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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[

 

 مشرق نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵آذر    ۶]تاریخ:[ 

 

 رونمایی از اتاق فرمان عملیات رسانه ای علیه قوه قضائیه ؛ 

 عملیات و مصاحبه فائزه هاشمی و »در تی وی« اعالم رمز  

تلویزیونی که نقش سخنگویی گروهک منافقین و عناصر فرقه ضاله بهائیت را دارد با انتشار گزارشی سراسر دروغ  

 .و جعل ، اتهاماتی را به دستگاه قضایی جمهوری اسالمی منتسب می کند

و هدفی که از یکسو نقش سخنگویی گروهک تروریستی  به گزارش مشرق، تلویزیون ضد انقالب در تی وی با سابقه

منافقین را دارد و از سویی دیگر تالش دارد اهداف سرویس های جاسوسی ضد ایرانی غربی را البته به صورت غیر  

حرفه ای پیاده کند نقطه مشترک مهمی با برخی افراد و جریانات سیاسی داخل کشور نیز پیدا کرده که این نقطه  

 .البه الی برخی مصاحبه ها ی رمز الود در مقاطع خاص قابل مشاهده استهمکاری از 

 دقیقه بامداد   ۱۱ساعت  ۹۵مهر  ٢۹  - ٢٠۱۶اکتبر  ٢٠

تلویزیونی که نقش سخنگویی گروهک منافقین و عناصر فرقه ضاله بهائیت را دارد با انتشار گزارشی سراسر دروغ  

سالمی منتسب می کند... این گزارش قرار است آغاز هجمه همه  و جعل ، اتهاماتی را به دستگاه قضایی جمهوری ا

 .جانبه ی دیگری به ارکان نظام جمهوری اسالمی شود

 دقیقه  ٢٢ :  ۱٠ساعت  ۹۵مهر  ۳٠  - ٢٠۱۶اکتبر  ٢۱

فائزه هاشمی در مصاحبه با همین تلویزیون حمایت خود را از انتشار این گزارش و روند دروغ پردازی علیه ارکان  

 .هوری اسالمی اعالم می کندنظام جم

دشمنان نظام اسالمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و هدایت آنها به سمت اهداف خود روزی نیست که 

تالش جدیدی در عرصه های مختلف انجام ندهند، از "در تی وی" هم می توان به یکی از آخرین تالش ها و دست و 

عمومی ایرانیان یاد کرد، خاستگاه فکری این شبکه تلویزیونی اینترنتی فرقه ضاله  پا زدن دشمنان برای انحراف افکار 

 .بهاییت است

 تلویزیونی در پوشش حمایت از مسائل حقوق بشری 

تلویزیون اینترنتی "در تی وی"، یکی از هزاران تالش معاندین انقالب اسالمی است که در قالب و پوشش حمایت از 

 .تا با برنامه سازی های خود مردم ایران به مسئولین و انقالبیون بدبین کندحقوق بشر در تالش است 

برای آشوب های خیابانی با سالح سرد و گرم،  بخشی از اقدامات میدانی مجموعه تحت عنوان در تی   اعالم فراخوان 

های اروپایی و وی به مدیریت مصطفی آزمایش بوده است و در کنار آن تالش برای جلب آرا و نظرات دیپلمات 

کرسی داران موثر در سازمان ملل با هدف تصویب تحریم های بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه ملت ایران و با بهانه 

های واهی به نام نقض حقوق بشر نیز پررنگ بوده است. این مجموعه از حمایت رسانه ای سلطنت طلبان و گروهک  

 .تروریستی منافقین هم برخوردار است

 "ی "در تی ویهدف اصل ۵
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از "تخریب ارکان اصلی نظام"، "ایجاد بدبینی"، "سلب اعتماد عمومی" در داخل کشور، "تحریک مردم علیه نظام  

اسالمی" و "سوء استفاده از پوشش حقوق بشر" می توان به عنوان اهداف اصلی این شبکه البته غیر حرفه ای و تازه  

 .تاسیس یاد کرد

 مدیر در تی وی را بشناسید

مدیریت اجرایی این بخش از پروژه تخریب  با شخصی است به نام مصطفی آزمایش ساکن فرانسه که از حامیان فتنه  

 .است ٨٨

 .آزمایش مدتی به همکاری رسمی با گروهک منافقین نیز پرداخته و به عنوان سخنگوی فرقه رجوی فعالیت می کرد

دریغ و آشکار مالی به برخی  های بیدر کنار کمک ٨٨فتنه   مصطفی آزمایش بهمراه طیفی از همراهانش از همان ایام

پروژه ایجاد و تقویت جریانات ضد انقالب در داخل کشور را با همکاری مشترک اداره   های سیاسی ، جریان

 »دموکراسی، حقوق بشر و کار« یکی از مهم ترین ادارات وزارت امور خارجه امریکا و سرویس اطالعاتی فرانسه

D.S.T  ش می بردپی. 

