مقام اپوزیسیون، آزادانه به ا در جمهوری اسالمی تصاحب کرده

 !دشمن هتاک به اسالم، وابسته به تشکیالت بهائیت و رابط سفارت انگلیس، دفاع کنند؟

ی ایرانیسم و فرقه هللا جعفری از سران حزب پان پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نوشین جعفری دختر قدرت

بازداشت شد. وی عالوه بر هتاکی به مقدسات در فضای مجازی،  نیز  ۸۸ی بهائیت است که در جریانت فتنه ضالّه 

[ جعفری صاحب اکانت هتاک به ائمه اطهار و  ۱آمد.]رابط اصلی سفارت انگلستان با هنرمندان سینما به شمار می

ا برخی ی نزدیک با بازیگران سینما، ارتباطات بسیار نزدیکی نیز بسیدالشهدا )علیهم السالم(، عالوه بر داشتن رابطه 

 ...  .طلب داشته استهای اصالحچهره

بایست گفت، جنابعالی با چه رویی در ابتدای نطق خود از آزادگی  ی حزب اصالحات میاما در پاسخ به این نماینده

خواهی کنید؟! یعنی درکتان از آزادی گویید اما در ادامه از هتاک به ایشان دفاع میامام حسین )علیه السالم( سخن می

ی نشکیالت بهائیت م حسین )علیه السالم(، دفاع از آزادی هتاکان، جاسوسان و عناصر ضددینی و خودفروخته اما

 !است؟

خانم سلحشوری شمایی که به اسم دفاع از حقوق زنان زندانی، از متهم مرتبط با سفارت انگلستان و تشکیالت بهائیت 

 ... تان اقتضای دفاع از چنین کسانی دارد؟!  های حزبیسیاست ی زنان دارید و یاکنید، آیا به راستی دغدغه دفاع می

اما سؤال اساسی اینجاست که به راستی چرا کسانی که سر در آخور بیت المال دارند و مناصب قدرت را در جمهوری 

یا رد  اند؛ خود در مقام اپوزیسیون، آزادانه به اصل انقالب بتازند و پیش از محاکمه و اثباتاسالمی تصاحب کرده

 جرم، از دشمن هتاک به اسالم، وابسته به تشکیالت بهائیت و رابط سفارت انگلیس خبیث با قشر فرهنگی دفاع کنند؟!

 ... 

 :نوشتپی

اند؟، کد  خبرگزاری مشرق، تیتر خبر: نوشین جعفری کیست و چرا اهالی سینما از بازداشت او به وحشت افتاده [۱]

 .۱۳۹۸رداد م ۲۳، تاریخ انتشار:  ۹۸۳۷۶۷خبر 

 

 

 

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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