
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[  حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 بولتن نیوز  ]برگرفته از سایت:[

   ۱۴۰۰خرداد  ۱۷ ]تاریخ:[

 

 محقق حوزه تخصصی مهدویت و ادیان بررسی کرد 

 اینترنشنال در اختیار بهاییان است؟واقعاً شبکه ایران 

انگلیسی جستجو کنید؛ از کارشناس امنیت شبکه تا  -سعودی   -های وهابی کافی است فقط اسم بهاییان را در شبکه

 .…دان و دانشمند، همه بهایی هستندمتخصص کرونا و خواننده زن گرفته تا تاریخ

حوزه تخصصی مهدویت و ادیان، در یادداشت پیش رو فعالیت بهاییان  حسن ارشاد، نویسنده و محقق در  :گروه رسانه

های معاند را بررسی کرده و آورده است: از کارشناس امنیت شبکه تا متخصص کرونا تا بازیگر تا خواننده  در شبکه 

د و آل یهود  ی بهاییان در خدمت استعمار پیر و آل سعودان و دانشمند، همه عنوان تراز زن امروزی تا تاریخزن به

 .هستند

 :به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت و تصاویر آن به شرح زیر است

انگلیسی جستجو کنید؛ از کارشناس امنیت شبکه تا  -سعودی   -های وهابی کافی است فقط اسم بهاییان را در شبکه

ی بهاییان در خدمت ن و دانشمند، همه دا عنوان تراز زن امروزی تا تاریخمتخصص کرونا تا بازیگر تا خواننده زن به

 .استعمار پیر و آل سعود و آل یهود هستند

افزار بهایی در مورد تأثیرات کند و لیسانس نرمتا آنجا که متخصص بیهوشی بهایی در مورد کرونا اظهار فضل می

 .اجتماعی ناشی از قرنطینه

نمایی بهاییان در عصر تکوین است. نفوذ و  درتها، درصدی ناچیز از این نفوذ و قگوشه سمت چپ و پایین عکس

اعمال قدرت ماکیاولیستی که بیشتر به اشاعه تصویری از مرحله دوم از ایجاد نظم نوین جهانی بهایی که همان 

 .پردازدمظلومیت است، می

 

 

 

 

 

 

 

 

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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