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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۳شهریور  ۳۰]تاریخ:[ 

 

ن در ایران" توسط بی بی سی زدن بدون سند و مدرک، مبنی بر جلوگیری از "تحصیل بهائیاجو سازی و دامن 

 !!فارسی

ایحال ای نبوده و نیست و صرفا ساخته دست استعمار برای رسیدن به منافع خود است علی"بهائیت" که دین اثبات شده

شته و دارند. حتی اگر ضد انقالب بوده و ای حق تحصیل داتمام شهروندان کشور اسالمی ایران با هر دین و عقیده

هستند واین بدتر از بهائی بودن که نیست! و تا زمانی که امنیت و آرامش کشور ومردم را تحت تأثیر رفتار هنجار 

 آید.شکنانه و غیرقانونی خود قرار ندهند، شهروند دارای تمامی حق و حقوقات در آرامش کامل به حساب می

ای نبوده و نیست و صرفا ساخته دست استعمار برای رسیدن به "بهائیت" که دین اثبات شده به گزارش فرقه نیوز،

ای حق تحصیل داشته و دارند. حتی ایحال تمام شهروندان کشور اسالمی ایران با هر دین و عقیدهمنافع خود است علی

ی که امنیت و آرامش کشور ومردم را اگر ضد انقالب بوده و هستند واین بدتر از بهائی بودن که نیست! و تا زمان

تحت تأثیر رفتار هنجار شکنانه و غیرقانونی خود قرار ندهند، شهروند دارای تمامی حق و حقوقات در آرامش کامل 

های کشور تحصیل و بعد از تحصیل در خارج آیند! چه بسا بودن منافقین و ضد انقالبیونی که در دانشگاهبه حساب می

به به ملت و کشور ایران هستند و اکنون نیز هستند همین طیف افرادی که برای مردم و نهادهای از کشور مشغول ضر

دهند، در دانشگاه وهر جایی که اند، ولی چون اقدامی علیه امنیت ملی و آرامش مردم انجام نمیامنیتی شناخته شده

 باشند.دوست دارند. مشغول می

ترین کشورهای جهان دم و نظام اسالمی که امروز به عنوان یکی از امنالبته اینکه بدخواهان قسم خورده این مر

تابند! و اینجاست که این آرامش و درکنار هم زندگی کردن تمام ادیان با دوستی را بر نمی تحمل شود.شمرده می

ت یابد یا کند تا نجارسد خود را آویزان میدرست مانند آن غریقی که در حال دست پا زدن و به هرچیزی که می

حداقل آن چیز را با خود به عمق آبها ببرد! هر روزی به شکلی، موضوعی را هر چند نادرست و غیرواقعی، برای 

 دهند.ایجاد تنش و گمراه نمودن، افکار عمومی، در ایران و جهان در دسترس کار خود قرار می

گلیس و آمریکا بودن این دو شبکه بر های جاسوسی ان"بی بی سی فارسی" و "صدای آمریکا" که مزدور سازمان

تمامی مردم دنیا اثبات شده است. به صورت هماهنگ و از قبل طراحی شده، روزانه با مرور موضوعات خاص، در 

آیند که به زعم خود، اسباب تخریب نظام اسالمی را فراهم نمایند، اما نه اینکه هایی بر میصدد اجرا و انتشار برنامه

ماجرایی هستند که آحاد ملت متدین ایران اسالمی حامی نظام و ارزشهای خود هستند که حاال بر غافل از واقعیت 

تمامی متفکرین و صاحبان عقل و اندیشه، روشن شده است، اینها "عوامل بی بی سی فارسی و صدای آمریکا" 

واالنصاف. اعتقادی نداشته و ندارند دهند. الحق کنند و انتشار میمزدورانی حقوق بگیر هستند که به آنچه خود تهیه می

و صرفا برای گذران روزگار و معیشت زندگی، تن به این خودفروشی و مردم و وطن فروشی می زنند که هر ساعت 

