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غرب حمالت شرق و جمهوری اسالمی زیر  

شوروی، ایران را به خاطر دستگیری جاسوسان  در حالیکه ماشین تبلیغاتی اتّحاد جماهیر –)ایرنا(  یم ۲۸تهران، 

مسکو )اعضای حزب توده( زیر ضربات خود گرفته، دولت آمریکا هم با تبلیغات گسترده خواستار پایان  دارسابقه

 بخشیدن به اعدام جاسوسان صهیونیستی در ایران شده است.

در آمریکا حمایت میشود با تکیه بر آنان و به امید  هاصهیونیستجانب  ئیس جمهور آمریکا که ازرونالد ریگان ر

دستگیری و اعدام جاسوسان بهائی  سابقهبی ایشیوهزده و با  ایماهرانه تپیروزی در انتخابات بعدی، دست به تبلیغا

از طرف بهائیان صهیونیست خریداری شده  اخیرا  اینترنشنال که طرف یونایتد پرس  از را محکوم کرده است. این خبر

شوروی که به  سابقهبیجهان پخش شد. همزمانی و همکاری دقیق تبلیغات آمریکائی با تبلیغات  سرتابسرعت در سر

یک امر اتّفاقی نیست. دمنظور معصوم نمائی جاسوسان کرملین در ایران بکار میرو  

امات رسمی واشنگتن را در رابطه با این موضوع منتشر کرد و سعی چهارشنبه شب رادیو صدای آمریکا نگرانی مق

بر این حقیقت که هسته  ایاشارهبوده است. این رادیو حتّی  شانعقیده داشت وانمود کند که اعدام بهائیان بخاطر

وجود دشمنی صهیونیسم با اسالم  در موردشّکی  مرکزی بهائیان صهیونیست در خاک اشغالی فلسطین قرار دارد و

 ندارد، نکرد.

در این مورد نکرد که در جمهوری اسالمی ایران کلیّه جاسوسان اجنبی و افراد  ایاشارههیچگونه  رادیوی مزبور

بازداشت میشوند. مسلکشانخائن، بدون در نظر گرفتن مرام و   

و  هانقشهحال همواره با در حقیقت، جمهوری اسالمی ایران که بر عالئق معنوی خود تکیه دارد از هنگام پیروزی تا ب

بی امان جاسوسان شرق و غرب، با هر شکل و پوششی روبرو بوده است. هایتوطئه  

باشد  بغر تأثیرکه تحت  ایرسانههستند و هر  هاصهیونیستهمچنین واضح است که مطبوعات غربی در کنترل 

 ل، در اصاندشده" و "انسان دوست" معرفی هرگز اجازه نمیدهند دنیا بداند کسانی که بعنوان "بیگناه"، "آزادیخواه

اربابان صهیونیست خود حرکت میکنند و فعالیت همین جاسوسان است که راه را برای  دستور بهجاسوسانی هستند که 

است که از این  ایاستفادهمهّم است  هاابرقدرتالبتّه بدون شّک آنچه که برای  جنایت علیه انسانیت و آزادی باز میکند.

برای خود این افراد قائل نیستند اهّمیتی نجاسوسان عایدشان میشود و کوچکتری  

ضّد اسالمی را برای فرقه بهائی صهیونیستی  هایدستورالعملصهیونیسم بین المللی همه گونه تبلیغات سیاسی، مالی و 

 که اصل موجودیتش برای براندازی اسالم است فراهم نموده است.

فرقه سیاسی درآمده است. آنها در همین خاک اشغالی  نن اشغالی بصورت مرکز ایجالب آنکه امروز فلسطی

در ماه گذشته حامیان این فرقه صهیونیستی در حیفا اجتماع کرده  مثال  طرح میکنند.  هصهیونیستی جمع میشوند و توطئ

 هایرسانهصمیم گرفتند ی آینده خود تبادل نظر کردند. در همین مجمع بود که تهانقشهوضعیت فعلی و  هو دربار

نقش عمده تری در تبلیغات ضّد اسالمی بعهده بگیرند و برای تبرئه جاسوسان توقیف  هاصهیونیستغربی تحت نفوذ 

 شده بکوشند.
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