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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه[ کیهان 

 ۱۱اخبار کشورصفحه 

 ۱۱۳۱شهریور ماه  ۱۱دوشنبه 

 ۱۱۱۱۱شماره  – ۱۰۱۱دوازدهم ذیقعده 

 

 حاکم شرع دادگاههای انقالب استان یزد:

 دالر برای جاسوسان بهائی به ایران فرستادند ۳۱۱۱۱۱۱۱۱آمریکا و اسرائیل 

 اعدام بهائی ها در یزد بجرم جاسوسی بود نه اعتقادات آنها

 

حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا ناصری حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقالب اسالمی  –خبرنگار کیهان  –یزد 

 یروان فرقه بهائیت در ایران و ارتباط آنها با جاسوسان غربی را فاش کرد.استان یزد نکات تازه ای از فعالیت پ

 جاسوس بهائی را اعالم داشت. ۷حاکم شرع یزد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار کیهان همچنین جزئیات اعدام 

بهائی در یزد که منجر به اعدام هفت نفر  حاکم شرع دادگاههای انقالب اسالمی یزد در مورد محاکمه اخیر جاسوسان

از آنها شد اظهار داشت: محاکمه این افراد بخاطر بهائی گری آنها انجام نشده بلکه این اشخاص  بخاطر این محاکمه 

شدند که در رابطه با اسرائیل و آمریکا و کشورهائی که بر علیه ایران اقدام می کنند بودند. اینها در آن رابطه دست 

ند و ما مدارک زیادی داریم. در اینمورد مدارک و شواهدی هست که محافل بهائیت در خیلی شهرها از جمله داشت

شیراز و یزد جزء کادر جاسوسی بودند که گزارش می گرفتند حتی ما نامه هائی از آمریکا بدست آوردیم که این 

در باره این افراد وجو د دارد که در پرونده ها  اشخاص با افرادی در آمریکا و اسرائیل سر و کار دارند و مسائل کلی

موجود است که در دادگاه قرائت شد. و این ثابت می کند که اینها بر علیه جمهوری اسالمی ایران قدعلم کرده و واقعاً 

در پشت پرده کارهائی میکردند و حتی معتقد بودند که تا ماه رمضان که تمام شد وضع ایران عوض میشود و ایران 

کام بهائیت درمی آید و خالصه در مخیله شان این چیزها را می پروراندند و محاکمه این افراد بصرف عقیده و ب

مذهب نبود اگر چنین بود باید همه بهائی ها محاکمه میشدند، گو اینکه در شرع اسالم اینها مرتد محسوب میشوند و 

انقالب در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در این  انحراف آنان قابل بخشش نیست. حاکم شرع و رئیس دادگاههای

رابطه مبلغی در حدود پانصد میلیون دالر از ناحیه اسرائیل و آمریکا برای اینکه بهائی ها در ایران دست به فعالیت 

هائی بزنند اختصاص یافته که سند آن موجود است و این پول توسط یک شورای عالی به محافل فرستاده میشده و از 

نجا هم پولهای ایران را بهر  صورت که امکان داشته خارج می کردند. بعالوه در پرونده این اشخاص که محاکمه و ای

 اعدام شدند شواهدی موجود است که این افراد در کودتای شوم اخیر آمریکا در ایران هم دست داشته اند. 

تان یزد نیز در این مصاحبه اختصاصی در حجت االسالم حاج سید شکراله )سیدعلی( موسوی دادستان انقالب اس

 جاسوس بهائی اظهار داشت: ۷رابطه با اعدام 

وظیفه اسالم تبلیغ است و هیچ احتیاجی نیست که کسی که راه دیگری را گرفته با او مبارزه بشود . در اسالم اصالً 

 ۷در رابطه با محاکمه و مجازات تفتیش عقاید جائز نیست و در این رابطه به هیچکس هیچ مسئله ای تحمیل نمیشود. 

جاسوس بهائی بر خالف آنچه که در شهر شایع شده که هفت نفر بهائی اعدام شده اند و این دست آویزی برای افراد 

ضد انقالب شده  در این رابطه اگر محکومین مسلمان، زرتشتی، کلیمی و یا دارای عقیده دیگری هم بودند مجازات 
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جمهوری اسالمی ایران مجازات جاسوسی اعدام است. ولی در این جریان آنچه برای  آنها همین بود، در حکومت

دادگاه و ملت مسلمان ایران روشن شده اینست که طبق اسناد و مدارکی که از مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران بدست 

آمریکا و اسرائیل فعالیت  ما رسیده و در دادگاه مطرح شده صراحتاً محفل بهائیان یزد یک ارگان جاسوسی که بنفع

مینموده اند شناخته شده و این موضوع برای دادگاه ثابت ومحرز است که اعضاء و سران محفل بهائیان یزد که 

 محاکمه شدند جاسوس و از عمال آمریکا و اسرائیل در ایران بوده اند.

 

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[

 