زنیم، بدون هیچ تردیدی، سیاه ای ایران و اسالم ستیز میدر هر زمان از شبانه روز که سری به این دو شبکه ماهواره

ای که با جو داخلی ایران آشناست. واضح و وغ هایی که برای ملت ایران و هر انسان آزادهنمایی، اسرار بر در

نماییم که حکایت از این حقیقت همیشگی در عناد آنها با زایی و کذب پراکنی است!! بر خورد میمبرهن است که توهم

 ملت ایران دارد.
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مه تخریبی و دروغ و خود ساخته، عدم اجازه در یک روز "صدای آمریکا" و هم "بی بی سی فارسی" به برنا

"تحصیل" به "بهائیان ایران"، هجمه به "رهبری" مقتدر نظام، حمله به متدینین "حزب هللا" و ... آنهم با دعوت آن 

زنند! که هر چند مردم با هوش و یا بصیرت ایران ای خود به عنوان کارشناس و یا مطلع دست میمزدوران اجاره

کنند. به عنوان تفریح و سرگرمی و مرور های را مشاهده میقول مقام معظم رهبری، اگر هم این برنامهاسالمی، به 

گذارد. اما آنچه را که بیشتر های آنان است، و تاثیری بر همبستگی و عزت و اقتدار ملت ایران نمیها و دروغتوطئه

ر بند، چندر غاز حقوق بردگی این عوامل و مزدوری گذارد، دریوزگی، گرفتاری دتر به نمایش میتر و شفافواقعی

های جاسوسی کشورهای ظالم و مستبد است. که جای بسی تاسف آنها بر علیه ملت کشور خود، آنهم برای دستگاه

 دارد!!

"بی بی سی فارسی" با عنوان نداشتن " حق تحصیل بهائیان" در ایران، بعد از پخش فیلم ساختگی و دروغین، شخصی 

اند با افرادی های ایران به عنوان بهائی بودن ایشان را ندادهعی است، به ایشان اجازه تحصیل در دانشگاهکه مد

نشیند المال کوتاه شده است، هم با گفتگویی مملو از ضد و نقیض میالحال، مریض، سودجویی که دستش از بیتمعلوم

ها و ضد نقیض سخن گفتن اینهاست که به نکاتی در عقدهای که روشن و مشهود است، که در سخنان آقایان تنها نکته

 نماییم.این زمینه اشاره می

های یکی از شهرهای ایران، آنهم سوار بر خودرو، فیلمی تهیه نموده و برای این فردی که گویا از خودش در خیابان

ایم که بهائی هستم!! وبا قید نکردهگوید: من در هیچ کدام از مراحل ثبت نام های جاسوسی ارسال نموده است، میرسانه

گیری ام!! و وقتی دلیلش را پیگفت زیاد هم بد نبوده است!! در هیچ دانشگاهی قبول نشدهای که خودش میداشتن رتبه

اند شما در اند و در یکجا گفتههای بدی با من نمودهام، برخوردام و به مرکز آموزش عالی، سنجش و ... رفتهنموده

 بایست حذف شوید و ...اید که میها قرار گرفتهف شدهلیست حذ

کنند!! ها از معاندین که خود را صاحب خرد معرفی میخوب حاال یک انسان با شعور و "صاحب خرد" به قول بعضی

پیدا شود و در این سخنان دروغین و ساخته همین مزدوران!! جلوگیری از تحصیل بهائیان را استخراج نماید و این در 

ای از همین بهائیان که دینی ساختگی و سودجویانه است. در همین کشور اسالمی ایران، بعد از حالی است که عده

تحصیل در کشور و ادامه تحصیالت عالیه در خارج از کشور. و باز گشت به ایران در حال گذران زندگی آرام و 

 بیات برعلیه ملت ایران است.ای هستند ولی در تعارض ملموس با این کذبدون هیچ گونه دغدغه

همانگونه که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران اسالمی جناب دکتر الریجانی بارها و بارها تاکید نموده است. هر 

شناسد و نخواهد شناخت، اما تمامی افراد و شهروندان ایرانی چند دینی به نام بهائیت. را کشور ما به رسمیت نمی

