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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[

 

 ها]برگرفته از سایت:[ فرقه

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۱[ ]تاریخ:

 

 جهنمی که بوسیله ی بهائیان اداره می شودمن و تو شبکه ای 

یکی از عملکردهای آنان که موجب فریب بینندگان شد، شعار آنان بود؛ که ادعا می کردند همه چیز شفاف و ظاهر 

است و مخفی کاری در این شبکه راه ندارد، در همین راستا از روز اول کارمندان، گردانندگان، مجریان و حتی 

هدف فریب دادن بیننده خود را نمایان کردند. بودجه این شبکه از سرویس های جاسوسی در آمریکا، سرمایه گذران با 

اسرائیل و قسمت عمده آن؛ از وزارت امور خارجه انگلستان و هدایت دستگاه امنیتی این کشور تأمین می شود، رابط 

ه به عنوان مدیر و مشاور ارشد در این است ک” مک وولین“این شبکه و وزارت امور خارجه انگلستان فردی به نام 

 گروه فعالیت دارد.

میالدی با همکاری پدر کیوان عباسی )مالک تلویزیون آزادی در واشینگتون( بودجه ای  ۲۰۱۱این شبکه در سال 

میلیون دالر از محل بودجه امنیتی و هجوم رسانه ای آمریکا برای ایران در پنتاگون دریافت می  ۴۰هنگفت به ارزش 

است. هدف از انتخاب این نام از سوی گردانندگان این شبکه  ۱برابر بیشتر از بودجه شبکه فارسی  ۴۰کند این بودجه 

داشته باشند و سیاست خود را در پخش فیلم، سلایر،  این بوده با سوء استفاده از این نام تعامل و ارتباط با مردم ایران

اخبار و گزارش می باشد. جامعه هدف این شبکه مادران و زنان جامعه ایرانی می باشد که در این راستا با نشان دادن 

که این قبیل برنامه ها بصورت مختلط برگذار شده و لو دگی به همراه شوخی … برنامه هایی مانند بفرمایید شام و

 هایی که بیننده شرم می کند از دیدن آن بصورت متناوب دیده می شود.

این شبکه بدنبال این است تا سبک زندگی ایرانی را بصورت غربی در آورد تا خطوط دینی و اخالقی را زیر پا 

، وی گذاشته و در این زمینه هیچ خط قرمزی را رعایت نمی کنند. مسؤل این شبکه فردی است به نام کیوان عباسی

میالدی در شهر سیدنی کشور استرالیا به دنیا آمد. پدر او که فردی بهائی بود در سال  ۱۹۷۱در ماه مارس سال 

میالدی برای شرکت در نهمین جشن گشایش مشرق االذکار سیدنی به استرالیا سفر کرد و این سفر باعث شد او  ۱۹۷۰

 خود را به عنوان یک تهیه کننده به رادیو استرالیا معرفی کند.با جیمز برایان مسؤل وقت رادیو استرالیا آشنا شود و 

میالدی به فعالیت خود در استرالیا ادامه داد و در این سال با تجربه کاری که به دست آورد  ۱۹۸۱پدر کیوان تا سال 

سفر  با همکاری پسر عمویش به بخش فارسی صدای آمریکا رفت و در اتاق فکر این مجموعه مشغول به کار شد.

پدرکیوان به آمریکا باعث شد وی دوران نوجوانی و جوانی خود را در واشنگتن دی سی و تحصیالت دانشگاهی اش 

 .الت مین در رشته بازرگانی گذراندرا در دانشگاه نیوانگلند ای

ساله به  میالدی بورسیه دانشگاه بن گوریون بئر شبع در سرزمین های اشغالی شد، این دانشگاه همه ۱۹۹۶ودر سال ا

ایرانی های بهائی زاده بورسیه می دهد. وی با دختر فرهاد اسکندری که دوست صمیمی دایی اش بود در مشرق 

 االذکار شهر حیفا ازدواج نمود.

 در پایان به اهداف این شبکه بهائی بصورتی تیتر وار اشاره می کنیم:

 ترویج موسیقی غربی همراه باورهای خرافی. -۱

 مستقیم جوانان به مصرف مواد مخدر برای رهایی و آرامش.تبلیغ غیر  -۲

 ترویج روابط غیر اخالقی و آزاد بین زن و مرد. -۳
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 ترویج مفاهیم و موضوعات ضد دینی. -۴

 پاسداشت رضا پهلوی در سالروز مرگ وی. -۵

 تخریب جمهوری اسالمی به هر وسیله ای. -۶

 ترویج شراب خواری و همجنس گرایی. -۷

 بی حجابی به عنوان عامل پیشرفت در کشورهای اروپایی.ترویج  -۸

 قاچاق و جذب دختران بهائی به نام مجری. -۹

 ترویج سبک زندگی غربی و دور از شئون ایرانی. -۱۰

 قبح زدایی و ترویج بی حجابی در بین زنان محجبه. -۱۱

 افشای فساد مدیر شبکه )کیوان عباسی( از سوی شبکه نگین تی وی. -۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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