 تخریب دستگاه قضا با اعالم رمز عملیات و مصاحبه فائزه هاشمی

حال تلویزیون ضد انقالب در تی وی با این سابقه و هدف که از یکسو نقش سخنگویی گروهک تروریستی منافقین را 

و پا زدن   دارد و از سویی دیگر تالش دارد اهداف سرویس های جاسوسی ضد ایرانی غربی را البته به صورت دست

رسانه ای پیاده کند نقطه مشترک مهمی با برخی افراد و جریانات سیاسی داخل کشور نیز پیدا کرده که این نقطه  

 .همکاری از البه الی برخی مصاحبه ها ی رمز الود در مقاطع خاص قابل مشاهده است

یون پروژه تخریب دستگاه قضایی آخرین و مهمترین دستور العمل سرویس جاسوسی به عناصر منافقین در این تلویز

کشور است که بررسی ها نشان می دهد در این مورد همکاری پررنگی و قابل تاملی از سوی برخی جریانات سیاسی 

 .به بن بست رسیده و منحله داخل کشور با این شبکه صورت می گیرد

ل سالهای انقالب اسالمی اینبارعلیه عملیات با یک خبرسازی جعلی مشابه صد ها عنوان اقدامات کور منافقین در طو

قوه قضائیه شروع می شود و با مصاحبه فوری و دستپاچه فائزه هاشمی همنشین این روزهای عناصر فرقه بهائیان در  

 .تایید این خبرسازی وارد فاز دیگری می شود

ی رسمیت دادن به این  مصاحبه فائزه هاشمی با در تی وی با این پیشینه و کارکرد روشن که به نظر می رسد برا 

عملیات در داخل و خارج کشور بوده است نشان می دهد عده ای پروژه تخریب قوه قضائیه را از درون و عده ای از  

خارج از مرزها اداره می کنند.  نقطه تالقی این دوگروه، هدفگذاری تضعیف نظام جمهوری اسالمی و تهاجم علیه  

رکان این نظام و نماد مشروعیت آن به شمار می رود. دشمن تصور می کند با والیت فقیه است؛ چرا که "عدالت" از ا

 .تخریب تصویر »عدالت قضایی« در اذهان خواهد توانست مرزهای جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی را بپیماید

ند و به می کوشند از این طریق بر کارکرد نظارتی قوه قضائیه تأثیر بگذار طراحان سناریوی تخریب دستگاه قضا، 

سوء استفاده جریانات مالی، سیاسی و اخالقی در حاشیه های به ظاهر امن ادامه دهند، حال آن که هر چه شعاع  

 .تخریب ها گسترده تر شود، قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری طبق قانون افزایش می یابد

 هماهنگی ضد انقالب در سوژه های تخریبی 

توجه و همچنین قابل تامل در هماهنگی پرداختن به سوژه های تخریبی و نشر اکاذیب در این تلویزیون به   نکته قابل

ظاهر حقوق بشری با حلقه جدیدی از جریان رسانه های بیگانه و حامی فتنه است، اتهامات بدون سندی که به طور  

ای تشویش اذهان و سلب اعتماد عمومی داخل  مشترک میان برنامه صفحه آخر صدای امریکا و چند کانال تلگرامی بر

 .ایران دست به دست می شود

 ردپای بهاییان در "در تی وی" و انتخاب مصاحبه شوندگان از داخل ایران 

با وجود اینکه سردمداران "در تی وی" ادعای مسلمانی دارند اما اسناد غیرقابل انکاری از همکاری این شبکه با  

 .فا به دست آمده استبهائیان شاخه مرتبط با حی
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 فائزه پای ثابت "در تی وی" و اعالم رمز عملیات علیه ارکان نظام اسالمی

به عنوان مثال فائزه هاشمی که پس از اجرای حکم قضایی اش ارتباطاتش با طیف بهائیان فعال در موارد ضد امنیتی 

ای ثابت این شبکه تلویزیونی معاند شده را با حمایت و حضور در محافل خصوصی آن ها آشکار ساخته از میهمانان پ

 .است

خانم فائزه هاشمی به بهانه های مختلف و با علم به سوابق این مجموعه مرتبط با سرویس های جاسوسی غربی بهمراه 

و محکومان امنیتی از جمله مهدی خزعلی ، محمد نوریزاد، محمد ملکی ، ابوالفضل قدیانی،   ٨٨طیفی از فعاالن فتنه 