عتقادات و مذهب و دینی که دارند، در تمامی امور شهروندی، دارای حقوق مساوی به خصوص فارق از هر گونه، ا

در تحصیالت و ادامه تحصیل هستند! و اگر چنانچه کسی از همین آقایان بهائی مدعی!!!! که از ادامه تحصیل آنها به 

گیری و اجعه تا در اسرع وقت پیصرف بهائی بودن آنها، جلوگیری شده است! با اسناد مدارک خود به این نهاد مر

 اگر حقوق آنها در این زمینه ضایع شده است، احقاق حقوق نموده و با متخلفین بخورد شود!!

 تر؟!!تر و شفافآیا از این صریح

آیا همین آقای ملکی که رئیس دانشگاه بوده است. آنهم در نظام مقدس جمهوری اسالمی که باید متاسف بود برای آن 

های های معاند و ضد انقالب، یکبار گفتهاینچنین رئیسی را برخود پذیرفته است!! بعد از گفتگو با رسانه دانشگاهی

کند که اساسا مشکلش چیست با این چرندیات و ضد نقیض سخن گفتن؟!! ایشان خود را با گوش دادن مجدد مرور نمی

برد و خورد و میند اقتدار و قدرت نشسته بود و میها در مسخواهد خود را در آن اقتدار گذشته که به قول برخیمی

هایی مانند بی بی سی ها آنهم در رسانهگرفت و ...!! با این مزخرف گوییها را هم نادیده میداد و حق خیلیدستور می

ه پیدا نماید که الحق کور خوانده است چرا که ایشان، در همین گفتگوی اخیرش با رسان فارسی و صدای آمریکا و

های خود را جاسوسی بی بی سی فارسی، در دفاع از بهائیان و تخریب وجه حقوق بشری نظام اسالمی که تمام داشته

کند!! وی گیری و رفتارش را بزرگ جلوه و در صدد منجی بهائیان مطرح میمدیون آن است!! به شدت خود و موضع

اما در ادامه همان چرندگویی، گویا به خاطر کهولت سن،  معتقد است بهائیان در ایران حق ادامه تحصیل ندارند و ...

گوید!! که با مضمون اعتراض ها هم سخن میزنجیره سخنانش از هم گسسته شد. از جلوگیری از تحصیل برخی شیعه

 شود.ها اشاره میها و به خصوص مسلمانان از جلوگیری از تحصیل در دانشگاهبرخی از شیعه
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پرسد که اگر بهائیان حق تحصیل در ایران ندارند. آیا در به این چرندیات! از خود نمی حال آیا کسی از معتقدین

ها برای نداشتن حق تحصیل به گفته خود همین آقای به اصطالح رئیس دانشگاه نیست؟!! تعارض با اعتراض شیعه

غضب بر علیه ملت متدین و به شود این دو مقوله مورد تایید و تاکید این آقای خود فروخته که جز عقده و چطور می

 خصوص ارزشها دارد را در کنار هم گذاشت و درک نمود؟!!

شود از سخنان این آقای رئیس دانشگاه گذشته تهران که پوشش و اعتباری برای تحمیل سخنان وی از سوی البته می

تواند فردی که هم میرسانه فاسد بی بی سی فارسی بر افکار در نظر گرفته شده است!! دریافت که ممکن است 

مسلمان باشد یا بهائی یا زرتشتی و یا مذهب و آیین دیگر حق تحصیل داشته باشد. اما به دلیل تخلفاتی که ممکن است 

شود!! که صد البته این مثل روز  فرد جلوگیریدر قانون این کشور جرم باشد. محکومیتی داشته و از ادامه تحصیل آن 

ارسی و نه آقای ملکی و ... نمیخواهند این واقعیت را درک نمایند، چرا که اگر غیر از روشن است که نه بی بی سی ف

 توانند دریافت نمایند. / هشدار نیوزاین باشد. مزد و مواجب خود را بابت چه مزدوری 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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