استار، محمد سیف زاده، نسرین ستوده از چهره های ثابت در تهیه خوراک رسانه ای این تلویزیون معاند هاشم خو

 .هستند

در بخشی از تصویر منتشر شده از این دیدار، عکسی بر روی دیوار از عباس افندی فرزند ارشد بهاءهللا )بنیانگذار 

 .شودفرقه ضاله بهائیت( دیده می

همنشینی های فائزه با عناصر فرقه ضاله به فضای رسانه ای هم کشیده  ی چه کسانی هستند؟/همنشین های فائزه هاشم

 شد

در تهران    ۱۳۴۱شهریور  ٢٢های ایران متولد آبادی از سرکردگان فرقه ضاله موسوم به بهاییفریبا کمال

 . است،سازمان کار این فرقه انگلیسی ساخته در سرزمین های اشغالی بنا شده است

العدل« یعنی تشکیالت راهبری بهاییان دنیا در سی بهاییان برای اسرائیل موضوع جدیدی نیست. موقعیت »بیتجاسو

تنها در ایران بلکه تشکیالت بهائیت در حیفا در واقع ماهیت واقعی فرقه بهائیت را نشان داده است. در نهایت نه

شود. در ایران نیز بارها جداشدگان از فرقه  ناخته میسراسر دنیا به عنوان تشکیالتی در اختیار رژیم صهیونیستی ش

های مختلف آوری اطالعات در حوزهاند. جمعبهائیت درباره جاسوسی بهاییان برای رژیم صهیونیستی اظهارنظر کرده

ال العدل در حیفا یک تکلیف برای سرکرده های بهاییان در ایران است و از آن سو انتقو انتقال این اطالعات به بیت

 .العدل نیز رویه ثابت در تعامل بهاییان با رژیم صهیونیستی استاین اطالعات به رژیم صهیونیستی از طریق بیت

هللا طایفی نصرآبادی« ازدواج کرد. وی از  با »روح  ۱۳۶۱آبادی که فائزه هاشمی به دیدارش رفته در سال فریبا کمال

بازان دفاع  جنسمعی در شیراز، طی سخنانی تمام قد از همدر مج ۹٠گرایی است و سال جنسمدافعان سرسخت هم 

 !کرده است

فائزه هاشمی اخیرا با شرکت در برنامه تلویزیونی در تی وی تلویحا از پخش شایعات هدفمند در پی تخریب قوه  

 .را داشته حمایت می کند  ٨٨قضائیه که نقشی اثر گذار در کنترل بی قانونی های فتنه 

نامه هدفمند اتهامات تماما دروغ اقتصادی به قوه قضائیه زده می شود در حالی که علی طیب نیا وزیر در ابتدای این بر

اقتصاد شایعه برخی سایت های خارجی   در این مورد را مردود دانسته و اعالم کرده قطعا و کامال ناصحیح است. 

ی فائزه هاشمی به بهانه سوال از مسئوالن نظام اتهاماتی که بجای تردید در آن قبل از اثبات و ارائه اسناد ، از سو

وگو با »ُدر تی وی« می گوید: افشای این حجم  تلویحا مورد تشکر و حمایت قرار می گیرد. فائزه هاشمی در گفت

 «.سازی، امیدوار کننده استفساد مدیران نظام باعث تأسف، ولی »در جهت شفاف 

اشتراک فائزه هاشمی با جریان معاندی چون در تی وی ارتباطات مشترک  اکنون بیش از پیش به نظر می رسد نقطه 

 .و دوستی با جریان فرقه انگلیسی ساخته بهائیت است

چندی پیش مصطفی آزمایش به عنوان مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با شرکت در  

ری اسالمی ایران سعی می کند نقش بدخیم ترین جریان ضد  کنفرانسی در پارلمان اروپا با سیاه نمایی علیه نظام جمهو

انقالب در خارج از کشور را ایفا کند اما فائزه هاشمی با تهیه خوراک رسانه ای چنین مجموعه سیاهی چه اهدافی را  

 دنبال می کند؟

افقین در مرور اقدامات کور سرویس های جاسوسی غربی با عروسک هایی همچون عناصر فرقه ضاله بهائیت و من

طول حیات مبارک انقالب اسالمی، علیه نظام اسالمی و سربلند بیرون آمدن انقالب از همه آنها آیینه تمام نمایی است 
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برای همه جریانات سیاسی کشور و به ویژه فعاالن رسانه ای که باید مراقب باشند در داخل بازی تماما دروغ این باند 

 .یرانی قرار نگیرندانگلیسی، صهیونیستی و فرقه ای ضد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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